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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 
Είναι το καινούργιο «μονοθεματικό κάθε φορά», δικτυακό περιοδικό για το επόμενο 
στην εκπαίδευση 

ΣΤΟΧΟΙ: 
Η δημοσιοποίηση,  η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που φέρνουν την εκπαίδευση ένα 
βήμα μετά.  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Στόχος η έκδοση 4 τευχών το ακαδημαϊκό έτος. Η έκδοση θα καθυστερεί ωσότου σχη-
ματιστεί τεύχος με ικανοποιητική ύλη.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι α-
ναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:  
http://educationext.gr/committees.html  

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: 
Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο: 
http://educationext.gr/archives.html 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 
http://educationext.gr/committees.html  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
Μουλά Ευαγγελία, Παντίδου Γεωργία, Παπαναστασίου Ασπασία 

 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Φ. Γούσιας (M.Ed ICT ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – http://gousias.gr) 

 
Επικοινωνία 
e‐Mail: next@educationext.gr 
Ιστοσελίδα: http://educationext.gr 

 

 

Εξώφυλλο: Αρινέλα Κότσικο 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σε συνεχή επαύξηση 

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα 
Δρ. Γλωσσολογίας, Διευθύντρια Ερευνών, Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Ινστιτούτο Ε-
πεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ 
 
Αντωνίου Φαίη 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Φ.Π.Ψ./Ε.Κ.Π.Α. 
 
Βαγγελάτος Αριστείδης 
Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Ερευνητής 
 
Δάρρα Μαρία 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (Γνωστικό αντικείμενο: "Σχολική Παιδαγωγική: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου".) 
 
Δροσινού Κορέα Μαρία 
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1603/31.12.2018, τ. Γ), 
Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
 
Ζάχος Δημήτριος 
Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του Α.Π.Θ. 
 
Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος 
Διδάσκων Π.Δ.407, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συντονιστής 
του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Παράρτημα Λιβαδειάς 
 
Καπανιάρης Αλέξανδρος 
PhD, M.ed, M.A., Πληροφορικός - Πολιτισμολόγος. Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Μεταδιδακτορικός Ερευ-
νητής, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας Δ.Π.Θ. 
 
Καραβάκου Βασιλική 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-
χνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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Κλαδάκη Μαρία 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 
 
Κουγιουμτζής Γεώργιος 
Δρ. Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε.Α.Π. & Neapolis University Pafos 
 
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος 
Επίκουρος Καθηγητής στο Ε.Κ.Π.Α., διδακτικό αντικείμενο Επιστήμες της Αγωγής 
και Θρησκευτική Εκπαίδευση 
 
Λενακάκης Αντώνης 
Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο Τμήμα Επιστημών Προσχο-
λικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
 
Μαντζανάρης Κωνσταντίνος 
Διδάκτορας Ιστορίας της φιλοσοφίας, Τμήμα Θεολογίας, Α.Π.Θ. Συνεργαζόμενο Επι-
στημονικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
 
Μαρκάτος Νίκος 
Ομοτ.Καθηγητής Ε.Μ.Π., π. Πρύτανης Ε.Μ.Π., Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου TEXAS A&M, 
 
Μαυρογένη Σταυρούλα 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
Μητροπούλου Βασιλική 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής, Τμημα Θεολο-
γίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη 
 
Μπίνος Πάρις 
Διδάκτορας Λογοπαθολογίας, Επισκέπτης Λέκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής 
Α.Π.Θ., «Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό» του Τμήματος Αποκατάστασης του Τε-
χνολογικού Παν. Κύπρου. Κριτής - Associate Editor του The Volta Review (Η.Π.Α.) 

Μπράτιτσης Θαρρενός 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών 
 
Οικονομάκου Μαριάνθη 
Επίκουρη Καθηγήτρια (Ερευνητικό πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα και η διδακτική της, 
διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ξένης γλώσσας) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και Διδάσκουσα Γλωσσολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
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Παπαδοπούλου Βασιλική 
Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής, Π.Τ.Δ.Ε. Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
 
Ροφούζου Αιμιλία 
Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων 
 
Σιάτρας Αναστάσιος 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/80), με εξομ. στο 
βαθμό του Λέκτορα. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 
 
Σιδηροπούλου Μαρέττα 
Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο «Ανάγνωση και Γραφή: Διδακτικές Προσεγγί-
σεις και Εφαρμογές», Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος) 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων. Πρό-
εδρος της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και 
Σχολών. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. Διευθυντής ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων 
τεχνολογιών». Διευθυντής εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και 
Μέσων στην εκπαίδευση».  
 
Τσολακίδης Κώστας 
Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
 
Φούκας Βασίλης 
Επίκουρος Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγι-
κής, Ειδίκευση: Ιστορία της εκπαίδευσης 
 
Φραγκοὐλης Ιωσήφ 
Αναπληρωτής Καθηγητής- Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ. Μελος ΣΕΠ-Συντο-
νιστής Θ.Ε. "Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλἰκων" στο ΕΑΠ 
 
Φωκίδης Εμμανουήλ 
Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου 
 

5/108

________________________________________________________________________________________________________ 
 Educationext     -      I.S.S.N. : 2653 - 9403       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό      -     5ο  Τεύχος     -       Ιούλιος  2021



Χαριτάκη Γαρυφαλιά 
Διδάκτορας στην Ειδική Αγωγή, Έμμισθη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων - Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
 
Χριστοδουλίδου Λουίζα 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
της Κύπρου. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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 «Editorial» 
 

31 Ιουλίου 2021 
 
 

Η Συντακτική Επιτροπή του 5ου Τεύχους του επιστημονικού περιοδικού (Ευαγγελία 
Μουλά, Φιλόλογος και Διδάκτορας, Γεωργία Παντίδου, Φιλόλογος και Διδάκτορας, και 
Ασπασία Παπαναστασίου, Φιλόλογος και Διδάκτορας), εγκαινιάζει με την παρούσα ει-
δική έκδοση, μία νέα προσπάθεια του Educationext: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
θα εκδίδεται ένα ειδικό τεύχος αφιερωμένο σε θέματα ενός κλάδου της Εκπαίδευ-
σης.  

Η αρχή γίνεται με τον κλάδο των Φιλολόγων: Η παρούσα έκδοση (5ο Τεύχος του Edu-
cationext) περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τη διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογο-
τεχνίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας αλλά 
και άρθρα γενικότερου φιλολογικού -και ίσως όχι μόνο- ενδιαφέροντος. 

Με σας συνοδοιπόρους μας, ευελπιστούμε πως  θα  συμβάλλουμε στην ανάδειξη  θε-
μάτων της εκπαίδευσης που μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν – όλους τους εκπαι-
δευτικούς. 
 

 
Με εκτίμηση 

 
Ευαγγελία Μουλά, Γεωργία Παντίδου, Ασπασία Παπαναστασίου, 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

31 Ιουλίου 2021 
 
 
Αξιότιμοι, -ες: 

Από 1-8-2021 ως και 31-12-2021, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), 
στο υπό ετοιμασία 6ο τεύχος του περιοδικού, τα οποία θα αναφέρονται στις εξής θε-
ματικές περιοχές - και μόνο σε αυτές: 
 
− Διδάσκοντας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
 
Απαραίτητη για τον α΄ συγγραφέα του άρθρου, η ιδιότητα του Υποψήφιου Διδά-
κτορα (τουλάχιστον). 
 
Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς 
ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη 
αποδοχή δημοσίευσής του) 
 

 
Με εκτίμηση 

 
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού 
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Σελ.     10 Το λάλον εξώφυλλο: Οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγ-
χειριδίου «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου – Γ΄ Ενιαίου 
Λυκείου Γενικής Παιδείας». 

Σελ.     37   Το 1821 αλλιώς: Μια επανανάγνωση της ελληνικής ιστορίας και κοινω-
νίας μέσα από τον εορτασμό της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης 
στα ψηφιοποιημένα αρχεία τύπου 

Σελ.     52   Σχολικό εγχειρίδιο Έκφρασης—Εκθεσης της Α' Λυκείου και Κριτική α-
νάλυση λόγου 

Σελ.     59  Συνδιδασκαλία και συνεξέταση Γλώσσας και Λογοτεχνίας στα ΕΠΑ.Λ 

Σελ.     68  Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Διερεύνηση του ρόλου της ως άτυπου 
εκπαιδευτικού θεσμού 

Σελ.     74  Πολυγραμματισμοί και νέα κειμενικά είδη στη διδασκαλία της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας 

Σελ.     87 «Όλα τα μάτια στραμμένα στο Χαϊδάρι». Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και 
το προσκλητήριο της εκτέλεσης των 200 κρατουμένων την 1η Μάη 
1944.  Μια διδακτική προσέγγιση μέσα από προφορικές μαρτυρίες και 
πολυτροπικές πηγές 
 

Σελ.   100  Teaching Ethics in Secondary Education by means of viewing films 
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Το λάλον εξώφυλλο:  
Οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστορία του Νεότε-

ρου και Σύγχρονου κόσμου – γ΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας». 

Αικατερίνη Προκοπίου, Φιλόλογος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

για τις παρέες του άλλοτε 
έμπλεοι μιας ωριμότητας 
αμήχανης στη νοσταλγία  
ψηλαφούμε τον τύπον της ήττας 
ξανακερδίζοντας ίσως τον χαμένο χρόνο 

Περίληψη 

Προσεγγίζουμε το εξώφυλλο του σχολικού εγχειριδίου «Ιστορία του Νεότερου και 
σύγχρονου κόσμου – γ΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας. Αθήνα Ο.Ε.Δ.Β. (2002)» 
ως πολυτροπικό κείμενο στο πλαίσιο της κοινωνικής σημειωτικής των Gunther Kress 
και Theo van Leeuwen ακολουθώντας τις τρεις μεταλειτουργίες της οπτικής επικοινω-
νίας (α) την αναπαραστατική, (β) τη διαπροσωπική και (γ) την κειμενική. Μέσω της 
γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού αναζητούμε τα αναγνωστικά μονοπάτια, τα ο-
ποία ξεκλειδώνουν τους σημειωτικούς κώδικες της σύνθεσης και αποκαλύπτουν τον 
τρόπο, με τον οποίο το εξώφυλλο ως πολυτροπικό κείμενο επικοινωνεί το περιεχόμενο 
του εγχειριδίου, την ιδεολογική αντίληψη της συγγραφικής ομάδας απέναντι στο ιστο-
ρικό παρελθόν, τις ιστοριογραφικές επιλογές, που υιοθετεί στη σύνθεση της ιστορικής 
αφήγησης–ερμηνείας και την αισθητική της εποχής στην οποία αναφέρεται. 

Λέξεις–Κλειδιά: οπτική ανάλυση, πολυτροπικότητα, ιστοριογραφικές θεωρήσεις, 
σχολική ιστοριογραφία, «νέα ιστορία», σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας. 

Abstract 

We are approaching the cover of the textbook "History of Modern and Contemporary 
World. (2002)" as multimodal text within the social semiotics of Gunther Kress and 
Theo van Leeuwen following the three metafunctions of visual communication (a) ide-
ational (b) interpersonal and (c) textual. Through the grammar of the visual design we 
are looking the reading paths, which unlocks the semiotic codes of composition and 
reveal the way in which the cover as multimodal text talks about the content of the 
textbook, the ideological conception of the team of authors towards history, the histo-
riographical choices adopted in the composition of the historical narrative - interpreta-
tion and the aesthetic of the era. 

keywords: visual analysis, multimodality, historiography, “New History”, school his-
toriography, school history textbook. 
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Εισαγωγή 

Το άρθρο αυτό αποτελεί μελέτη του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστορία του 
Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου – γ΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας. Αθήνα 
Ο.Ε.Δ.Β. (2002)» της συγγραφικής ομάδας των: Κόκκινος, Γ. (συντονιστής και υπεύ-
θυνος), Αλεξάκη, Ε., Βατούγιου, Σ., Γατσωτής, Π., Κάββουρα, Θ., Κοντογιώργη, Ε., 
Κώστογλου, Α. Ο., Μαρκέτος, Σ., Παπαθεοδώρου, Γ., Προύσαλη, Ε., Ράπτης, Κ., Συ-
ριάτου, Α., το οποίο είναι ένα απο τα αποσυρθέντα σχολικά βιβλία Ιστορίας. 

 

 

Το εξώφυλλο του συγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου προσεγγίζεται στο πλαίσιο της 
κοινωνικής σημειωτικής των Gunther Kress και Theo van Leeuwen ως πολυτροπικό 
κείμενο (Χοντολίδου, 1999, 115-117), (Μαυροσκούφης, 2005, 14-17). Δομείται σε δύο 
σημειωτικά συστήματα, το γλωσσικό και το οπτικό, το οποίο οπτικό με τη σειρά του 
αποτελεί μία αφηγηματική σύνθεση οπτικών ιστορικών πηγών.  Μέσω της γραμματι-
κής του οπτικού σχεδιασμού, που συνιστά ένα κριτικό μεθοδολογικό εργαλείο, το ο-
ποίο διαμόρφωσαν οι Gunther Kress και Theo van Leeuwen για την ανάλυση πολυτρο-
πικών κειμένων με βάση τη θέση, ότι η οπτική επικοινωνία έχει τους κανόνες της όπως 
και η γλωσσική (Μπονίδης, 2008, 6), αναζητούνται τα αναγνωστικά μονοπάτια, που 
ξεκλειδώνουν τους σημειωτικούς κώδικες της οπτικής σύνθεσης και αποκαλύπτουν τον 
τρόπο, με τον οποίο το εξώφυλλο ως πολυτροπικό κείμενο επικοινωνεί το περιεχόμενο 
του εγχειριδίου, τις ιστοριογραφικές επιλογές της συγγραφικής ομάδας για τη σύνθεση 
της αφήγησης – ερμηνείας του ιστορικού παρελθόντος και επιπλέον την αισθητική της 
εποχής, στην οποία αναφέρεται το σχολικό εγχειρίδιο.   

Η γραμματική του οπτικού σχεδιασμού των Gunther Kress και Theo van Leeuwen ε-
ξετάζει τους τρόπους με τους οποίους ο λεκτικός και ο οπτικός σημειωτικός κώδικας 
συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον εντός των ορίων μιας σύνθεσης για την πραγμάτωση 
νοήματος, ακολουθώντας τις τρεις μεταλειτουργίες της γλώσσας, (α) την 
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αναπαραστατική, (β) τη διαπροσωπική και (γ) την κειμενική, όπως διατυπώθηκαν από 
τον M. Halliday (Kress & van Leeuwen, 2010, 98-100). 

Για τη διερεύνηση του νοήματος που επικοινωνεί το εξώφυλλο του συγκεκριμένου εγ-
χειριδίου εξετάζεται : 

(α) Η αναπαραστατική μεταλειτουργία μέσω της οποίας αναλύεται η σχέση μεταξύ των 
συμμετεχόντων της σύνθεσης και ενέχει: 

1) την ταυτοποίηση/προσδιορισμό των αναπαριστώμενων συμμετεχόντων 
2) τις περιστάσεις 
3) τις ιδιότητες/χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

 
1. Ταυτοποίηση/προσδιορισμός των αναπαριστώμενων συμμετεχόντων: 

Το εξώφυλλο του εγχειριδίου ως πολυτροπικό κείμενο έχει δύο αναπαριστώμενους 
συμμετέχοντες, μία λεκτική και μία οπτική δομή:  

(α)  Η λεκτική του δομή απαρτίζεται από τρία μερη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στον 
φορέα «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩ-
ΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», το δεύτερο περιέχει τον τίτλο του εγχειριδίου «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» «γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και στο τρίτο μέρος έχουμε τα στοιχεία της έκδοσης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ». 

(β) Η οπτική δομή οργανώνεται σε δύο τεμνόμενους άξονες, έναν κάθετο και έναν ο-
ριζόντιο. Οι άξονες φέρουν ιστορικές οπτικές πηγές της περιόδου, η οποία αναφέρεται 
στον τίτλο της λεκτικής δομής. Οι ιστορικές πηγές είναι τοποθετημένες στους δύο ά-
ξονες με τρόπο ώστε να ακολουθούν τη δομή του περιεχομένου του εγχειριδίου. Η 
οπτικη δομή παραπέμπει συνειρμικά σε κινηματογραφικό φιλμ και αποτελεί μία εικο-
νιστική αναπαράσταση της ιστορικής αφήγησης του εγχειριδίου. 

ΑΞΟΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 

 
Κ

Α
Θ

Ε
Τ

Ο
Σ 

   
  Α

Ξ
Ο

Ν
Α

Σ 

«Η τούρτα των 
βασιλιάδων» 
(Le gateau des 
rois, / tiré au 
Congrès de 
Vienne en 1815) 

 

1815 
 

(πηγή: J. 
Marseille, 

Hitoire, Na-
than 1996) 

Γελοιογρα-
φία 

1.Ι.Γ1. Η Ευρώπη 
μετά το συνέδριο 
της Βιέννης 
(1815-1871) 

18 

«Ο Λαμαρτίνος 
υιοθετεί την τρί- 
χρωμη σημαία 

1848 
 

πίνακας ζω-
γραφικής 
του 

1.ΙΙΙ.Α2. Η Ευ-
ρώπη μετά το συ-
νέδριο της 

27 
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ως εθνικό έμ-
βλημα της Γαλ-
λίας» 

 

(πηγή: J. 
Marseille, 

Hitoire, Na-
than 1996) 

Ερρίκου Φι-
λιπποτό 
(Henri Félix 
Emmanuel 
Philip-
poteaux 
1815–1884) 

Βιέννης (1815-
1871). Οι Επανα-
στάσεις  του 1848 
– «Η Άνοιξη των 
λαών» 

αφίσα (πλακάτ) 
για τη γιορτή 
της εργατικής 
Πρω-τομαγιάς 
1901 (Προλετά-
ριοι όλων των 
χωρών ενω-
θείτε!!! Ζήτω η 
σοσιαλδημο- 
κρατία! Ελευθε -
ρία, Ισότητα, Α-
δελφότητα!) 

 

αφίσα (πλα-
κάτ) 
 
(πηγή: 
Mickel, 
Geschichte 
Politik und 
Gesellschft, 
τ.1, Βερο-
λίνο) 

1901 1.3.ΙΙΙ.Β. Ο επι-
στημονικός σο-
σιαλισμός των 
Μαρξ και Έν-
γκελς 

66 

«Ομάδα Παρι-
σινών εργατών 
που συμμετέ-
χουν στην εξέ-
γερση» 

 

φωτογρα-
φία 

1871 1.4.V. Η Γαλλική 
Κομμούνα του 
1871 

75 

«Αστυνομικοί 
συλλαμβάνουν 
διαδηλώτρια 
που μάχεται για 
την κατοχύρωση 
πολιτικών δικαι-
ωμάτων στις γυ-
ναίκες». 

 

Φωτογρα-
φία 

 
(πηγή: Έ-

κερ, Κοινω-
νική Ιστο-
ρία της Οι-
κογένειας) 

 2.ΙΙ.Γ. Το κίνημα 
της γυναικείας 
νομικής και πολι-
τικής χειραφέτη-
σης 

93 

«Κουζίνα εργα-
τικής 

Φωτογρα-
φία 
 

1900 
 

2.ΙΙ.ΣΤ. Ευρώπη 
19ος – 20ος αιώ-
νας. Οι συνθή-κες 

95 
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οικογένειας στη 
Γερμανία το 
1900» 

 

 (πηγή: 
Mickel, 
Geschichte 
Politik und 
Gesellschft, 
τ.1, Βερο-
λίνο) 

κατοικίας των ερ-
γατών 

«Ο Λουίς Πα-
στέρ στο εργα-
στήριό του». 

 

Πίνακας 
ζωγραφικής 
Του Albert 
Edelfelt  

1885 3.5. Η κίνηση των 
επιστημών  κατά 
τον 19ο αιώνα 

132 

«Μαρί Κιουρί». 

 

φωτογρα-
φία 

 3.5. Η κίνηση των 
επιστημών  κατά  
τον 19ο αιώνα 

132 

Οι κατακτητικές 
διαθέσεις του 
κάιζερ Γουλιέλ-
μου 

 

αγγλική τα-
χυδρομική 
κάρτα  

1914 
(πηγή: J. 
Child-T. 
Hodge – D. 
Taylor, Un-
derstanding 
History 3, 
Heinmann, 
Oxford 
1993) 

4.3.Ι.Α. Ο Α΄ Π. 
Π. και οι άμεσες 
επιπτώσεις του. 
Τα αίτια του Α΄ 
Π. Πολέμου 

145 

«ο Λένιν και ο 
Στάλιν το 1922»  

 

φωτογρα-
φία 

1922 
 

(πηγή: M. 
Lambin, 
Histoire 
Premiere, 
Hachette, 
Paris 1997) 

4.4.Α. Ο Α΄ Π. Π.  
και οι άμεσες επι-
πτώσεις του. Οι 
μπολσεβίκοι επι-
κρατούν 

151 

« ο Λέων Τρό-
τσκι (1879 – 
1940)» 

 

φωτογρα-
φία 

1922 
 
(πηγή: M. 
Lambin, 
Histoire 
Premiere, 
Hachette, 
Paris 1997) 

4.4.Α. Ο Α΄ Π. Π.  
και οι άμεσες επι-
πτώσεις του. Οι 
μπολσεβίκοι επι-
κρατούν 

151 
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«Πίστευε, υπά-
κουε, πολέμα» 

 

αφίσα 1930 5.6.Ι. Η περίοδος 
μεταξύ των δύο 
Π. Πολέμων. Ο 
Μουσ-σολίνι και 
ο Ιτα-λικός φασι-
σμός 

188 

 
«Πτώματα για 
αποτέφρωση. 
Στρατόπεδο συ-
γκέντωσης 
Μπέλσεν» 

 

 
φωτογρα-
φία 

 
1945 

 
(πηγή: J. 
Child-T. 
Hodge – D. 
Taylor, Un-
derstanding 
History 3, 
Heinmann, 
Oxford 
1993) 

 
6. Ο Β΄Π. Π., οι 
συμμαχικοί αντα-
γωνισμοί και η 
σύγκρουση στην 
Ελλάδα.  Ένθετο 
1: Το Ολοκαύ-
τωμα 

 
200 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ο

ΡΙ
ΖΟ

Ν
ΤΙ

Ο
Σ 

Α
ΞΟ

Ν
Α

Σ 

«Συνέδριο του 
Εθνικού συμ-
βουλίου» 

 

φωτογρα-
φία 

1944 6.3.ΙΙΙ. Ο Β΄Π. Π, 
οι συμμαχικοί α-
ντα-γωνισμοί και 
η σύγκρουση 
στην Ελλάδα. Οι 
Ναζί ερειπώνουν 
την Ελλάδα 

203 

«Η έπαρση της 
ελληνικής ση-
μαίας στην Α-
κρό-πολη από 
τον Γεώργιο Πα-
παν-δρέου, την 
ημέρα της απε-
λευθέ-ρωσης της 
Αθή-νας στις 18 
Οκτωβρίου 
1944» 

 

φωτογρα-
φία 

1944 6.3.ΙV. Ο Β΄Π.Π.,  
οι συμμαχικοί α-
νταγωνισμοί και η 
σύγκρουση στην 
Ελλάδα. Η εσω-
τερική σύ-
γκρουση 

205 

«Στις 23 Οκτω-
βρίου 1956 οι 
Ούγγροι γκρε-
μίζουν το 

φωτογρα-
φία 

1956 7.2.ΙΙ.Β. Ο μετα-
πολεμικός κό-
σμος. Επιβάλ-λε-
ται ο σταλι-

219 
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άγαλμα του Στά-
λιν» 

 

νισμός στις ανα-
τολικές χώρες 

2. Περιστάσεις: 

είναι οι δευτερεύοντες συμμετέχοντες, που θα μπορούσαν να παραληφθούν χωρίς να 
επηρεάζεται η βασική πρόταση της σύνθεσης, παρόλο που η διαγραφή τους θα συνε-
παγόταν μια απώλεια πληροφοριών (Kress & van Leeuwen, 2010, 135-136). Στο εξώ-
φυλλο του εγχειριδίου έχουμε ‘τοπικές περιστάσεις’. Είναι αυτές που συσχετίζουν τους 
‘συμμετέχοντες’ της σύνθεσης, την οπτική και λεκτική δομή, με το ‘Περιβάλλον’ της 
σύνθεσης (φόντο), δηλαδή το καφέ χρώμα των αξόνων της οπτικής δομής και του τίτ-
λου της λεκτικής δομής. Το καφέ χρώμα δημιουργεί έντονη αντίθεση με το κίτρινο 
χρώμα του Περιβάλλοντος της σύνθεσης και έχει ως συνέπεια την προβολή τόσο της 
οπτικής δομής, όσο και του τίτλου της λεκτικής δομής. 

3. Ιδιότητες/χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων: 

Η οπτική δομή του εξώφυλλου είναι ‘εννοιολογική αναπαράσταση’, αναπαριστά συμ-
μετέχοντες ως προς τη γενικευμένη ουσία τους, ως προς την τάξη και ως προς τη δομή 
(Kress & van Leeuwen, 2010, 145): 

• Ως προς την τάξη:  

είναι μία ταξινομική διαδικασία, που σχετίζει τους συμμετέχοντες μεταξύ τους με σχέ-
σεις ταξινομίας: ένα σύνολο συμμετεχόντων  παίζει το ρόλο του «υποκείμενου» σε 
σχέση με έναν άλλο συμμετέχοντα, που παίζει το ρόλο του «υπερκείμενου».  Η οπτική, 
δηλαδή, δομή των τεμνόμενων αξόνων, παίζει το ρόλο του «υποκείμενου» σε σχέση με 
τον τίτλο της λεκτικής δομής, επειδή οι ιστορικές οπτικές πηγές που φέρει, ανήκουν 
στη γενική κατηγορία «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου», που διατυπώ-
νεται στον τίτλο της λεκτικής δομής, στο «υπερκείμενο».  

Μάλιστα η οπτική δομή είναι μία ‘Κλειστή Ταξινομία’, επειδή ο Υπερκείμενος (Ιστορία 
του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου) δεν ονομάζεται παρά μόνο στην λεκτική δομή 
και όχι στην οπτική, συνάγεται όμως από το κοινό σημείο αναφοράς των ‘υποκείμενων 
συμμετεχόντων’, δηλαδή των ιστορικών πηγών, που περιέχονται στους άξονες (Kress 
& van Leeuwen, 2010, 145). 
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• Ως προς τη δομή:   

(α) ο κάθετος άξονας της οπτικής δομής της σύνθεσης είναι μία ‘χρονική αναλυτική 
διαδικασία’ (Kress & Leeuwen, 2010, 163), που συσχετίζει τους συμμετέχοντες ως 
προς μία δομή μέρους – όλου. Ενέχει δύο είδη συμμετεχόντων: έναν «Φορέα», το όλον,  
που είναι η Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου και έναν αριθμό «Κτητικών 
ιδιοτήτων», τα ‘μέρη’, (δηλαδή τις οπτικές πηγές της Ιστορίας του Νεότερου και Σύγ-
χρονου κόσμου), τα οποία διατάσσονται γραμμικά σε μία χρονογραμμή και ερμηνεύο-
νται ως τα διαδοχικά στάδια μιας χρονικά εξελισσόμενης διαδικασίας (Kress & 
Leeuwen, 2010,  175).  

(β) ο οριζόντιος άξονας είναι μία ‘τοπολογική διαδικασία’ (Kress & Leeuwen, 2010, 
168) καθώς δεν αποτελεί χρονογραμμή, όπως ο κάθετος άξονας, αλλά αναπαριστά με 
ακρίβεια τις λογικές σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντές, δηλαδή τις ιστορικές πη-
γές, που αναφέρονται στο φαινόμενο του Ολοκληρωτισμού και στην αντίσταση σε 
αυτό, χωρίς να αποδίδει τα μεταξύ τους χρονικά μεσοδιαστήματα «σε κλίμακα» (Kress 
& Leeuwen, 2010, 163). Μάλιστα αποτελεί μία ‘επαναλαμβανόμενη δομή’ καθώς μία 
‘Κτητική Ιδιότητα’ του κάθετου άξονα, η φωτογραφία του στρατοπέδου συγκέντωσης 
Μπέλσεν, γίνεται ‘Φορέας’ των οπτικών πηγών του οριζόντιου άξονα, που έχουν θέμα 
το φαινόμενο του Ολοκληρωτισμού (Kress & Leeuwen, 2010, 166).  

(β) Η διαπροσωπική μεταλειτουργία:  

σύμφωνα με τους Kress & van Leeuwen  οι εικόνες αφορούν σε δύο είδη συμμετεχό-
ντων, τους «αναπαριστώμενους συμμετέχοντες» (οτιδήποτε απεικονίζεται σε αυτές) και 
τους «διεπιδραστικούς συμμετέχοντες» (παραγωγοί και θεατές των εικόνων), οι οποίοι 
εμπλέκονται: (i) σε σχέσεις ανάμεσα στους ‘διεπιδραστικούς’ και στους ‘αναπαριστώ-
μενους συμμετέχοντες’ και (ii) σε σχέσεις ανάμεσα στους ‘διεπιδραστικούς συμμετέχο-
ντες’. 

(i) Στις σχέσεις ανάμεσα στους διεπιδραστικούς και στους αναπαριστώμενους συμμετέ-
χοντες, εξετάζουμε: 

• Την απευθυντικότητα (παρουσία ή απουσία βλέμματος).  
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Το εξώφυλλο του εγχειριδίου απευθύνεται στον θεατή έμμεσα (δεν υπάρχουν συμμε-
τέχοντες να κοιτούν άμεσα τον θεατή). Ο θεατής είναι αυτός που βλέπει, και οι ‘ανα-
παριστώμενοι συμμετέχοντες’, οι ιστορικές οπτικές πηγές, είναι το αντικείμενο της εξέ-
τασης του θεατή. Είναι, λοιπόν, μία εικόνα «παροχή», «παρέχει» τους ‘αναπαριστώμε-
νους συμμετέχοντες’ στον θεατή ως πληροφορίες, ως αντικείμενα προς στοχασμό, για 
να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα τους (Kress & Leeuwen, 2010, 194). 

• την κοινωνική απόσταση:  

είναι η επιλογή της απόστασης μεταξύ του θεατή και των ‘αναπαριστώμενων συμμετε-
χόντων’ της σύνθεσης, η οποία μπορεί να υποδηλώνει ποικίλες και διαφορετικές σχέ-
σεις ανάμεσα στους ‘αναπαριστώμενους συμμετέχοντες’ και στους θεατές. Στο συγκε-
κριμένο εξώφυλλο ο τίτλος της λεκτικής δομής βρίσκεται σε ‘μεσαία απόσταση’, ενώ 
τα άλλα μέρη της λεκτικής δομής καθώς και οι ‘αναπαριστώμενοι συμμετέχοντες’ της 
οπτικής δομής είναι σε ‘μακρινή απόσταση’, που σημαίνει ότι βρίσκονται εκεί «σαν 
εκθέματα σε μουσείο», για να τους συλλογιστεί ο θεατής. 

Επίσης το μέγεθος του πλαισίου μπορεί να υποδηλώσει κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα 
στον θεατή και στους αναπαριστώμενους συμμετέχοντες. Έτσι οι οπτικές πηγές του 
οριζόντιου άξονα δίνονται σε μεγαλύτερο πλαίσιο από ότι οι πηγές του κάθετου άξονα, 
δηλαδή ‘σε κοντινή απόσταση’, γεγονός που αποδεικνύει την πρόθεση του δημιουργού 
του εξώφυλλου να εμπλέξει τον θεατή περισσότερο με τις συγκεκριμένες ιστορικές 
πηγές (Kress & Leeuwen, 2010, 201 - 206). 

• την εμπλοκή – αποστασιοποίηση:  

εξετάζουμε τη γωνία από την οποία γίνεται η θέαση των ‘αναπαριστώμενων συμμετε-
χόντων’ από τον θεατή, η οποία του δημιουργεί την αίσθηση της εμπλοκής σε αυτό που 
αναπαρίσταται (Μπονίδης, 2009, 104). Εδώ η γωνία είναι οριζόντια μετωπική, είναι η 
γωνία της μέγιστης εμπλοκής και είναι προσανατολισμένη προς τη δράση. Απευθύνεται 
στον θεατή και του υποδεικνύει «έτσι λειτουργεί», «έτσι πρέπει να το χρησιμοποιείς» 
(Kress & Leeuwen, 2010, 235). Επομένως ο θεατής εμπλέκεται, είναι μέρος του κό-
σμου των αναπαριστώμενων συμμετεχόντων’, είναι μέρος της Ιστορίας του Νεότερου 
και Σύγχρονου Κόσμου και καλείται να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα, που επικοινωνεί 
η εικόνα – εξώφυλλο. 

• την προοπτική:  

πρόκειται για ‘αντικειμενική εικόνα’, χωρίς κεντρική προοπτική και άρα χωρίς «ενσω-
ματωμένη άποψη», δηλαδή δεν καθορίζει τη θέση θέασης του θεατή, αντίθετα του α-
ποκαλύπτει όλα όσα μπορεί να μάθει για τους ‘αναπαριστώμενους συμμετέχοντες’ 
(Kress & Leeuwen, 2010, 210). 
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(ii) Στη σχέση των ‘διεπιδραστικών συμμετεχόντων’ (δημιουργοί και θεατές των εικό-
νων) του συγκεκριμενου εξώφυλλου δεν υπάρχει άμεση και ευθεία εμπλοκή. Ο δη-
μιουργός του  εξώφυλλου δεν είναι παρών, αλλά απευθύνεται στον αναγνώστη με το 
προσωπείο των ‘αναπαριστώμενων συμμετεχόντων’, μέσω των οποίων, προϋποθέτο-
ντας, αλλά και καλλιεργώντας τον οπτικό και ιστορικό γραμματισμό του αναγνώστη, 
τον οδηγεί στην αποκωδικοποίηση του μηνύματος του εξώφυλλου και στην κατανόηση 
του τρόπου κατασκευής της ιστορικής αφήγησης (Kress & Leeuwen, 2010, 187). 

(γ) Η κειμενική μεταλειτουργία η οποία εμπεριέχει μερικές από τις πιο σημαντικές αρχές 
της σύνθεσης: 

i. την πληροφοριακή αξία.  

Η θέση στην οποία έχουν τοποθετηθεί τα διάφορα στοιχεία της σύνθεσης σε συγκεκρι-
μένες «ζώνες» (αριστερά – δεξιά, πάνω – κάτω, κέντρο – περιθώριο) προσδίδει σε αυτά 
συγκεκριμένες πληροφοριακές αξίες. Όσα στοιχεία τοποθετούνται στα αριστερά της 
σύνθεσης παρουσιάζονται ως το «Δεδομένο» (το γνωστό, το οικείο, το πραγματικό, ως 
η γνωστή πληροφορία). Όσα στοιχεία τοποθετούνται δεξιά παρουσιάζονται ως το 
«Νέο» (το άγνωστο, το αμφισβητήσιμο). Στο υψηλότερο σημείο, επάνω, τοποθετείται 
το «Ιδεώδες» (το γενικευμένο περιεχόμενο της πληροφορίας). Στη βάση έχουμε το 
«πραγματικό» (την πρακτικά προσανατολισμένη πληροφορία). Στο κέντρο έχουμε τον 
πυρήνα της πληροφορίας, το κύριο ιδεολογικό μήνυμα (Kress & Leeuwen, 2010, 279).    

Εξετάζουμε, λοιπόν, σε ποια «ζώνη» είναι τοποθετημένο κάθε στοιχείο της σύνθεσης. 
Οι «αναπαριστώμενοι συμμετέχοντες» του κάθετου άξονα της οπτικής δομής είναι ιστο-
ρικές οπτικές πηγές και τοποθετούνται στα αριστερά της σύνθεσης ως «Δεδομένα» ως 
το γνωστό, το πραγματικό, η γνωστή πληροφορία. Ο τίτλος του βιβλίου τοποθετείται 
στα δεξιά ως το «Νέο» (Kress & Leeuwen, 2010, 288), ως η νέα πληροφορία, επειδή 
συνοψίζει την αφήγηση της Ιστορίας του Νεότερου Κόσμου, την οποία συνθέτει η συγ-
γραφική ομάδα βάσει των ιστορικών πηγών της οπτικής δομής  και την καταθέτει ως 
κάτι «Νέο», ως τη δική της αφήγηση – ερμηνεία της Ιστορίας του Νεότερου κόσμου 
(Kress & Leeuwen, 2010, 295).  

Στο πάνω μέρος του εξώφυλλου γράφεται το γενικευμένο περιεχόμενο της πληροφο-
ρίας της λεκτικής δομής, ο φορέας, «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗ-
ΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ». Στο κάτω μέρος, στη βάση της σε-
λίδας, δίνεται η πρακτικά προσανατολισμένη πληροφορία (Kress & Leeuwen, 2010, 
291), που αφορά την έκδοση, «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙ-
ΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ». Στο κέντρο της λεκτικής δομής έχουμε τον πυρήνα της πληροφο-
ρίας, τον τίτλο του εγχειριδίου, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ» «γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» 

Ο οριζόντιος άξονας της οπτικής δομής ομαδοποιεί μια σειρά ιστορικών πηγών, που 
αφορούν το φαινόμενο του Ολοκληρωτισμού και την αντίσταση σε αυτό και εκτείνεται 
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από τα αριστερά, από τον χώρο των ‘Δεδομένων’ προς τα δεξιά του εξώφυλλου, στο 
χώρο του ‘Νέου’ ως κάτι στο οποίο ο θεατής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά 
και ως πληροφορία προς συζήτηση. Επίσης τοποθετείται στο κάτω μέρος της σύνθε-
σης, στο χώρο του «πραγματικού», στο χώρο των ερμηνειών (Kress & Leeuwen, 285, 
295). Η σύγκριση υπό όρους του εθνικοσοσιαλισμού και του σταλινισμού ως εκφάν-
σεις του φαινομένου του Ολοκληρωτισμού αποτελεί καινοτομία στη σχολική ιστορία, 
αλλά και θέμα  ταμπού για την ελληνική και την παγκόσμια ιστοριογραφία (Κόκκινος 
& Μαυροσκούφης, 2015, 25), γι αυτό και τοποθετείται στο χώρο της πληροφορίας προς 
συζήτηση και στο χώρο των ερμηνειών. 

 

ii. το βαθμό προβολής των στοιχείων:  

εξετάζουμε με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό τα στοιχεία της σύνθεσης τραβούν την 
προσοχή του θεατή, πράγμα που εξαρτάται από την τοποθετησή τους στο προσκήνιο ή 
στο φόντο, από το μέγεθός τους, την τονικότητα του χρώματός τους, την ευκρίνειά 
τους. (Kress & Leeuwen, 2010, 279). Η λεκτική δομή του εξώφυλλου είναι γραμμένη 
με κεφαλαιογράμματη γραφή, χρώματος μπλε. Προβάλλεται ο τίτλος καθώς διαφορο-
ποιείται από τα υπόλοιπα λεκτικά στοιχεία, επειδή είναι γραμμένος με κεφαλαιογράμ-
ματη γραμματοσειρά μεγαλύτερου μεγέθους και χρώματος καφέ. Μικρογράμματη καλ-
λιγραφική γραμματοσειρά χρησιμοποιείται, για να διαφοροποιηθεί και να προβληθεί 
το στοιχείο που δηλώνει την τάξη (γ΄) του Ενιαίου Λυκείου κι αυτό σε χρώμα καφέ, το 
ίδιο με τον τίτλο. 

Οι άξονες της οπτικής δομής είναι του ιδίου καφέ χρώματος με τον τίτλο της λεκτικής 
δομής, γεγονός που τους ομαδοποιεί και μας υπαγορεύει ένα αναγνωστικό μονοπάτι, 
ώστε να ξεπεράσουμε την απλή περιγραφή και να εμπλακούμε στη διερεύνηση του 
νοήματος του πολυτροπικού κειμένου. Οι οπτικές πηγές, που φέρει ο κάθετος άξονας 
είναι μικρού μεγέθους και χαμηλής ευκρίνειας, ενώ ο οριζόντιος άξονας φέρει οπτικές 
πηγές μεγαλύτερου μεγέθους, γεγονός που προβάλλει περισσότερο τις συγκεκριμένες 
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οπτικές πηγές και όπως προαναφέραμε, αποδεικνύει την πρόθεση του δημιουργού του 
εξώφυλλου να εμπλέξει τον θεατή περισσότερο με αυτές. Το φόντο είναι κίτρινου χρώ-
ματος. 

iii. τον βαθμό πλαισίωσης: 

ο οποίος εξετάζει την παρουσία ή την απουσία πλαισίων και διαχωριστικών γραμμών, 
που συνδέουν ή αποσυνδέουν στοιχεία της σύνθεσης του εξώφυλλου (Kress & 
Leeuwen, 2010, 280).  

Οι τεμνόμενοι άξονες της οπτικής δομής λειτουργούν ως ένα είδος πλαισίου, που υπο-
γραμμίζει και προβάλλει τον τίτλο της λεκτικής δομής. Επίσης οι άξονες λειτουργούν 
και ως πλαίσιο των οπτικών πηγών, που φέρουν, και αφενός τις ομαδοποιούν, αφετέρου 
υπαγορεύουν τον τρόπο ανάγνωσής τους, καθώς αποτελούν μία εικονιστική αναπαρά-
σταση της ιστορικής αφήγησης του εγχειριδίου.  

iv. τα αναγνωστικά μονοπάτια: 

Με τη διερεύνηση των τριών αρχών της κειμενικής μεταλειτουργίας της πολυτροπικής 
σύνθεσης, δηλαδή της πληροφοριακής αξίας, της προβολής και της πλαισίωσης (Kress 
& Leeuwen, 2010, 279), έχει ήδη χαραχθεί η αναγνωστική οδός και έχουμε αναφερθεί 
ακροθιγώς σε αυτήν. 

Οι τρεις αρχές της κειμενικής μεταλειτουργίας μας υποδεικνύουν να αντιμετωπίσουμε 
τη σύνθεση του εξώφυλλου ως ενιαίο κείμενο, ως μία πολυτροπική σύνθεση, που έχει 
ενσωματωμένους και συν-παρόντες τους δύο σημειωτικούς τρόπους, τον λεκτικό και 
τον οπτικό, που οδηγούν στη συνανάγνωσή τους, καθώς οι δύο αυτοί σημειωτικοί τρό-
ποι πραγματώνουν το ίδιο νόημα, το περιεχόμενο του βιβλίου, που είναι η Ιστορία του 
Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου. Η γλώσσα και η οπτική επικοινωνία μπορούν αμ-
φότερες να χρησιμοποιηθούν, για να πραγματώσουν τα «ίδια» θεμελιώδη συστήματα 
νοημάτων, που συνιστούν την κουλτούρα μας, αλλά η κάθε μία το κάνει διαφορετικά, 
με τα δικά της μέσα (Kress & Leeuwen, 2010, 67). Τόσο, λοιπόν, ο τίτλος της λεκτικής 
δομής όσο και οι άξονες της οπτικής δομής επικοινωνούν το ίδιο μήνυμα, που δεν είναι 
άλλο από το ότι το  συγκεκριμένο εγχειρίδιο πραγματεύεται την Ιστορία του Νεότερου 
και Σύγχρονου κόσμου. 

Αρχικά αυτό που χαράζει ένα αναγνωστικό μονοπάτι είναι το καφέ χρώμα, που αναδει-
κνύεται έντονα από το κίτρινο φόντο της σύνθεσης, ομαδοποιεί τον  τίτλο της λεκτικής 
δομής με τους τεμνόμενους άξονες της οπτικής δομής και μας οδηγεί στη συνανάγνωσή 
τους. Μέσω της χρωματικής ομοιότητάς τους τίτλος και οπτική δομή πραγματώνουν 
παρόμοιους τύπους νοήματος, επικοινωνούν, όπως προαναφέραμε, το ίδιο μήνυμα.  

Ένα δεύτερο στοιχείο που υποδεικνύει την αφετηρία της αναγνωστικής μας οδού είναι 
η πλαισίωση του τίτλου της λεκτικής δομής από τους τεμνόμενους άξονες της οπτικής 
δομής, η οποία πλαισίωση προβάλλει τον τίτλο και υπαγορεύει να αρχίσουμε από αυτόν 
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την ανάγνωσή της σύνθεσης. Η προβολή του τίτλου, το μεγεθος της γραμματοσειράς 
και η χαμηλή ευκρίνεια των συμμετεχόντων της οπτικής δομής κάνουν σαφές ότι η 
ανάγνωσή μας θα πρέπει να αρχίσει από τον τίτλο. Το μήνυμα, λοιπόν, του τίτλου της 
λεκτικής δομής είναι ότι το περιεχόμενο του εγχειριδίου αφορά την Ιστορία του Νεό-
τερου και Σύγχρονου Κόσμου και ταυτίζεται με το μήνυμα, που επικοινωνεί η οπτική 
δομή των τεμνόμενων αξόνων, οι οποίοι φέρουν ιστορικές οπτικές πηγές, με την ερμη-
νεία των οποίων συγκροτείται η αφήγηση της Ιστορίας του Νεότερου και Σύγχρονου 
κόσμου.  

Ο κάθετος άξονας φέρει τους ‘αναπαριστώμενους συμμετέχοντές’ του, τις οπτικές ι-
στορικές πηγές, ως διαδοχικά στάδια μιας χρονικά εξελισσόμενης διαδικασίας. Είναι 
μια χρονογραμμή και υποδεικνύει την ανάγνωση των ιστορικών πηγών του με κατεύ-
θυνση από πάνω προς τα κάτω, από το παρελθόν προς το παρόν, ακολουθώντας σύμ-
φωνα με τις ενότητες του σχολικού εγχειριδίου την ιστορική αφήγηση- ερμηνεία, που 
προτείνει η συγγραφική ομάδα. Ενώ ο οριζόντιος άξονας της οπτικής δομής εκτεινό-
μενος στα δεξιά, στο χώρο της λεκτικής δομής, μετέχει και στις δύο σφαίρες νοήματος, 
δημιουργεί μία γέφυρα ανάμεσά τους (Kress & Leeuwen, 2010, 281) και επιβάλλει τη 
συνανάγνωσή τους. 

Προς την κατεύθυνση της συνανάγνωσης οπτικής δομής και τίτλου οδηγεί και η πλη-
ροφοριακή αξία της σύνθεσης. Όπως προαναφέραμε οι «αναπαριστώμενοι συμμετέχο-
ντες» του κάθετου άξονα της οπτικής δομής είναι ιστορικές οπτικές πηγές και τοποθε-
τούνται στα αριστερά της σύνθεσης ως «Δεδομένα». Η λεκτική δομή τοποθετείται στα  
δεξιά ως το «Νέο», ως η νέα πληροφορία, (Kress & Leeuwen, 2010, 295), επειδή ου-
σιαστικά ο τίτλος παρουσιάζει συνοπτικά την ιστορική αφήγηση που συγκροτεί η συγ-
γραφική ομάδα βάσει των ιστορικών πηγών των αξόνων της οπτικής δομής. Αποτελεί 
την ερμηνεία της συγγραφικής ομάδας πάνω στα δεδομένα της οπτικής δομής και το-
ποθετείται στα αριστερά ως κάτι στο οποίο ο θεατής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
(Kress & Leeuwen, 2010, 285). 
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Ακολουθώντας τα παραπάνω αναγνωστικά μονοπάτια και παρατηρώντας προσεκτικά 
τους ‘αναπαριστώμενους συμμετέχοντες’ της οπτικής και λεκτικής δομής του εξώφυλ-
λου, ξεκλειδώνεται σε όλη της τη διάσταση η καινοτομία, που προσκομίζει η συγγρα-
φική ομάδα στα πλαίσια της σχολικής Ιστορίας. Για πρώτη φορά έχουμε ένα σχολικό 
εγχειρίδιο Ιστορίας με λάλον εξώφυλλο, σε διαστάσεις Α4, που για τα δεδομένα της 
εποχής το σχήμα του συνιστούσε καινοτομία. Μάλιστα το πρωτότυπο σχήμα του εγ-
χειριδίου λίγο έλειψε να του στοιχίσει τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου το 1999, στον οποίο όμως τελικά προκρίθηκε ομόφωνα ως το κα-
λύτερο από τα τρία συμμετέχοντα εγχειρίδια (Αθανασιάδης, 2015, 101). 

Ο χωρισμός του εξώφυλλου σε δύο ζώνες, αυτήν του κάθετου άξονα της οπτικής δομής 
και αυτήν της λεκτικής δομής, ανακλάται και στη μορφοποίηση των σελίδων του εγ-
χειριδίου. Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα έχουμε την καινοτομία το κείμενο 
της σελίδας σχολικού εγχειριδίου ιστορίας να μορφοποιείται σε δύο στήλες. 
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Η επιλογή της τοποθέτησης οπτικών ιστορικών πηγών στο εξώφυλλο εξαίρει τη σημα-
σία τους στη διδασκαλία της Ιστορίας και καταδεικνύει αφ’ ενός την υιοθέτηση των 
ιστοριογραφικών τάσεων της Νέας Ιστορίας και αφ’ ετέρου την άποψη της συγγραφι-
κής ομάδας ότι ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης στο παρελθόν είναι μέσω των πηγών, 
οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται όπως στην παραδοσιακή ιστοριογραφία ως αποδείξεις 
για το τι συνέβη, ως τεκμήρια (documenta), αλλά ως μνημεία (monumenta), ερμηνεύ-
σιμα από τον ιστορικό σε μορφή κειμενικού λόγου (Γατσωτής, 2004, 55). Η τοποθέ-
τησή των πηγών, λοιπόν, στον κάθετο/παραδειγματικό και στον οριζόντιο/συνταγμα-
τικό άξονα τις ανασυγκροτεί σε αφήγηση. Ο συγγραφέας ερμηνεύει τις πηγές του και  
παρουσιάζει σε αφήγηση την άποψή του σχετικά με το τι έχει συμβεί. Κάθε ιστορική 
ερμηνεία κειμενοποιεί το παρελθόν σε μορφή αφηγηματικού λόγου. Το συγκεκριμένο 
εγχειρίδιο, επομένως, έχει κατεύθυνση τόσο προς τις ιστορικές πηγές, όσο και προς την 
αφηγηματική σύνθεσή τους (Σακκά, 2006, 46), καθώς σύμφωνα με τον Reinhard 
Koselleck «Οι πηγές μας προστατεύουν από πλάνες, δεν μας λένε όμως τι πρέπει εμείς 
να πούμε. Αυτό που κάνει ιστορία μια ιστορία δεν εξάγεται ποτέ μόνο από τις πηγές. 
Χρειάζεται μια θεωρία "πιθανής" ιστορίας, για να κάνει τις πηγές γενικά να μιλήσουν» 
(Γατσωτής, 2004, 14). Αυτή η προσέγγιση επιβεβαιώνεται από όσα υποστηρίζουν οι 
συγγραφείς στην εισαγωγή του εγχειριδίου: «...εννοείται πως δε συμφωνούν όλοι οι 
συγγραφείς μεταξύ τους. Καθένας έχει τη δική του σκοπιά ...Το παρελθόν είναι πραγμα-
τικό ...αλλά εμείς, που ζούμε αργότερα και δεν έχουμε άμεση εμπειρία των περασμένων, 
δεν μπορουμε ποτέ να τα γνωρίσουμε άμεσα, όπως ακριβώς συνέβησαν. Πάντοτε τα προ-
σεγγίζουμε διαμεσολαβημένα. Δηλαδή, μέσα από ορισμένες πηγές (διαβάζοντας κείμενα, 
όπως εφημερίδες βιβλία και αρχεία ή βλέποντας εικόνες ή εξετάζοντας υλικά αντικεί-
μενα) ή από τα έργα και τις ιδέες προηγούμενων στοχαστών. Την παλαιότερη πραγματι-
κότητα αναγκαστικά τη βλέπουμε μέσα από τα μάτια άλλων ανθρώπων και ο καθένας 
από αυτούς την έβλεπε από διαφορετική σκοπιά. Επομένως και ο καθένας από εμάς τη 
βλέπει και αναπόφευκτα θα τη βλέπει, διαφορετικά, ανάλογα με τις πηγές που διαλέγει 
και με τις όψεις της πραγματικότητας που θεωρεί σημαντικότερες...» (Κόκκινος, κα., 
2002, 12). 

Όπως προαναφέρθηκε η διάταξη των οπτικών ιστορικών πηγών στον κάθετο/ παρα-
δειγματικό  και στον οριζόντιο/συνταγματικό άξονα υποδηλώνει την υιοθέτηση των 
απόψεων του γλωσσοκεντρικού ιστοριογραφικού μεταμοντερνισμού, δηλαδή, της 
«γλωσσολογικής στροφής» (linguistic turn) της ιστοριογραφίας, σύμφωνα με την οποία 
το παρελθόν εκλαμβάνεται ως μια κατασκευή, που συγκροτείται μέσω της γλώσσας. 
Οι κειμενικές αναπαραστάσεις και η ιδεολογική αποσκευή του ιστορικού καθορίζουν 
τις ερμηνευτικές στρατηγικές του. Επομένως ο ιστοριογραφικός λόγος είναι διαμεσο-
λαβημένος μέσω των κειμένων και μέσω του ιστορικού-συγγραφέα, γεγονός που απο-
δεικνύει τη σχετικότητα κάθε ιστορικής ερμηνείας. Η επιβεβαίωση αυτού έρχεται από 
την ίδια τη συγγραφική ομάδα, η οποία στην Εισαγωγή του εγχειριδίου αναφέρει: 
«...εννοείται πως δε συμφωνούν όλοι οι συγγραφείς μεταξύ τους. Καθένας έχει τη δική 
του σκοπιά ...Το παρελθόν είναι πραγματικό ...αλλά εμείς πάντοτε το προσεγγίζουμε δια-
μεσολαβημένα... την παλαιότερη πραγματικότητα αναγκαστικά τη βλέπουμε μέσα από τα 
μάτια άλλων ανθρώπων ... και ο καθένας από εμάς τη βλέπει διαφορετικά ανάλογα με 
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τις πηγές που διαλέγει και με τις όψεις της πραγματικότητας που θεωρεί σημαντικότερες... 
Μην περιμένετε, λοιπόν, να βρείτε στις σελίδες που ακολουθούν...τη μία και μοναδική 
αληθινή ιστορία...» (Κόκκινος,κα., 2002, 12). Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι οι από-
ψεις της συγγραφικής ομάδας συνάδουν με τη μεταμοντερνιστική τάση της ιστοριο-
γραφίας, που υποστηρίζει ότι η ιστορική γνώση δεν είναι «αντικειμενικά» δεδομένη, 
δηλαδή δεν προϋπάρχει της ιστορικής έρευνας, αλλά συγκροτείται με τη διαμεσολά-
βηση του ιστορικού. Τα γεγονότα δεν προϋπάρχουν της ιστοριογραφίας, αποκτούν ύ-
παρξη μόνον όταν γνωστοποιούνται, δηλαδή, όταν επιλέγονται και αναπαριστώνται, 
όταν κατασκευάζονται με άλλα λόγια στο πλαίσιο της αφηγηματικής αλληλουχίας (Γα-
τσωτής, 2004, 64).  

Επίσης η οργάνωση της οπτικής δομής του εξώφυλλου στον κάθετο/παραδειγματικό 
και στον οριζόντιο/συνταγματικό άξονα παραπέμπει στην παραδειγματική και συνταγ-
ματική σύνταξη της ιστορικής γραφής. Στην παραδειγματική σύνταξη τα γεγονότα ορ-
γανώνονται με γνώμονα τις ανάγκες του θέματος που εξετάζει ο συγγραφές/ιστορικός. 
Συγκεκριμένα εδώ ο συγγραφέας/ιστορικός επιλέγει φωτογραφίες, γελοιογραφίες, αφί-
σες, πίνακες ζωγραφικής, κάρτ ποστάλ, δηλαδή οπτικές ιστορικές πηγές, που αναπαρι-
στούν τα γεγονότα, όπως τα προσλαμβάνουν οι άνθρωποι της εποχής και διατάσσει 
αυτές τις ιστορικές πηγές στον παραδειγματικό άξονα με κριτήριο την αναφορά τους 
στο θέμα που πραγματεύεται, που δεν είναι άλλο από αυτό της Ιστορίας του Νεότερου 
και Σύγχρονου Κόσμου.  

Στη συνταγματική σύνταξη της ιστορικής γραφής τα γεγονότα οργανώνονται με γνώ-
μονα τον στόχο της μελέτης. Στον συνταγματικό άξονα της οπτικής δομής του συγκε-
κριμένου εξώφυλλου ο ιστορικός/συγγραφέας οργανώνει τις ιστορικές οπτικές πηγές 
σε μία οριζόντια δομή, στον συνταγματικό άξονα, με στόχο να αναδομήσει ένα συγκε-
κριμένο φαινόμενο, αυτό του Ολοκληρωτισμού και να μελετήσει τις δομικές σχέσεις 
του φαινομένου και όχι απλά τα εφήμερα γεγονότα, όπως θα έκανε η παραδοσιακή 
γεγονοτολογική ιστορία. Αν λάβουμε υπόψη αυτά που αναφέρει η συγγραφική ομάδα 
στην εισαγωγή του εγχειριδίου, ότι «... ο καθένας από εμάς τη βλέπει (την παλαιότερη 
πραγματικότητα) διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές που διαλέγει και με τις όψεις της 
πραγματικότητας που θεωρεί σημαντικότερες...» (Κόκκινος, κα., 2002, 12) καταλαβαί-
νουμε ότι η επιλογή των τεμνόμενων αξόνων της οπτικής δομής αποτελεί μια έμμεση 
αναφορά στη μετάβαση της σύγχρονης ιστοριογραφίας από τη συνταγματική σύνταξη 
της γεγονοτολογικής ιστοριογραφίας στην παραδειγματική σύνταξη, στην οποία οι ι-
στορικοί έχουν μεταθέσει πλέον το κέντρο του ενδιαφέροντος τους από την εξέταση 
των ίδιων των γεγονότων στους τρόπους με τους οποίους αυτά γίνονται αντιληπτά και 
αναπαριστώνται τόσο στη σκέψη των ίδιων των πρωταγωνιστών τους, όσο και σε ε-
κείνη των ιστορικών που τα μελετούν (Γατσωτής, 2004, 82). 

Η επιλογή της γελοιογραφίας «Η τούρτα των βασιλιάδων», της αφίσας για τη γιορτή 
της εργατικής Πρωτομαγιάς του 1901, της αγγλικής ταχυδρομικής κάρτας του 1914, 
που δείχνει τις κατακτητικές διαθέσεις του κάιζερ Γουλιέλμου και του πίνακα του Ερ-
ρίκου Φιλιπποτό «Ο Λαμαρτίνος υιοθετεί την τρίχρωμη σημαία ως εθνικό έμβλημα της 
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Γαλλίας» είναι στο πνεύμα της «πολιτισμικής ιστορίας» και της μελέτης των αναπαρα-
στάσεων. Η ιστοριογραφική αυτή τάση αναζητά νέου τύπου πηγές, όπως οι εικαστικές, 
οι οποίες εκφράζουν την ευαισθησία της υπό μελέτη εποχής καλύτερα από τα αρχεία, 
που μελετά η παραδοσιακή ιστορία. Αυτού του είδους οι πηγές αναπαριστούν το πώς 
οι άνθρωποι του παρελθόντος είδαν το ιστορικό γεγονός στην εποχή του, μας δανείζουν 
το βλέμμα τους και μας βοηθούν να κατανοήσουμε το παρελθόν. Έργο του ιστορικού 
είναι να αποκωδικοποιήσει τις πηγές αυτές, προκειμένου να μελετήσει την πρόσληψη 
της πραγματικότητας, την εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους οι άνθρωποι του παρελ-
θόντος. Οι επιλογές αυτές δείχνουν τη επίδραση του κινήματος των Annales και της 
Ιστορίας των νοοτροπιών (mentalities) (Γατσωτής, 2004, 63). Το ενδιαφέρον της συγ-
γραφικής ομάδας για την πρόσληψη της πραγματικότητας από τους ανθρώπους της υπό 
μελέτη εποχής δε διαφαίνεται μόνο στην επιλογή των παραπάνω οπτικών ιστορικών 
πηγών, αλλά επιβεβαιώνεται στο εξής απόσπασμα του εγχειριδίου: «...Ενώ πολλοί ι-
στορικοί θεωρούν τις βαθιές αλλαγές αυτής της περιόδου (της περιόδου των Επαναστά-
σεων του 1848) ως προϋπόθεση για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή με μεγάλη οικονομική 
ανάπτυξη και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής τις βίωναν 
οδυνηρά και δεν γνώριζαν εάν τα βάσανά τους ήταν προσωρινά...» (Κόκκινος, κα., 2002, 
27) 

Η συγγραφική ομάδα υιοθετεί την ιστοριογραφική τάση της «πολιτισμικής ιστορίας» 
(Noiriel, 2005, 240). Αυτό επιβεβαιώνεται αφενός από το ότι οι άξονες της οπτικής 
δομής παραπέμπουν συνειρμικά σε κινηματογραφικό φιλμ και αφετέρου από το ότι 
αφιερώνεται στον κινηματογράφο μια ολόκληρη ενότητα επτά σελίδων, η Τρίτη (ΙΙΙ) 
του όγδοου κεφαλαίου «ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ» (Κόκκινος,κα., 2002, 255-261), με τίτλο «Κινημα-
τογράφος, 19ος-20ος αιώνας» και με τους εξής υπότιτλους:  

Α. Η περίοδος των εφευρέσσεων.  

Β. Η περίοδος του μη ηχητικού (βωβού) κινηματογράφου.  

Γ. Τα πρώτα χρόνια.  

Δ. Ο αμερικανικός κινηματογράφος.  

Ε. Ο γερμανικός κινηματογράφος.  

ΣΤ. Ο σοβιετικός κινηματογράφος.  

Ζ. Η εμφάνιση του ομιλούντος κινηματογράφου.  

Η. Ο ιταλικός νεορεαλισμός (1945-1955).  

Θ. Άλλα ρεύματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.  
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Ι. Ο κινηματογράφος και η εποχή μας.  

Η άποψή ότι η συγγραφική ομάδα υιοθετεί την ιστοριογραφική τάση της «πολιτισμικής 
ιστορίας» ενισχύεται από το απόσπασμα του εγχειριδίου, που αναφέρει ότι οι ταινίες 
του γερμανικού κινηματογράφου του Μεσοπολέμου «αναγνωρίζονται ως ένα από τα 
βασικά κλειδιά ερμηνείας της γερμανικής ιστορίας των αρχών του αιώνα» (Κόκκινος, 
κα., 2002, 258). 

Η επιλογή των τριών φωτογραφιών (α) ‘ομάδα εργατών που συμμετέχουν στη Γαλλική 
Κομμούνα του 1871’, (β) ‘σύλληψη διαδηλώτριας που μάχεται για την κατοχύρωση 
πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες’ και (γ) ‘η φωτογραφία της Μαρίας Κιουρί’, πα-
ραπέμπει στην κοινωνική ιστορία, στην ιστορία της εργατικής τάξης και στην ιστορία 
του γυναικείου κινήματος, στην ιστορία του φύλου. Είναι μια ιστορία «από τα κάτω», 
που δεν ενδιαφέρεται για τις ηγετικές προσωπικότητες των κυρίαρχων ελίτ, όπως η 
παραδοσιακή ιστορία, αλλά για τις κοινωνικές δομές και τις διαδικασίες κοινωνικών 
αλλαγών. Στις σελίδες 92-95 του εγχειριδίου παρακολουθούμε την επίδραση της βιο-
μηχανικής ανάπτυξης στην ανατροπή των παλαιών κοινωνικών δομών της προβιομη-
χανικής αγροτικής κοινωνίας και στη δημιουργία νεων κοινωνικών τάξεων στην Ευ-
ρώπη και διακρίνουμε τις επιρροές από τον βρετανικό μαρξισμό και τους Ε. J. 
Hobsbawm και Ε. P. Thompson,  που διερεύνησαν το φαινόμενο της εκβιομηχάνισης, 
κάνοντας «Ιστορία από τα κάτω», καταδεικνύοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό κόστος 
της εκβιομηχάνισης (Γατσωτής, 2004, 76). 

Η επίλογή της ιστορικής πηγής – φωτογραφίας, που απεικονίζει κουζίνα εργατικής οι-
κογένειας στη Γερμανία του 1900 καταδεικνύει την επίδραση της Ιστορικής Κοινωνι-
κής Επιστήμης της Δυτικής Γερμανίας, που διερευνά τις συνέπειες της εκβιομηχάνισης 
στις συνθήκες εργασίας, στέγασης και διαβίωσης και στις μορφές οικογενειακής οργά-
νωσης, οι οποίες μετασχηματίζονται προκειμένου να προσαρμοσθούν στις μεταβαλλό-
μενες οικονομικές δομές (Γατσωτής, 2004, 73). 

Στον κάθετο άξονα της οπτικής δομής, που αποτελεί σύμφωνα με τη γραμματική του 
οπτικού σχεδιασμού μία χρονική αναλυτική διαδικασία, δηλαδή μία χρονογραμμή, α-
νήκει ως ένας από τους συμμετέχοντές της  και ο οριζόντος άξονας, καθώς στις χρονι-
κές αναλυτικές διαδικασίες συμμετέχοντες μπορεί να είναι ολόκληρες δομές (Kress & 
van Leeuwen, 2010, 163). Στον οριζόντιο άξονα οι ιστορικές πηγές παρουσιάζονται 
επιλεκτικά σε μια ακολουθία που ανασυγκροτεί τις συνθήκες δημιουργίας του φαινο-
μένου του Ολοκληρωτισμού και την αντίσταση σε αυτόν. Εγκαταλείπεται, λοιπόν, ο 
γραμμικός ιστορικός χρόνος (του κάθετου άξονα) προκειμένου να εξεταστεί (στον ο-
ριζόντιο άξονα) ο Ναζισμός και ο Σταλινισμός ως το φαινόμενο του Ολοκληρωτισμού, 
που χαρακτηρίζει τη ιστορία του 20ου αιώνα. Ο ιστορικός - δημιουργός του εξώφυλλου 
εκκινώντας από τις οπτικές πηγές – φωτογραφίες του κάθετου άξονα, που απεικονίζουν 
τον Λ. Τρότσκι, τον Β. Λένιν με τον Ι. Στάλιν, την αφίσα του φασιστικού κινήματος 
και τη φωτογραφία του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπέλσεν, συνθέτει με τις οπτικές 
πηγές του οριζόντιου άξονα μια δομή, με την οποία επιχειρεί την αφήγηση – ερμηνεία 
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του φαινομένου του Ολοκληρωτισμού. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο ιστορικός - συγ-
γραφέας ακολουθεί τις επιταγές του κινήματος των Annales, σύμφωνα με το οποίο η 
ιστορική έρευνα οφείλει να κινείται από το γεγονός στη δομή και αντίστροφα, να με-
λετά τη διασταύρωση, την αλληλεπίδραση των κινήσεων σε διαφορετικά επίπεδα χρό-
νου, καθώς και τα σημεία των ρήξεων τους (Γατσωτής, 2004, 56). Πράγματι στις σελί-
δες 190 – 192 του συγκεκριμένου εγχειριδίου η συγγραφική ομάδα αναφέρεται στο 
γεγονός της ανόδου του Φασισμού, του Ναζισμού και του Σταλινισμού στην Ευρώπη 
και στη συνέχεια κινείται προς τη δομή του φαινομένου του Ολοκληρωτισμού και με-
λετά τις συγκλίσεις - αποκλίσεις του Ναζισμού και του Σταλινισμού, των δύο βασικών 
μορφών του Ολοκληρωτισμού, την αντίσταση στα ολοκληρωτικά καθεστώτα καθώς 
και τη ρήξη του Ολοκληρωτισμού με τις θεωρητικές αρχές του πολιτικού φιλελευθερι-
σμού (Κόκκινος, κα., 2002, 191). Στο σημείο αυτό έχουμε μία επιπλέον καινοτομία 
καθώς παρουσιάζεται ένα θέμα ταμπού τόσο για την ελληνική όσο και για την παγκό-
σμια ιστοριογραφία, η σύγκριση υπό όρους του εθνικοσοσιαλισμού και του σταλινι-
σμού ως εκφάνσεις του φαινομένου του Ολοκληρωτισμού (Κόκκινος & Μαυροσκού-
φης, 2015, 25). 

Η ιστορική μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος υπογραμμίζεται στο εξώφυλλο με μία 
φωτογραφία του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπέλσεν διπλασίου σχεδόν μεγέθους σε 
σχέση με τις άλλες φωτογραφίες, καθώς επίσης και με την τοποθέτησή της σε κεντρική 
θέση, στο σημείο τομής των τεμνόμενων αξόνων.  

Η συγγραφική ομάδα επιλέγει να παρουσιάσει το τραυματικό αυτό ιστορικό γεγονός 
και να έρθει σε αντίθεση με την εδραιωμένη οπτιμιστική ερμηνεία της ιστορίας του 
δυτικού κόσμου (Κόκκινος, & Μαυροσκούφης, 2015, 15), θεωρώντας ότι η αποσιώ-
πησή του δημιουργεί σοβαρές παραμορφώσεις στην πρόσληψη του παρελθόντος (Κόκ-
κινος & Μαυροσκούφης, 2015, 20) 

Στο εγχειρίδιο (Κόκκινος, κα., 2002, 197 – 200) η ιστορική μοναδικότητα του Ολοκαυ-
τώματος δεν παρουσιάζεται με τη γνωστή γεγονοτολογική αφήγηση, καθώς κανένα ι-
στορικό γεγονός δεν παγιώνεται σε μια κοινή και δεσμευτική ερμηνευτική εκδοχή για 
όσο χρόνο εξακολουθεί η μνήμη του να είναι ζωντανή (Κόκκινος, κα., 2012, 217-242), 
αλλά με μια στρατηγική αναπαράστασης αυτού που συνέβη σύμφωνης με τη θεωρία 
του Ολοκαυτώματος (Κόκκινος, 2015, 202-203), εγχείρημα που αποτελεί καινοτομία 
για τα δεδομένα της σχολικής ιστορίας . Η συγγραφική ομάδα κατόρθωσε σύμφωνα με 
τον Dominick La Capra «να παρουσιάσει το τραύμα εξασφαλίζοντας στην ιστοριογρα-
φία θέση για τις φωνές των θυμάτων και των επιζώντων» (Κόκκινος, 2015, 13) σε ένα 
ένθετο οκτώ κειμένων, το οποίο συντίθεται σε δύο επίπεδα:  

(α) στο επίπεδο των μαρτυριών, όπου η παρουσίαση του τραύματος συντίθεται με τέσ-
σερα κείμενα από το βιβλίο της Έρρικα Κούνιο  Αμαρίλιο «Προφορικές μαρτυρίες 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα»: 
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• κείμενο 3: «Άφιξη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης», μαρτυρία ΜΑΤΥ ΑΖΑΡΙΑ 
από Θεσσαλονίκη  

• κείμενο 4: «Η ζωή στο στρατόπεδο», μαρτυρία ΝΙΝΑ ΑΝΤΖΕΛ από Θεσσαλο-
νίκη 

• κείμενο 5: «Η επιλογή» μαρτυρία ΠΑΛΟΜΠΑ ΑΛΛΑΛΟΥΦ από Θεσσσαλο-
νίκη  

• κείμενο 6: «Ανθρώπινα πειραματόζωα», μαρτυρία ΟΡΟ ΑΛΦΑΝΤΑΡΗ από 
Θεσσαλονίκη.  

Στο επίπεδο των μαρτυριών αξιοποιείται από τους συγγραφείς του εγχειριδίου ένα εί-
δος της σύγχρονης ιστοριογραφίας, η «Προφορική Ιστορία», η οποία ως απότοκος της 
«Ιστορίας από τα κάτω» λαμβάνει υπόψη τις για πολλά χρόνια παραμελημένες προφο-
ρικές μαρτυρίες όλων αυτών, που έθεσε στο περιθώριο η παραδοσιακή «Ιστορία από 
τα πάνω», η «Ιστορία των ελίτ» και η ακαδημαϊκή ιστοριογραφία (Γατσωτής, 2004, 
109).  

(β) στο επίπεδο του στοχασμού και του αναστοχασμού για το ιστορικό γεγονός η παρου-
σίαση του τραύματος συντίθεται με: 

• απόσπασμα (κείμενο 1) από το βιβλίο του Ντάνιελ Τζόνα Γκολντχάγκεν «Πρό-
θυμοι δήμιοι: οι εκτελεστές του Χίτλερ. Οι καθημερινοί Γερμανοί και το Ολο-
καύτωμα  

• απόσπασμα (κείμενο 2) από το ποίημα του Πάουλ Τσέλαν «Φούγκα θανάτου» 
• το κείμενο 7: «Η τελική  λύση του εβραϊκού ζητήματος» του Ρούντολφ Ες  
• το κείμενο 8 του Ιάκωβου Καμπανέλλη από την έκθεση του Ινστιτούτου Goethe 

(Αθήνα, 1998) «Ό,τι μένει στη μνήμη. Βιογραφίες εφήβων από τη Γερμανία και 
την Ελλάδα. Αναμνήσεις μετά από πενήντα χρόνια». 

Αυτός ο πρωτότυπος για τη σχολική ιστορία τρόπος αναπαράστασης του «μοναδικά 
ακραίου» γεγονότος του Ολοκαυτώματος αναδεικνύει τις ποικίλες προσλήψεις του δια-
χρονικά και συγχρονικά, την πολλαπλότητα, την πολυφωνία, αλλά και την αντιφατικό-
τητα των ιστορικών εκδοχών του. Αν υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές 
τις φωνές του παρελθόντος είναι ότι όλες θέτουν την οπτική τους στο επίκεντρο του 
κόσμου (Ferro 2000, 378). Με την επιλογή των συγγραφέων του εγχειριδίου να συμπε-
ριλάβουν διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις επιτυγχάνεται η πολυφωνικότητα 
(multiperspectivity) (Σακκά, 2006, 39-59). 

Από πλευράς μαθητών αυτή η καινοτόμα παρουσίαση του Ολοκαυτώματος με την πο-
λυπρισματική προσέγγιση προωθεί την ενεργητική μάθηση και συμβάλλει στη διαμόρ-
φωση προσωπικής άποψης (Μαυροσκουφης, 2005, 36), καθώς με την παράθεση των 
προφορικών μαρτυριών και την αποφυγή της αφήγησης-ερμηνείας του ιστορικού δίνε-
ται η αίσθηση της αμεσότητας, της αυθεντικότητας, του ρεαλισμού, της αδιαμεσολά-
βητης εικόνας του παρελθόντος με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης 
και συνείδησης. 
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Το ότι η συγγραφική ομάδα ακολουθεί τον ιστοριογραφικό μεταμοντερνισμό και αντι-
λαμβάνεται τη σχέση παρόντος – παρελθόντος όχι με όρους ιστορικής συνέχειας, αλλά 
με όρους ρήξης αποτυπώνεται στην επιλογή των παρακάτω οπτικών ιστορικών πηγών 
της οπτικής σύνθεσης  του εξώφυλλου: 

• Η γελοιογραφία «Η τούρτα των βασιλιάδων» αναφέρεται στο μοίρασμα της ναπο-
λεόντειας αυτοκρατορίας και στην υπογραφή των αποφάσεων του Συνεδρίου της 
Βιέννης, που σηματοδοτεί τη ρήξη και την «αντιπαράθεση ανάμεσα στους υποστη-
ρικτές του Παλαιού Καθεστώτος και τους λαούς που διψούν για ελευθερία» (Κόκκι-
νος, κα., 2002, 18). 

• Ο πίνακας του Ερρίκου Φιλιπποτό «Ο Λαμαρτίνος υιοθετεί την τρίχρωμη σημαία 
ως εθνικό έμβλημα της Γαλλίας» αναφέρεται στην επανάσταση της 23ης Φεβρου-
αρίου 1848 στη Γαλλία,  που σηματοδοτεί τη ρήξη με την απολυταρχία και την 
εγκαθίδρυση της κοινωνικής δημοκρατίας. 

• Η αφίσα για τη γιορτή της Πρωτομαγιάς του 1901, και η φωτογραφία  της ομάδας 
Παρισινών εργατών, που συμμετέχουν στη Γαλλική Κομούνα το 1871, αναφέρο-
νται στη χειραφέτηση της εργατικής τάξης και στη ρήξη της με την αστική τάξη. Η 
δε φωτογραφία της κουζίνας εργατικής οικογένειας στη Γερμανία του 1900 αναφέ-
ρεται στο «κοινωνικό ζήτημα» της βιομηχανικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, που 
αποτελεί αίτιο αυτής της ρήξης. 

• Η φωτογραφία με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν διαδηλώτρια, που μάχεται 
για την κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, αποδίδει καθαρά 
τη ρήξη με την ανδροκρατία και αναφέρεται στο κίνημα της γυναικείας νομικής και 
πολιτικής χειραφέτησης. 

• Οι πίνακας ζωγραφικής με τον Λουίς Παστέρ στο εργαστήριό του και η φωτογρα-
φία της Μαρί Κιουρί είναι από το χώρο της επιστήμης του 19ου αιώνα και αναφέ-
ρονται στη ρήξη που επέφεραν οι δύο επιστήμονες στον τομέα τους, καθώς σύμ-
φωνα με το εγχειρίδιο ο μεν Παστέρ «...βελτίωσε τη θεραπευτική και ήρθε σε ρήξη 
με τη δυσειδαιμονία, δείχνοντας στους ανθρώπους ότι με τη βοήθεια της επιστήμης 
μπορούν να υπερβούν τις ασθένειες, που μέχρι τότε τις θεωρούσαν συνέπεια κακής 
τύχης ή μιας ανεξερεύνητης και ανεξέλεγκτης δύναμης», η δε Μαρί Κιουρί ήρθε σε 
ρήξη με τις  «...αντιλήψεις της εποχής της για τη φύση της ενέργειας και υπέδειξε 
τρόπους, για να χρησιμοποιείται η ενέργεια αυτή στο πεδίο της ιατρικής» (Κόκκι-
νος,κα., 2002,132). 

• Η αγγλική ταχυδρομική κάρτα του 1914 δείχνει τις κατακτητικές διαθέσεις του κάι-
ζερ Γουλιέλμου και τη ρήξη, την ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων, που επέφερε 
«μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών με την εντυπωσιακή άνοδο της Γερμα-
νικής Αυτοκρατορίας» και «την ιμπεριαλιστική του πολιτική ‘για μια θέση στον 
ήλιο’» (Κόκκινος, 2015, 144-145). 

• Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Λ. Τρότσκι, τον Β. Λένιν με τον Ι. Στάλιν, 
το στρατόπεδου συγκέντρωσης Μπέλσεν και η αφίσα του φασιστικού κινήματος 
σχετίζονται με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα της Ευρώπης, τον Φασισμό, τον Να-
ζισμό και τον Σταλινισμό, τα οποία ήρθαν σε ρήξη με τις θεωρητικές αρχές του 
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πολιτικού φιλελευθερισμού. Στο εγχειρίδιο αναφέρεται ότι τα καθεστώτα αυτά 
«διέφεραν οπωσδήποτε από το κυρίαρχο ως τότε ιδεατό πρότυπο της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας. Όσον αφορά στην ιδεολογία τους επαγγέλονταν θεωρητικές αρχές α-
ντίθετες προς εκείνες του πολιτικού φιλελευθερισμού» (Κοκκκινος, κα., 2015, 191). 

• Οι φωτογραφίες της Συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, της έπαρσης της ελλη-
νικής σημαίας την ημέρα της απελευθέρωσης το 1944 και των Ούγγρων να γκρε-
μίζουν το άγαλμα του Στάλιν το 1956 αναφέρονται επίσης σε ρήξεις, στην ελληνική 
αντίσταση κατά του Ναζισμού και στην εξεγερση κατά του Σταλινισμού το 1956 
στην Ουγγαρία. 

Ο αριθμός των οπτικών ιστορικών πηγών, που αναφέρονται στη ευρωπαϊκή ιστορία 
είναι δεκατέσσερις σε σύνολο δεκαέξι και αυτών που αναφέρονται στην ελληνική ι-
στορία είναι δύο σε σύνολο δεκαέξι. Εξ αυτού συμπεραίνουμε την πρόθεση των συγ-
γραφέων να απομακρυνθούν από την παραδοσιακή εθνοκεντρική ιστοριογραφία και να 
εντάξουν οργανικά την ελληνική ιστορία στην  ευρωπαϊκή (Αθανασιάδης, 2015, 101), 
αλλά και στην παγκόσμια ιστορία, καθώς το κεφάλιο 1.5 με τίτλο «Ο υπόλοιπος κό-
σμος κατά τον 19ο αιώνα» (Κόκκινος,κα., 2002, 80-88) αναφέρεται στην ανεξαρτησία 
και ανάπτυξη των εθνικών κρατών της Λατινικής Αμερικής, στην κυριαρχία των 
Η.Π.Α. στην αμερικανική ήπειρο, στην Ασία κατά τον 19ο αιώνα (με την αποσύνθεση 
της Κινεζικής αυτοκρατορίας, τον δυτικότροπο εκσυγχρονισμό και επέκταση της Ια-
πωνίας, την εξάπλωση της Ρωσικής αυτοκρατορίας στην Ασία, τη βρετανική κυριαρχία 
στην Ινδία) και στην Αυστραλία του 19ου αιώνα. Οι συγγραφείς του εγχειριδίου, λοι-
πόν, με όσα πραγματεύονται στο κεφάλαιο 1.5, διεμβολίζουν την κυριαρχία της ευρω-
παϊκής ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια. 

Διαπιστώνουμε ότι το εξώφυλλο του εγχειριδίου επικοινωνεί την αισθητική της ιστο-
ρικής περιόδου που εξετάζει, καθώς οι ‘αναπαριστώμενοι συμμετέχοντες’ της οπτικής 
δομής, οι οπτικες ιστορικές πηγές, είναι προϊόντα της τέχνης του Νεότερου και Σύγ-
χρονου κόσμου (φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, γελοιογραφίες, κάρτ ποστάλ, αφί-
σες), αλλά και η ίδια η οπτική δομή παραπέμπει συνειρμικά στην κυρίαρχη τέχνη του 
σύγχρονου κόσμου, τον κινηματογράφο. 

Μελετώντας, λοιπόν, τον οπτικό σχεδιασμό του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου 
της Ιστορίας του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου, ξεκλειδώσαμε τους σημειωτικούς 
κώδικες της οπτικής σύνθεσης και αποκαλύψαμε τους τρόπους με τους οποίους το ε-
ξώφυλλο επικοινωνεί το περιεχόμενο του εγχειριδίου και τις ιστοριογραφικές επιλογές 
της συγγραφικής ομάδας. Διαπιστώσαμε ότι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, όπως μαρ-
τυρά το ‘λάλον’ εξώφυλλό του και επιβεβαιώνει το περιεχόμενό του, δεξιώνεται τις 
επικρατούσες ιστοριογραφικές τάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνικής και πολιτισμικής ι-
στορίας και επιχειρεί να διευρύνει τους ορίζοντες της ελληνικής ιστοριογραφίας. (Α-
θανασιάδης, 2015, 143). Απομακρύνεται από το θετικιστικό, γεγονοτολογικό, εθνοκε-
ντρικό, ηρωολατρικό παράδειγμα της παραδοσιακής ιστοριογραφίας και συσχετίζει τη 
σχολική ιστορία με τα βασικά επιστημολογικά ζητήματα της ιστοριογραφίας (Μαυρο-
σκούφης, 2006, 23). Ακολουθεί τη «νέα ιστορία», που αναδεικνύει τις νέες σύνθετες 
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προσεγγίσεις της πολιτικής ιστορίας, τα βιώματα και το ρόλο των υποτελών κοινωνι-
κών τάξεων, των κοινωνικών φύλων και των εθνοτικών ομάδων, την καθημερινή ζωή, 
δηλαδή συσχετίζει τα δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά  φαινό-
μενα. (Κόκκινος Γ., 2003, σ. 194-203). Για τα δεδομένα της σχολικής ιστορίας είναι 
ένα καινοτόμο εγχειρίδιο, συμβατό με τις σύγχρονες τάσεις των ιστορικών σπουδών, 
που θέτει ως κύριο στόχο της διδασκαλίας όχι μόνον τη γνώση βασικών ιστορικών 
γεγονότων, αλλά την επίτευξη μιας ‘γραμματικής της ιστορικής σκέψης’ (Σακκά, 2007, 
127-149), καθώς μέσω της συνείδησης της σχετικότητας της γνώσης, των περιθωρίων 
ερμηνευτικής πολλαπλότητας, της δυνατότητας να εξαγάγει κανείς διαφορετικά συ-
μπεράσματα από ένα σώμα ιστορικού υλικού καλλιεργεί την κριτική σκέψη (Γατσω-
τής, 2004,σ. 10). Αυτό επιβεβαιώνεται στην τελευταία παράγραφο της εισαγωγής του 
εγχειριδίου, όπου αναφέρεται «...πρέπει, πάντως, να έχουμε στο νου μας ότι η εξιχνίαση 
των ιστορικών γεγονότων και η αποκρυπτογράφηση του νοήματός τους από ποικίλες και 
συχνά αντιφατικές ερμηνευτικές προοπτικές είναι δυνατή μόνο εάν τηρούνται με συνέπεια 
οι μεθοδολογικές αρχές της ιστορικής επιστήμης, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο της 
εσκεμμένης ιδεολογικής ερμηνείας» (Κόκκινος, κα., 2002, 13). Διατυπώνει επομένως 
ιστορικό λόγο αποκλίνοντα από τον κανόνα της εθνικής μας ιστορίας, όπως αυτός δια-
μορφώθηκε τον 19ο αιώνα από τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο (Αθανασιάδης, 
2015, 25). Δεν ταυτίζεται με την επίσημη γεγονοτολογική, εθνοκεντρική, ηρωολατρική 
δημόσια ιστορία και αυτή η επιλογή το τοποθέτησε στο επίκεντρο μιας μεγάλης δίμη-
νης δημόσιας διαμάχης για την ιστορία, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί ως άλλο ένα θύμα 
πολιτικής χρήσης της Ιστορίας (Αθανασιάδης, 2015, 136-137). Παρ’ όλη αυτή την πε-
ριπέτεια του εγχειριδίου, συντασσόμαστε με τις απόψεις του επικεφαλής της συγγρα-
φικής ομάδας (Κόκκινος, 2015-2016, 204), ότι «η στρατηγική της επιστημονικοποίη-
σης, του μεθοδολογικού πλουραλισμού και του θεματολογικού ολισμού, που διακρίνει 
τη σχολική ιστορία στο δυτικό κόσμο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρά τις αναπό-
φευκτες παλινδρομήσεις, που οφείλονται στην αρνητική ιδεολογικοπολιτική συγκυρία, 
δεν είναι ένα στοίχημα οριστικά χαμένο». 

Συμπερασματικά το εξώφυλλο του εγχειριδίου αποτελεί ένα πολυτροπικό κείμενο, το 
οποίο μέσω του γλωσσικού και οπτικού σημειωτικού κώδικα επικοινωνεί : 

(α) το περιεχομενο του εγχειριδίου 

(β) την ιδεολογική αντίληψη της συγγραφικής ομάδας απέναντι στο ιστορικό παρελ-
θόν, η οποία αποτυπώνεται στις ιστοριογραφικές επιλογές που υιοθετεί, για να συνθέ-
σει την ιστορική της αφήγηση – ερμηνεία 

(γ) την αισθητική της ιστορικής περιόδου που πραγματεύεται, καθώς  οι ‘αναπαριστώ-
μενοι συμμετέχοντες’ της οπτικής δομής, οι οπτικες ιστορικές πηγές, είναι προϊόντα 
της τέχνης του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου (φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, 
γελοιογραφίες, κάρτ ποστάλ, αφίσες), αλλά και η ίδια η οπτική δομή παραπέμπει συ-
νειρμικά στην κυρίαρχη τέχνη του σύγχρονου κόσμου, τον κινηματογράφο. 
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Τέτοιου είδους αναλύσεις πολυτροπικών κειμένων καταδεικνύουν τους τρόπους με 
τους οποίους ο λεκτικός και ο οπτικός σημειωτικός κώδικας συμπληρώνουν ο ένας τον 
άλλον εντός των ορίων μιας σύνθεσης για την πραγμάτωση νοήματος. Συνιστούν μια 
ανάγνωση διαφορετική από την επικρατούσα, η οποία μπορεί να παρουσιάζει την εκ-
δοχή ανάγνωσης του αναλυτή (Μπονίδης, 2009,114), αλλά υποδεικνύει τον τρόπο να 
αναπτύξουμε όλες εκείνες τις δεξιότητες αποδόμησης και ανασύνθεσης, που μας καθι-
στούν επαρκείς και κριτικούς αναγνώστες των πολυτροπικών κειμένων. 
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Το 1821 αλλιώς: Μια επανανάγνωση της ελληνικής ιστορίας και κοινωνίας μέσα 
από τον εορτασμό της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης στα ψηφιοποιημένα 

αρχεία τύπου 

Μουλά Ευαγγελία, Φιλόλογος, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα μαθητικό πρότζεκτ με αφορμή τα 200 χρόνια της 
επανάστασης του 1821, το οποίο απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Γυμνα-
σίων στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου το 2021. Κεντρικός άξονας του πρότζεκτ ήταν τα εξής ερωτήματα: τι σήμαινε 
το 1821 για τους Έλληνες στην εξέλιξη του ιστορικού χρόνου; πώς εορταζόταν και πώς 
αξιοποιούταν στην κατεύθυνση του σχολιασμού της τρέχουσας κάθε φορά ιστορικής 
επικαιρότητας; 

Απαντήσεις στα ερωτήματα αναζητήθηκαν σε τεκμήρια σχετικά με τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου διαχρονικά, μέσα από αρχειακό υλικό εφημερίδων στο διαδίκτυο. Έτσι, 
οι μαθητές-τριες: Ντεμιρτζή Τζάνος, Μιτζέλος Εμμανουήλ, Νγκρέσι Άγγελος, Χατζη-
αργυρίου Αργύρης, Ξενακίδου Κωνσταντίνα, Κατσικάνταη Μαρία, Ναζλή Καλαιτζή, 
Φλάβιο Γοντόλε, Μανόλης Πογιάς και Χρήστος Πογιάς οργανώθηκαν και μετατράπη-
καν σε ερευνητές. Τα αρχεία που απετέλεσαν την πρώτη ύλη της έρευνάς τους ήταν: 
το ψηφιακό αρχείο εφημερίδων της Βουλής των Ελλήνων, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
Ελλάδας, της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου και το εθνικό οπτικοακουστικό αρχείο της 
ΕΡΤ. 

Παράλληλα με την αναδίφηση στα τεκμήρια, από την εποχή της ίδρυσης του Ελληνι-
κού κράτους μέχρι τη δεκαετία του 70, οι μαθητές-τριες αναζήτησαν και πληροφορίες 
για την εκάστοτε ιστορική στιγμή και ανασύστησαν στον βαθμό του δυνατού την Ελ-
λάδα εκείνης της εποχής. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των τεκμηρίων έχουν 
αναρτηθεί σε ένα blog (https://1821overtimereception.blogspot.com/), το οποίο θα ε-
ξακολουθήσει να εμπλουτίζεται, με στόχο να αποτελέσει μια πρότυπη πηγή πληροφο-
ριών και για όσους-ες επιθυμούν να εξετάσουν την ιστορία της πρόσληψης της Επανά-
στασης του 1821 μέσα από το διηθητικό φακό της εκάστοτε ιστορικής στιγμής. 

Το πρότζεκτ έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να εξετάσουν και να σχολιάσουν ταυτό-
χρονα την κοινωνική ιστορία των ιδεών, την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, τις ιδιαι-
τερότητες των τοπικών εορτασμών, αλλά και να αντιληφθούν τον ρόλο του είδους του 
εντύπου και του αναγνωστικού κοινού του ως προς τη μετάδοση της είδησης και τον 
ρόλο των εφημερίδων ως παραγωγών ειδήσεων και μέσου διαμόρφωσης της κοινής 
γνώμης. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακά αρχεία, εφημερίδες, 1821, πρόσληψη, επικαιρότητα. 
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1821 differently: Α re-reading of Greek history and society through the celebra-
tion of the anniversary of the Greek Revolution in the digitized press archives 

Abstract 

This paper presents a student project on the occasion of the 200th anniversary of the 
revolution of 1821, which won the first prize in the category of Gymnasiums in the first 
pan-Hellenic research and innovation competition of the University of the Aegean in 
2021. The main focus of the project were the following questions: what did the anni-
versary mean to the Greeks in the evolution of historical time? how was it celebrated 
and how was it utilized in the direction of commenting on the current historical occa-
sions? 

Answers to the questions were sought in documents related to the celebration of 25th 
March 1821, through archival newspaper material on the internet. Thus, the students: 
Demirtzi Tzanos, Mitzelos Emmanouil, Ngresi Angelos, Chatziargyriou Argyris, Xe-
nakidou Konstantina, Katsikantai Maria, Nazli Kalaitzi, Flavio Gondole, Manolis Po-
gias, and Christos Pogias were transformed into researchers. The archives that became 
the raw material of their research were: the digital archive of newspapers of the Hellenic 
Parliament, of the National Library of Greece, of the Public Library of Rhodes, and the 
national audiovisual archive of ERT. 

Along with the examination of the archives, from the time of the founding of the Greek 
national state until the '70s, the students also sought information about each historical 
moment and reconstructed as much as possible Greece of that time. The results of the 
processing of the documents have been posted on a blog (https://1821overtimerecep-
tion.blogspot.com/), which will continue to be enriched, in order to be a model source 
of information for those who wish to examine this side of history, in other words, the 
reception of the Revolution of 1821 through the filter lens of each historical moment. 

The project gave the children the opportunity to examine and comment simultaneously 
on the social history of ideas, the evolution of the Greek language, the peculiarities of 
local celebrations, but also to understand the role of each publication’s audience in 
terms of news transmission and the role of the newspapers as news producers and as a 
means of shaping public opinion. 

Keywords: digital archives, newspapers, 1821, reception, timeliness. 

Η αξία των αρχείων 

Τα αρχεία ξεκινούν να δημιουργούνται από τη στιγμή που προέκυψε η ανάγκη κατα-
γραφής και συγκέντρωσης στοιχείων που αφορούσαν ποικιλία ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων, των οποίων διαφορετικά ήταν αδύνατη η προσπέλαση και η επεξεργασία τους, 
λόγω της πολυπλοκότητας ή της ποσότητάς τους. Φυσικά, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί 
και αντίστροφα: τα αρχεία δημιουργήθηκαν εφόσον αναπτύχθηκε η δυνατότητα και τα 
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μέσα καταγραφής των πληροφοριών. "Τα αρχεία εμφανίζονται ταυτόχρονα με τη 
γραφή και εξελίσσονται μαζί της» (Γιαννακόπουλος& Μπουντούρη, 2016: 1) Η σχέση 
αρχείων-κοινωνίας είναι αμφίδρομη και αλληλοτροφοδοτική, σε όλα τα επίπεδα, ιστο-
ρικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά κάθε εποχής. 

Θεμελιώδης αρχή επί της οποίας οφείλουμε να προσεγγίζουμε τα αρχεία είναι ότι: "Το 
αρχείο δεν γράφει σελίδες της ιστορίας". (Farge, 2004: 24) Καταγράφει πτυχές της 
πραγματικότητας απέναντι στις οποίες αν τεθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις και αν ε-
φαρμοστούν τα ανάλογα εργαλεία ανάλυσής τους, τότε το αρχείο θα δώσει απαντήσεις, 
επιτρέποντας μια πιο διεισδυτική ματιά στην ιστορική στιγμή ή περίοδο που το παρή-
γαγε. Ένα αρχείο περιέχει και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα πληροφοριών από το πα-
ρελθόν, αλλά προσβλέπει πάντα στο μέλλον, στην αξιοποίησή του και την ερμηνεία 
του. Έτσι, αποτελεί ταυτόχρονα και εργαλείο ελέγχου και διαμόρφωσης της συλλογι-
κής μνήμης. 

Το αρχειακό υλικό ασφαλώς αποτελεί την πρώτη - και ασφαλέστερη- ύλη των ιστορι-
κών αφηγήσεων και ενσωματώνεται σε αυτές (Friedrich, 2018: 9-10) Αλλά ακριβώς 
επειδή είναι αδύνατη η μη επιβολή της οπτικής του παρόντος στη διατύπωση των ερω-
τημάτων και στην αξιολόγηση του παρελθόντος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η 
πρακτική της ιστορίας συνεπάγεται μια αναπόφευκτη διαπραγμάτευση μεταξύ του πα-
ρελθόντος και του παρόντος. Την ίδια στιγμή όμως προσφέρεται σε πλουραλιστικές, 
πολυφωνικές προσεγγίσεις, καθώς επ' αυτού εφαρμόζονται πολλαπλά ερμηνευτικά 
φίλτρα, ειδικά σε περιβάλλοντα πολυπολιτισμικών τάξεων. 

Ιστορική μάθηση στη νεότερη Ελλάδα 

Η επίσημη ιστορία κατασκευάζει και αξιολογεί την περιγραφή ενός ιστορικού φαινο-
μένου ή συμβάντος και συγκρίνει φαινόμενα και περιόδους (Van Drie, J., & Van 
Boxtel, C. (2008). Μια πρωτεύουσα έννοια και θεμελιώδης επιστημολογική υπόθεση 
της ιστορικής επιστήμης είναι η συνέχεια. «Οι ιστορικοί, είναι πολύ πιο αποτελεσμα-
τικοί στη δημιουργία συνέχειας παρά στην εξήγηση της ασυνέχειας» (Runia, 2014: 
121). Έτσι επιλεγμένα γεγονότα ή περίοδοι αποκτούν εκ των υστέρων οργανική σχέση 
μεταξύ τους, συχνά αυθαίρετα, και καλούνται να ευθυγραμμιστούν με την ερμηνευτική 
γραμμή της συνέχειας που εξασφαλίζει και προάγει την προτιμώμενη εθνική αφήγηση 
και συνεπώς ενότητα. 

Οι ανάγκες διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας συνέπτυξαν στη συλλογική μνήμη 
της νεοελληνικής κοινωνίας, που αναδυόταν δειλά με την επανάσταση του 1821, μετά 
από την επί 400 χρόνια υπαγωγή της στην οθωμανική επικράτεια, μια τρισχιλιετή ιστο-
ρία. Η ιδεολογική ανάγνωση του παρελθόντος και η ομόλογή της ρητορεία, ανήγαγαν 
το τρίπτυχο αρχαία Ελλάδα- Βυζάντιο- νεώτερη Ελλάδα του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου σε 
απόδειξη της ακατάλυτης εθνικής μας συνέχειας και της διαρκούς ροής της ιστορίας, 
με κοινό άξονα την ελληνική υπεροχή. Ο παράγοντας που ανέκαθεν καθόριζε και εξα-
κολουθεί να ελέγχει τις συντεταγμένες της ιστορικής μάθησης είναι η λειτουργία της 
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ιστορίας ως μέσου εθνικής διαπαιδαγώγησης, διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης, αλλά 
και επισήμανσης της πολιτισμικής συνέχειας της ελληνικής φυλής. 

Τα πλέον διακριτά και διαχρονικά συστατικά της εθνικής μας ταυτότητας αντλούν τη 
νομιμοποίησή τους από επιχειρήματα περί εθνικής ομοιογένειας, ιθαγενούς αυθεντικό-
τητας και υπερβατικής υπερχρονικότητας στα πλαίσια ενός ιδεαλιστικά και φορμαλι-
στικά διατυπωμένου ιδεώδους (Lambropoulos, 1987: 20/ Τζιόβας, 1989: 16). 

Παρόλα αυτά, η συμφιλίωση με το συλλογικό μας παρελθόν, η αποτίμηση του βάρους 
και της συνεισφοράς του στη σημερινή κατάσταση της κοινωνίας και του πολιτισμού 
μας, μπορούν να εκτιμηθούν μόνο με πραγματικά επιστημονικούς όρους.  

Σύγχρονες επιταγές της ιστορικής επιστήμης 

Για περισσότερο από έναν αιώνα, στα εκπαιδευτικά συστήματα των δημοκρατικών 
κρατών συγκρούονται δύο κυρίαρχες τάσεις: από τη μία το πολιτικό πρόταγμα για 
χρήση της σχολικής ιστορίας με σκοπό την προώθηση της εθνικής ομοψυχίας και την 
ενδυνάμωση του εθνικού φρονήματος και από την άλλη το φιλελεύθερο και πλουραλι-
στικό εκπαιδευτικό όραμα της ιστορίας ως μέσου προώθησης ενός ενεργού, σκεπτόμε-
νου και κριτικού πολίτη του μέλλοντος (Seixas, 2015). 

Μέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας όμως, πρέπει μεν να επιδιώκεται η εθνική αυτο-
γνωσία, αλλά εξίσου, και η πνευματική καλλιέργεια της κοινωνίας συνολικά. Οι τρεις 
προϋποθέσεις για μια τέτοια πορεία σε θεσμικό και οργανωτικό επίπεδο είναι εκτός 
από την επίσημη παροχή ιστορικής παιδείας, η ιστορική έρευνα και η εξασφάλιση και 
αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, των αρχείων, του Τύπου και όσων άλλων πηγών που 
εκφράζουν την πολλαπλότητα των απόψεων του συλλογικού σώματος.  

Η ιστορική μάθηση πρέπει να «εκλαμβάνεται ως η προσωρινή κατάληξη μιας ατομικής 
ή συλλογικής ερευνητικής διαδικασίας, που προσομοιάζει υπό όρους με αυτήν των ι-
στορικών, …. επιτρέποντας αφενός στους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν 
τη διαδικασία συγκρότησης της ιστορικής γνώσης και αφετέρου να συνειδητοποιήσουν 
την οργανική συνύφανση μεθοδολογίας, εννοιών και γνωστικού περιεχομένου» (Κόκ-
κινος - Νάκου, 2004: 15). Η ερευνητική διαδικασία δε, πρέπει να συνοδεύεται από δε-
ξιότητες κριτικής επεξεργασίας των δεδομένων (Baynham, 1995/Balin, Case, Coombs 
& Daniels, 1999). Η ευρετική στρατηγική που ενδείκνυται για την προσέγγιση της ι-
στορικής γνώσης, εμπεριέχει μια σειρά ενεργειών: διατύπωση ερωτημάτων για την ε-
πίλυση προβλημάτων (problem solving), εστιασμένη ευρετική (sourcing heuristic και 
close reading: αναγνώριση πηγών και εκ του σύνεγγυς ανάγνωση), επιβεβαιωτική ευ-
ρετική (corroboration heuristic: συσχέτιση πηγών με άλλες σχετικές αναφορές) και έ-
νταξη των πηγών στα ιστορικά συμφραζόμενά τους (contextualization) (Reisman, 
2012).  
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Η κριτική ανάγνωση των ιστορικών πηγών γεννά υποχρεωτικά ερωτήσεις, οι οποίες 
ανοίγουν νέα ζητήματα και απαιτούν πιο ουσιαστικά στοιχεία, καλύτερες εξηγήσεις ή 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Η εξήγηση των «αιτίων» των γεγονότων πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις δομές όσο 
και τις συνθήκες που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν, καθώς και τον βαθμό ελευ-
θερίας και επιλογών που ίσχυε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Ο στό-
χος της επιστήμης της ιστορίας είναι να αναδεικνύει τον άνθρωπο ως φορέα λήψης 
αποφάσεων, λαμβάνοντας εξίσου υπόψη τις ιστορικές συνθήκες (Braun, 2013).  

Εθνικές εορτές- ο εορτασμός της Επανάστασης του 1821 και ο χαρακτήρας του 

Οι τελετουργικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την οικοδόμηση εθνικής ταυτότητας 
θεωρούνται ότι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση των δεσμών των μελών 
ενός έθνους. Είναι δεδομένο ότι η εθνική ζωή είναι ένα αποθετήριο συμβόλων, με τη 
μορφή σημαιών, τελετών, ηρώων, αγαλμάτων, μνημείων κλπ, που σηματοδοτούν και 
δοξάζουν εθνικές επιτυχίες (Elgenius, 2011). Τα σύμβολα από τη φύση τους ενσωμα-
τώνουν μια εξωτερική αναφορικότητα αλλά και επιβάλλουν οριοθετήσεις, μεταξύ αυ-
τών που τα ασπάζονται και εκείνων που τα αμφισβητούν. 

Έτσι και οι εορτασμοί μιας εθνικής ημέρας μπορεί να εμφανίζονται ως σύμβολα συ-
ναίνεσης και ενότητας και να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο οραματιζόμα-
στε την εθνική μας ταυτότητα (McCrone et al., 2009: 213), αλλά δεν εξασφαλίζουν τη 
συνοχή, την ομοψυχία και την αλληλεγγύη, που ευαγγελίζονται (Elgenius, 2011). Εξί-
σου αποτελούν πρόσφορα μέσα προπαγάνδισης και αιτιολόγησης πολιτικών επιλογών 
(Mihaylova, 2008), μέσα από τη σύνδεση με το ένδοξο παρελθόν που λειτουργεί ως 
ιδεολογικό άλλοθι. 

Ο ετήσιος εορτασμός μιας εθνικής επετείου αποσκοπεί στο να υπομνηματίσει και να 
προσκηνιοποιήσει τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν τον συνεκτικό ιστό του έθνους, 
έστω και υπό την επιφανειακή και ανιστορική συχνά προσέγγιση των γεγονότων. Οι 
ιωβηλαίοι όμως εορτασμοί προσλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και βαρύ-
τητα, ως ει η συμπλήρωση ορισμένου αριθμού ετών από μια ορισμένη ημερομηνία να 
αναβαθμίζει το γεγονός σε αξία και σημασία. Κατά συνέπεια τα 100 και τα 150 χρόνια 
από την ελληνική επανάσταση εξίσου, όπως και σήμερα, είχαν προετοιμαστεί και σχε-
διαστεί λεπτομερώς και εορταστεί με ιδιαίτερη λαμπρότητα (αν και ο εορτασμός για 
τα 100 επειδή συνέπεσε με τα γεγονότα στη Μ. Ασία, αναβλήθηκε κατά 9 χρόνια). 

Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού, είχε οριστεί ως ημέρα έναρξης της Ελληνι-
κής Επανάστασης κατά του Τουρκικού ζυγού, από τον αρχηγό της Φιλικής Εται-
ρείας Αλέξανδρο Υψηλάντη (Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα, 1901: 47-48)i 

Κατά τον συγγραφέα Δ. Φωτιάδη και άλλους, ως εθνική γιορτή πριν το 1838 θεωρού-
νταν η 1η Ιανουαρίου (Φωτιάδης, 1988: 367), ημερομηνία κατά την οποία ψηφίστηκε 
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από την 1η Εθνοσυνέλευση της Πιάδας (Νέας Επιδαύρου) το 1ο Ελληνικό «Σύ-
νταγμα», ήτοι «Προσωρινό Πολίτευμα»  

Πρώτος ο Παναγιώτης Σούτσος πρότεινε το 1834 την καθιέρωση εορτασμού της Ελ-
ληνικής Επανάστασης την 25η Μαρτίου, αναφέροντας ότι ήταν η μέρα γενίκευσης της 
επανάστασης στην Πελοπόννησο και αναγέννησης της Ελλάδας, σε υπόμνημα το οποίο 
ο Ιωάννης Κωλέττης υπέβαλε στον Όθωνα ως πρόταση σχεδίου νόμου (Κουλούρη, 
2012: 198) . 

Ο εορτασμός της Επανάστασης την 25η Μαρτίου καθιερώθηκε το 1838 με το Βασιλικό 
Διάταγμα 980 / 15(27)-3-1838 ii της Κυβέρνησης Όθωνος. 

Μέχρι το 1843, η αντιοθωνική μερίδα θέλησε να οικειοποιηθεί την εθνική επέτειο διορ-
γανώνοντας ιδιωτικούς εορτασμούς με φωταψίες σπιτιών, μνημόσυνα για τους νεκρούς 
αγωνιστές του 21, συμπόσια και μουσικές, με κορύφωση τη δίκη των πρωτεργατών 
ενός παρόμοιου εθνικού αντι-εορτασμού το 1841 (Κουλούρη, 2012: 182). 

Από τη στιγμή της καθιέρωσής της, η επέτειος της 25ης Μαρτίου υπήρξε αντικείμενο 
πολιτικής διεκδίκησης και αντίπαλων ερμηνειών. Παρ’ όλο που η επιλογή της ημερο-
μηνίας είχε, όπως φαίνεται, την κοινωνική συναίνεση, ο εορτασμός της δεν ήταν συ-
ναινετικός. Ούτε όμως υπήρχε ομογνωμία ως προς την ερμηνεία του ιστορικού γεγο-
νότος που εορταζόταν, δηλαδή της Ελληνικής Επανάστασης. 

Όσο για το τελετουργικό της υπήρξε βαθιά επηρεασμένο από την κληρονομιά του 19ου 
αιώνα και το πρότυπο των δυναστικών (βασιλικών) εορτών. Τα στοιχεία αυτής της 
γιορτής ήταν η βασιλική πομπή, το συμπόσιο και οι φωταψίες, και τόπος της ήταν η 
εκκλησία, η πλατεία και ο δρόμος. Για τους Βαυαρούς που σχεδίασαν λοιπόν τις πρώ-
τες επίσημες εορτές του ελληνικού κράτους, η συμπερίληψη της Εκκλησίας στο τελε-
τουργικό τυπικό ήταν αυτονόητη. Επείσακτα στοιχεία και τοπικές παραδόσεις συγχω-
νεύθηκαν επομένως, σε μια τελετή δυτικής έμπνευσης και ανατολικής εφαρμογής 
(Κουλούρη, 2012: 196). 

Αιτιολόγηση της επιλογής της συγκεκριμένης οπτικής της έρευνας 

Ο Γάλλος ιστορικός Pierre Nora (2002) ισχυρίζεται ότι βιώνουμε μια "επιτάχυνση της 
ιστορίας" και ότι οι μάζες των πολιτών ζουν σε μια περίοδο αξιοσημείωτης και βαθιάς 
αλλαγής σε πολλές πτυχές της ζωής τους, κυρίως λόγω της παγκοσμιοποίησης και της 
μαζικής κουλτούρας. Ο Peter Seixas παρατηρεί ότι "άνθρωποι των οποίων τα παρελ-
θόντα, οι πολιτισμοί και οι παραδόσεις είναι ριζικά διαφορετικοί ο ένας από το άλλο, 
ζουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον" και απορεί ποιου εντέλει η ιστορία νομιμοποιείται 
ως διδασκόμενο αντικείμενο. Επιδιώκοντας λοιπόν να αποφορτίσουμε την εθνική επέ-
τειο από ακραίες μεθερμηνείες που υποθάλπουν αισθήματα εθνικής υπεροχής και υπο-
τίμησης αλλοεθνών, στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής εκπαιδευτικής 
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πραγματικότητας, προκρίναμε μια οπτική εξέτασης της επανάστασης που την εμβαπτί-
ζει στο εκάστοτε ιστορικό παρόν του εορτασμού της, με όρους καθαρά ιστορικούς. 

Στόχος μας δεν ήταν μόνο η μελέτη των ιστορικών γεγονότων, αλλά ο έλεγχος της 
διαχείρισης της ιστορικής μνήμης στη διαχρονία της. Θεωρητική αφετηρία αποτελεί η 
θέση ότι σημαντικότερος στόχος στην προσέγγιση της ιστορίας είναι η απόκτηση από 
μέρους των μαθητών των απαραίτητων εργαλείων, των εννοιών και της μεθοδολογίας, 
που θα τους επιτρέπουν να μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κριτική ανακα-
τασκευή και αξιολόγηση των ιστορικών αφηγήσεων. Αντί για τη αβασάνιστη αποδοχή 
αυτονόητων και κοινότοπων ιστοριών που ενσωματώνονται στην σχολική ιστορία, οι 
μαθητές ωθούνται σε κριτική έρευνα, εμπλοκή, συζήτηση και τελικά αναπτύσσουν μια 
εξελιγμένη συλλογιστική, ανάλογη με τις περίπλοκες πραγματικότητες που καλούνται 
να κατανοήσουν (Nora, 1996).. Εξάλλου, «δεν είναι προτεραιότητα για τους μαθητές 
να "γνωρίζουν" τα πάντα". (Mitra, 2014: 555). Είναι σημαντικό να είναι σε θέση να 
μαθαίνουν και να αναζητούν τη γνώση αποτελεσματικά.  

Το 1821 πέρα από την εγγενή του ιστορικότητα, παρήγαγε νέες αφηγήσεις και ιστορι-
κές ερμηνείες, που άπτονταν του πολιτικού συγκείμενου και του ιδεολογικού κλίματος 
κάθε εποχής. Αυτές οι αφηγήσεις καθίστανται προσβάσιμες μέσω των ψηφιακών αρ-
χείων του τύπου. 

Μέσα από τις εφημερίδες (και τα περιοδικά εν μέρει) μπορεί ο αναγνώστης να ανασυ-
στήσει τα παραπάνω και να κατανοήσει τον ρόλο της εθνικής εορτής ως σημείου ανα-
φοράς της πολιτικής ζωής και επικαιρότητας. Τα αρχεία εν γένει αποτελούν εστίες ι-
στορικής έρευνας, καλλιέργειας της συλλογικής μνήμης και πυρήνες για τη γενικότερη 
πνευματική καλλιέργεια (Σκλαβενίτης, 2044). Ο κριτικός αναγνώστης με τα ερωτή-
ματα που θα θέσει σε αυτά, μπορεί να τα αξιοποιήσει για να ανακαλύψει τις ανθρώπινες 
σχέσεις και τη λειτουργία των συλλογικών σωμάτων στην ιστορική τους διαδρομή.  

Ιδιαιτέρως δε, στα αρχεία τύπου πρέπει να συνεξετάζονται και να λαμβάνονται υπόψη 
και οι τεχνικές της παραγωγής των ειδήσεων καθώς αυτές συνιστούν μια ιδιαίτερη, 
σημειωτικά οργανωμένη διαδικασία κατασκευής της πραγματικότητας και ο λόγος των 
MME, που αποτελεί προϊόν μιας πολύπλοκης γλωσσικής και ιδεολογικής διαδικασίας 
(Hodge & Kress, 1988). 

Θεωρητικά ερείσματα και μεθοδολογία 

Βασικός άξονας γύρω από τον οποίο κινήθηκε το εγχείρημα είναι η πολυλειτουργική 
ανάλυση Λόγου, δηλαδή η αναζήτηση όχι μόνο των αναπαραστάσεων (γεγονότων) 
αλλά και των σχέσεων και των ταυτοτήτων που υπονοούνται σε κάθε κείμενο.  

Αυτή η αντιμετώπιση της γλώσσας προϋποθέτει τρεις τουλάχιστον παραδοχές. (Wodak 
& Ludwig, 1999). Πρώτον, ότι ο λόγος περιέχει πάντα εξουσία και ιδεολογίες. Δεύτε-
ρον, ότι ο λόγος είναι πάντα ιστορικός, δηλαδή συνδέεται συγχρονικά και διαχρονικά 
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με άλλα επικοινωνιακά γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα ή έχουν συμ-
βεί στο παρελθόν. Τρίτον, ότι οι αναγνώστες και οι ακροατές, ανάλογα με τις προηγού-
μενες γνώσεις τους, τις πληροφορίες αλλά και τη θέση τους, μπορεί να δίνουν διαφο-
ρετικές ερμηνείες για το ίδιο επικοινωνιακό γεγονός. Επομένως, επισημαίνεται ότι δεν 
υπάρχει «σωστή» ερμηνεία, αλλά ότι είναι απαραίτητη μια ερμηνευτική προσέγγιση 
(Wodak & Ludwig, 1999: 13). Ο Eco (1982: 29) ήταν από τους πρώτους κριτικούς 
στοχαστές που διατύπωσε, ήδη από τη δεκαετία του '60, με σημειωτικούς όρους την 
άποψη ότι το κοινό αποκωδικοποιεί ανάλογα με την εμπειρία του, την καταγωγή, το 
περιβάλλον και τα κοινωνικά συμφραζόμενα, τα μηνύματα των MME. 

Η ερμηνευτική διαδικασία είναι μια ενεργητική, δημιουργική διαδικασία κατά την ο-
ποία ο ερμηνευτής κομίζει ένα σύνολο, είτε προσωπικών και μοναδικών, είτε ευρύτε-
ρου κοινωνικού και ιστορικού χαρακτήρα παραδοχών και προσδοκιών στη συνάντηση 
του με το μήνυμα και μέσω των οποίων το νοηματοδοτεί. Επιπλέον όμως, η οικειοποί-
ηση των μηνυμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί- ειδικά στην εκπαίδευση- ως όχημα στοχα-
σμού και αναστοχασμού, ως μέσο δηλαδή αυτο-διαμόρφωσης και αυτοαντίληψης 
(Thompson, 1998: 72-82). 

Ταυτόχρονα με την ανάλυση του λόγου των εντύπων που εξετάστηκαν, εφαρμόστηκαν 
και τα βασικά στάδια ανάλυσης μιας ιστορικής πηγής, επί των δημοσιευμάτων. Δηλαδή 
επιχειρήθηκε αρχικά η κατανόηση (sourcing- close reading) και ακολουθούσε η ανα-
συγκειμενοποίηση (contextualizing). Δεν στάθηκε εφικτό να προβούμε σε σύγκριση 
πηγών (corroboration), διότι αυτό θα απαιτούσε ένα δεύτερο πρότζεκτ. 

Οι μαθητές έχοντας αναλάβει ο καθένας ένα ιδιαίτερο μέρος του αρχείου αναζητούσαν 
τεκμήρια του εορτασμού. Στη συνέχεια επεξεργάζονταν το τεκμήριο για να το κατανο-
ήσουν. Η ανάγνωση των πηγών κινούταν στα παρακάτω στάδια: γλωσσική εξομά-
λυνση, περιληπτική απόδοση, ιστορική ανασυγκειμενοποίηση, εντοπισμός κοινωνι-
κών- ιδεολογικών προεκτάσεων ή έμμεσων αναφορών, αναστοχασμός ως προς την 
ταυτότητα του εντύπου και του κοινού του και ως προς τον τρόπο αξιοποίησης του 
γεγονότος από την εποχή του. 

Σε εβδομαδιαία βάση η ομάδα συγκεντρωνόταν και παρουσίαζε τα ευρήματα. 

Η φάση της γλωσσικής εξομάλυνσης και του σχολιασμού των πηγών απαιτούσε οι μα-
θητές-τριες να υπογραμμίζουν βασικές λέξεις, να γράφουν σημειώσεις περιθωρίου και 
να συνοψίζουν τις κύριες ιδέες καθώς διαβάζουν την πηγή. Σε περίπτωση άγνωστων 
λέξεων ή εκφράσεων συμβουλεύονταν ηλεκτρονικά λεξικά ή έφεραν την απορία στην 
ολομέλεια, κατά τις συναντήσεις μας. 

Η προσεκτική ανάγνωση της πηγής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κατανόησής της 
και της καλλιέργειας κριτικής σκέψης, ενώ ο σχολιασμός κειμένου βοηθά τους μαθητές 
να διατυπώνουν συλλογισμούς και ισχυρότερα γραπτά επιχειρήματα.  
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Για την επίτευξη της ιστορικής αναπλαισίωσης της πηγής, οι μαθητές αναζητούσαν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο ή αλλού και προσπαθούσαν να ανασυνθέσουν το ιστορικό 
βάθος στο οποίο εξελίσσονταν τα γεγονότα.  

Στη συνέχεια, σε μια δεύτερη ανάγνωση, αναζητούσαν στο κείμενο αναφορές στην ι-
στορική πραγματικότητα και σχόλια των αρθρογράφων, ενώ αντιλαμβάνονταν και την 
διαφορετική κάθε φορά διάσταση που έπαιρνε ο εορτασμός. 

Επίσης, καταβαλλόταν προσπάθεια να ανιχνευθεί η ιδεολογική θέση του έντυπου από 
όπου προερχόταν η εκάστοτε πηγή, σε σχέση με την πολιτική κατάσταση της εποχής. 
Σε περίπτωση που στο τεκμήριο υπήρχαν συνοδευτικές εικόνες ή σχέδια, επίσης ανα-
λύονταν.  

Μερικά παραδείγματα 

Στην περιδιάβασή τους στα αρχεία οι μαθητές-τριες συνάντησαν σημαντικές ιστορικές 
στιγμές της εθνικής ιστορίας. Έτσι στην Κοινότητα της Κερκύρας το 1864, δύο μόλις 
μήνες πριν από την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, το πολιτικό παρασκήνιο 
δημιουργεί εντάσεις στον εορτασμό της εθνικής επετείου. Οι υπέρμαχοι της διατήρη-
σης της προστασίας των Άγγλων προσπαθούν υπόγεια να σαμποτάρουν την εκδήλωση 
υπό την ηγεσία του Μητροπολίτου με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους συνδράμουν. 
Οι υπέρμαχοι της Ένωσης τελικά, εόρτασαν σε μαζική εκδήλωση την επέτειο. 7000 
κόσμος ακολούθησε την πομπή, ενώ ο ενθουσιασμένος λαός πετούσε ζαχαρωτά και 
κλαδιά δάφνης από τα παράθυρα!!!! 

Στη Σπάρτη, τον Μάρτιο του 1881 σε μια παράγραφο εντοπίζεται αναφορά σε πρώην 
αγωνιστή του 21 (Καλογερόπουλος) του οποίου η αυτοθυσία και η τιμιότητα δεν ανα-
γνωρίσθηκαν από την Κυβέρνηση και έτσι παίρνουμε μία γεύση από τα πεπραγμένα 
της ελληνικής πολιτείας μετά την επανάσταση. Πολλοί από τους πραγματικά αγνούς 
αγωνιστές παραγκωνίστηκαν και δεν τους αποδόθηκε κανένα αξίωμα. 

Αλλά και ο απόδημος ελληνισμός τιμά εξίσου την επέτειο. Στο Κάιρον (1884) η ελλη-
νική κοινότητα γιορτάζει δεόντως την εθνική επέτειο, με παιανισμούς, δοξολογίες, πο-
μπές, φωταγωγίες και μεγάλη ποικιλία εοραστικών εκδηλώσεων. Ενώ δεν λείπουν οι 
αυθόρμητες εκδηλώσεις ελληνογαλλικής και ελληνοιταλικής φιλίας, καθώς ο εθνικός 
ύμνος μπλέκεται με τη Μασσαλιώτισσα και τα Viva Grecia, ενώνοντας "τους τρεις 
αγλαούς βλαστούς του μεγάλου Ελληνολατινικού δέντρου υπό την σκιάν του οποίου 
παρήχθη παν ότι τέλειον και ευγενές"!!!! 

Και στον Ρωμηό, στην έκδοση της 29ης Μαρτίου 1886, ο Σουρής σχολιάζοντας την 
ακραία πολιτική κατάσταση με τον ναυτικό αποκλεισμό της Αθήνας εξαιτίας των λαν-
θασμένων χειρισμών της Κυβέρνησης Δηλιγιάννη, συγκρίνει τους επαναστάτες με τους 
συγκαιρινούς του πολιτικούς σε ευτράπελα τετράστιχα στηλιτεύοντάς τους 

 "Κι όσοι έκαμαν μεγάλην την χρυσήν αυτήν Ελλάδα 
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μας κυττάζουν όπως πάντα ξαπλωμένους στη λιακάδα 

και κουνούνε το κεφάλι και τα μάτια των βουρκώνουν 

και με πόδια και με χέρια τα παιδιά των φασκελώνουν" 

Στην Ακρόπολι του 1899 συναντάται η πρώτη αναφορά σε μαθητική συμμετοχή στην 
παρέλαση. Μαθητές Δημοτικού με σημαίες και ψάλλοντας άσματα πατριωτικά παρέ-
λασαν στην Ερμού, την πλατεία Συντάγματος και την Πανεπιστημίου.  

Στη Νέα Ελλάς του 1916, με αφορμή την επέτειο καταγγέλλεται η πολιτική του παλα-
τιού για ουδετερότητα και μη συμμετοχή στον πόλεμο, προδίδοντας έτσι τη φιλοβενι-
ζελική θέση της εφημερίδας. 

Η γελοιογραφία που δεσπόζει στο πρώτο φύλλο της είναι εύγλωττη. Η Ελλάς αλυσο-
δεμένη, με την Κύπρο, την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη και τη Σμύρνη προσωποποι-
ημένες εξίσου, να της ζητούν βοήθεια, ενώ η ίδια αδυνατεί να αντιδράσει υπό την επι-
τήρηση των άγρυπνων φρουρών που εκτελούν την πολιτική του παλατιού. 

Στη Νέα Ελλάς πάλι, τον Μάρτιο του 1920 το πρωτοσέλιδο δηλώνει διπλή εθνική επέ-
τειο. Ένα χρόνο μετά την προσπάθεια ίδρυσης αυτόνομου ελληνο-αρμενικού κράτους 
και την απόρριψη του σχεδίου, ο αρθρογράφος εύχεται την επίλυση του προβλήματος 
του ποντιακού ελληνισμού και οραματίζεται έναν μελλοντικό διπλό εορτασμό που δυ-
στυχώς.... δεν έμελλε ποτέ να γίνει. 

Στον Ριζοσπάστη της 25ης Μαρτίου του 1936, λίγους μήνες πριν από την επιβολή της 
δικτατορίας του Μεταξά και την κήρυξη του ΚΚΕ σε παράνομο κομματικό μηχανισμό, 
η επέτειος τιμάται με δισέλιδο αφιέρωμα, στο οποίο αποδίδεται το ξέσπασμα της επα-
νάστασης στους πραγματικούς αγωνιστές, αν και όχι πρωταγωνιστές της ιστορίας, τους 
αγρότες της Πελοποννήσου και τους ναύτες των πληρωμάτων των Κουντουριώτηδων. 
Με τον Παπαφλέσσα και τον κλέφτη Σολιώτη μπροστάρηδες, πείστηκαν οι Ζαίμηδες 
στον Μωριά να ακολουθήσουν το λαϊκό πρόσταγμα. Δεν λείπουν και αναφορές σε πα-
ραλειπόμενα της ιστορίας, όπως το κίνημα του Δημ. Μπαλή στην Άνδρο, με σαφείς 
κομμουνιστικές αρχές. Έτσι η προβαλλόμενη θέση της εφημερίας είναι ότι η επανά-
σταση δεν είχε μόνο εθνικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα, προτείνοντας μια άλλη 
ανάγνωση της ιστορίας μακριά από την δημόσια, επίσημη εκδοχή της. 

Το Αγροτικόν Μέλλον του 1939 κυκλοφορεί επί δικτατορίας Ιωάννου Μεταξά. Η ε-
θνική επέτειος αξιοποιείται για κομματική προπαγάνδα του καθεστώτος της 4ης Αυ-
γούστου. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο: "Αν κάποτε προς στιγμήν φάνηκε πως το Έ-
θνος έχανε τον δρόμο του ήρχετο πάλι μια νέα ψυχική ανάτασις για να το επαναφέρει 
στον προορισμό του. Απόδειξις η ψυχική και πνευματική Εθνική Επανάστασις μέσα 
στην οποία ζούμε από την 4η Αυγούστου..............Ο Αρχηγός μας που ενσαρκώνει και 
εκφράζει σήμερα τους πόθους και την αποστολή του Έθνους, έδειξε τις προάλλες προ-
φητικά τον δρόμο της σημερινής Ελλάδος". 
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Στη Νέα Ελλάς του Βόλου τον Μάρτιο του 1940, κι ενώ τα μαύρα σύννεφα του φασι-
σμού καλύπτουν την Ευρώπη, η Ελλάδα θυμάται τα περασμένα μεγαλεία της, κλείνο-
ντας τα μάτια στη συμφορά που έρχεται, επικαλούμενη τη διαχρονική αρετή της φυλής, 
την αγωνιστικότητα, για τους μελλοντικούς αγώνες. 

Οι ήρωες του 1821 παρομοιάζονται με ήρωες άλλων ένδοξων εποχών, μεταξύ μύθου 
και πραγματικότητας καθώς οι μυθικές μορφές συμφύρονται με τα ιστορικά πρόσωπα 
σε μια ενιαία ηρωική παράδοση.  

"Πολεμισταί και θαλασσομάχοι, ήρωες και ναυτίλοι, άτρομοι όσο και λεπτοί τη νόησιν 
κατέστησαν πραγματικότητα την παράδοσιν του Ομηρικού έπους. 

Αχιλλείς νέοι και νέοι Οδυσσείς, Αίαντες και Αγαμέμνονες, Θεμιστοκλείς νέοι ανεφά-
νησαν πάλι και ηγωνίσθησαν με όλη την ένταση της Ελληνικής ορμής, την οποίαν είχον 
επιδείξει οι παλαιοί πρόγονοι μαχόμενοι κατά των βαρβάρων εις τα πεδία του Μαρα-
θώνος, εις την θάλασσαν της Σαλαμίνας". Πραγματοποιείται εδώ μια ταχυδακτυλουρ-
γία που αναστρέφει το πραγματικό, το αδειάζει από ιστορία και το γεμίζει με φύση 
(Barthes, 1979: 244), ερμηνεύοντας τη γενναιότητα ως έμφυτη ιδιαιτερότητα της φυλής 
μας. 

Στην Ελευθερία, τον Μάρτιο του 1945, η επέτειος της επανάστασης βρίσκει τον ελλη-
νικό λαό διχασμένο, μετά την απροκάλυπτη αγγλική επέμβαση στα εσωτερικά της χώ-
ρας, τα Δεκεμβριανά του 1944 και τη συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945) 
που δεν τηρήθηκε από καμία πλευρά. Οι αγωνιστές του ΕΑΜ δεν παρέδωσαν σύσσω-
μοι τα όπλα τους, ενώ οι πολιτικές διώξεις από την άλλη δεν σταμάτησαν όπως είχε 
συμφωνηθεί. Σε καθεστώς Λευκής Τρομοκρατίας, από μοναρχικές και συντηρητικές 
ομάδες σε βάρος των πιο προοδευτικών, η Ελλάδα έχει ακόμα πολλά προβλήματα να 
λύσει κι έναν αιματηρό εμφύλιο προ των πυλών. 

Σε μια προσπάθεια τόνωσης της εθνικής ομοψυχίας, οι αγωνιστές του 1821 παρομοιά-
ζονται με αυτούς του 1940 και κρίνονται ΑΝΤΑΞΙΟΙ. Η εικονογράφηση χαρακτηρι-
στικά συμφύρει τις δύο ιστορικές στιγμές. 

Στην ίδια εφημερίδα, το 1949, ένα βήμα πριν από το τέλος του εμφυλίου πολέμου με 
την Ελλάδα να αιμορραγεί και ενώ ο ΔΣΕ πρόκειται σύντομα να ηττηθεί οριστικά με 
το στρατηγικό σχέδιο Πυρσός και την ρίψη βομβών Ναπάλμ στον Γράμμο και στο Βί-
τσι, η κυβερνητική προπαγάνδα εκμεταλλευόμενη την επέτειο υποστηρίζει ότι "ο ση-
μερινός αγών εξέρχεται από τα στενά πλαίσια του εθνικού αγώνος.... Τώρα δίδεται 
μάχη όχι μόνον για την εθνική ελευθερία αλλά και δια τας κατακτήσεις του πολιτισμού 
που απειλούνται από ένα θολό κύμα ασιατικού βαρβαρισμού... Η ταύτιση των ανταρ-
τών με την εξ ανατολών απειλή του κομμουνισμού οδηγεί σε εθνικιστικές κορώνες. 

Ένα σπάνιο αφιέρωμα στην συνεισφορά των Δωδεκανησίων στον αγώνα του 1821 φι-
λοξενεί η Ροδιακή της 25ης Μαρτίου του 1970, στην Ελλάδα των συνταγματαρχών.  
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Ο Παναγιώτης ο Ρόδιος, Ο Αθανάσιος Καζούλης, ο Εμμανουήκ Καστρίτσιος που ανα-
φέρονται ως μυημένοι στη Φιλική εταιρεία και οργανωτές της παθητικής αντίστασης 
των Ροδίων, οι γενναίοι Αστυπαλιώτες και η ναυμαχία του Γέροντα, τα φορτωμένα με 
μπαρούτι Καλύμνικα σφουγγαράδικα, έτοιμα να τροφοδοτήσουν τους ααγωνιστές, η 
Λέρος ως βάση των μεγάλων ναυτικών μας στόλων με τον Καπετάν Τουπεκή, όνομα 
και πράγμα, η Κως και ο ηρωικός δεσπότης της Ζαχαρίας που θυσιάστηκε στην έναρξη 
της επανάστασης μαζί με 2000 Κώους, οι Καρπάθιοι και οι Νισύριοι που μπήκαν με 
τον στόλο τους στις γραμμές του Μιαούλη και του Σαχτούρη, η Πάτμος με τον ιδρυτή 
της φιλικής εταιρείας Εμμανουήλ Ξάνθο και η μαρτυρική Κάσος που υπέστη ολοκλη-
ρωτική καταστροφή το 1824 από τον Ιμπραήμ και τον Ισμαήλ πασά, όλα τα νησιά πα-
ρελαύνουν μαζί με τις ηρωικότερες στιγμές της δράσης τους κατά την επανάσταση. 

Στην τελευταία σελίδα, ο εορταστικός λόγος του "πρωθυπουργού" Γ. Παπαδόπουλου 
όπου τολμά να συγκρίνει την επανάσταση του 1821 με αυτήν της 21ης Απριλίου του 
1967 και να βρίσκει τη δεύτερη ανώτερή της, καθώς ...υπήρξε αναίμακτη!!!!! 

Στο ίδιο κλίμα και οι άφθονες αναφορές στον επετειακό εορτασμό των 150 χρόνων επί 
δικτατορίας μέσα από το εθνικό οπτικοακουστικό αρχείο, συγκλίνουν στην άποψη ότι 
η γιορτή της εθνικής παλιγγενεσίας προσφερόταν ανέκαθεν για μεγαλόπνοες και ιδεα-
λιστικές τοποθετήσεις που αναβάπτιζαν το ιστορικό παρόν στην κολυμπήθρα του έν-
δοξου παρελθόντος. 

Συμπεράσματα 

Με την εφαρμογή της ευρετικής μεθοδολογίας και της ανάλυσης λόγου, οι μαθητές 
μυήθηκαν στον εντοπισμό των κύριων σημείων από πηγές, στην ένταξή τους στον ι-
στορικό τους χρόνο, στην εξέταση της εγκυρότητας, της αντικειμενικότητας ή ακόμα 
και των προκαταλήψεων που εντοπίζονται σε αυτές και στη διατύπωση των δικών τους 
ερμηνειών. Επιπλέον, γνώρισαν τα ψηφιακά αρχεία και τον τρόπο αναζήτησης σε αυτά, 
αποκόμισαν σημαντικές ιστορικές γνώσεις και στάθηκαν κριτικά απέναντι στα γεγο-
νότα, αντιλαμβανόμενοι την ιδεολογική διαχείριση του 1821, ως μιας κορυφαίας στιγ-
μής στον εθνικό μας βίο και σημείου αναφοράς σε όλες τις ακόλουθες ιστορικές δοκι-
μασίες. Αντιλήφθηκαν δε, πως η ιστορία δεν "είναι" κάτι ενιαίο και γενικά αποδεκτό 
αλλά κατασκευάζεται μέσα από αφηγήσεις που τη νοηματοδοτούν και τη φωτίζουν από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες.  

Έγινε αντιληπτό ότι ο εορτασμός αξιοποιήθηκε για την τόνωση του εθνικού φρονήμα-
τος σε περιόδους δοκιμασιών, ενώ η διαρκώς επανερχόμενη σύγκριση των ηρώων του 
21 με τους αρχαίους Έλληνες οδήγησε στο συμπέρασμα πως επιχειρείται μια συστη-
ματική μεταξύ τους σύνδεση, που εμφανίζεται ως αιτιακή σχέση. Αντιλήφθηκαν δη-
λαδή ότι το 1821 προβαλλόταν συστηματικά ως ο επόμενος κρίκος στην ιστορική αλυ-
σίδα μετά την αρχαιότητα και συνειδητοποίησαν ότι μέσω των στερεοτυπικών και ε-
παναλαμβανόμενων αφηγήσεων διαμορφώνεται η ταυτότητά μας ως Ελλήνων: ως της 
φυλής εκείνης που ο εγγενής ηρωισμός της την οδηγεί σε θαύματα και ως της 

48/108

________________________________________________________________________________________________________ 
 Educationext     -      I.S.S.N. : 2653 - 9403       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό      -     5ο  Τεύχος     -       Ιούλιος  2021



ενσάρκωσης του εξ ορισμού καλού που ανά τους αιώνες μάχεται το κακό. Επίσης κα-
τέστη φανερό ότι οι πολιτικοί ανά εποχές και δη οι δικτάτορες (Μεταξάς, Παπαδόπου-
λος) καρπώνονταν την ακτινοβολία του εορτασμού για ίδιον όφελος, παραλληλίζοντας 
τις δικές τους πράξεις με αυτές των αγωνιστών, ενώ στο όνομα του εορτασμού σε πε-
ριόδους διχασμού οι ηγέτες καλούσαν τον λαό σε ομοψυχία. Τα εκάστοτε έντυπα δε, 
ανάλογα με τον ιδεολογικό προσανατολισμό τους κατεύθυναν την πρόσληψη του γε-
γονότος κατά προαίρεση.  

Οι χίλιες και μια χρήσεις και καταχρήσεις του εορτασμού βοήθησαν τους-τις μαθητές-
τριες να κατανοήσουν την έννοια της διαχείρισης της μνήμης και να μετατραπούν, έ-
στω και για λίγο, σε κριτικά σκεπτόμενους αναλυτές της ιστορίας.  
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Σχολικό εγχειρίδιο Έκφρασης–Έκθεσης της Α΄ Λυκείου 
και Κριτική ανάλυση λόγου  

Τσάπρα Κωνσταντία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed,  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη του εγχειριδίου της Έκφρασης–Έκθεσης της 
Α΄ Λυκείου (Τσολάκης κ.α., 2002 στο εξής: ΕΕΑ) προκειμένου να αναδειχθούν οι ταυ-
τότητες που κατασκευάζει ο/η συγγραφέας, ομιλητής/ρια μέσω του λόγου, ώστε να 
φανεί η σχέση, η επίδραση των λόγων, εικόνων και αναπαραστάσεων του εγχειριδίου 
στην κοινωνία και οι σχέσεις αποδοχής ή αμφισβήτησης των θεσμών από το κείμενο 
και τους/τις μαθητές/τριες. Συγκεκριμένα, η έρευνα κινείται ανάμεσα σε τρία επίπεδα 
ανάλυσης του λόγου, ακολουθώντας την κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση 
“sociocultural approach” του Fairclough (1989): το κείμενο, την πρακτική λόγου και 
την κοινωνική πρακτική συνδυάζοντας έτσι το μικρο-επίπεδο της γλωσσικής πράξης 
με το μακρο-επίπεδο των κοινωνικών πρακτικών σε σχέση με τις κοινωνικές δομές 
(Fairclough, 1992: 72-73). Τέλος, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του γλωσσικού μα-
θήματος προτείνονται κάποιες προτάσεις στο πρίσμα της κριτικής προσέγγισης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτική Ανάλυση Λόγου, κριτική προσέγγιση, σχολικό εγχειρίδιο, 
ταυτότητες, κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση. 

Εισαγωγή 

Κριτική Ανάλυση Λόγου και το σχολικό εγχειρίδιο της ΕΕ 

Η ανάλυση λόγου “discourse analysis” ταυτίζει την έννοια του λόγου με την έννοια 
του κειμένου (Γεωργαλίδου, Σηφιανού & Τσάκωνα, 2014: 16), αφού ασχολείται με 
αυτόν μέσα από την ανάλυση κειμένων και όχι μέσα από άλλα σημειωτικά συστήματα, 
όπως είναι τα έργα τέχνης (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2017: 27), πράγμα που απο-
τελεί έναν πρώτο ορισμό του όρου «ανάλυση λόγου». Το ενδιαφέρον της ανάλυσης λό-
γου έγκειται σε ό,τι λέγεται και τον τρόπο με τον οποίο λέγεται και διαδραματίζεται 
κάτι στο κείμενο (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2017: 37), αναζητώντας τους μηχανι-
σμούς και τις στρατηγικές που στοιχειοθετούν το λόγο, μέσα από τον οποίο οι άνθρω-
ποι προσπαθούν να επιτύχουν διαφορετικούς στόχους: άλλοτε να απολογηθούν, άλλοτε 
να κατηγορήσουν, άλλοτε να κολακεύσουν. 

Η κριτική ανάλυση μελετά τη γλωσσολογική και κειμενική ανάλυση της χρήσης της 
γλώσσας στα κοινωνικά της συμφραζόμενα, αντιμετωπίζοντας τη γλώσσα όχι τόσο ως 
μέσο προσωπικής έκφρασης αλλά κυρίως ως πηγή κοινωνικά προσδιορισμένων νοη-
μάτων (Μητσικοπούλου 2001). Έτσι, η ΚΑΛ προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα 
-μεταξύ άλλων-, όπως γιατί ένας/μια πολιτικός επιλέγει στο λόγο του τις έννοιες «απο-
κρατικοποίηση», «αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας» και «περικοπές δαπανών και δυνα-
μικού», ενώ ένας άλλος χρησιμοποιεί για την ίδια ίσως περίσταση τα εκφωνήματα 
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«ιδιωτικοποίηση», «ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας» και «μειώσεις μισθών και απολύ-
σεις», λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση της γλώσσας ανάλογα με την ιδεολογία 
του/της ομιλητή/ριας στο πρίσμα των ιδεολογικών ποικιλιών (Στάμου κ.α. 2014:1, 
2016: 23). Με τις διαφορετικές οπτικές της ίδιας έννοιας, όπως προβάλλονται μέσα από 
τις γλωσσικές επιλογές των χρηστών/ριών του λόγου ασχολείται η συγκεκριμένη ερ-
γασία. Ο όρος «κριτική», λοιπόν, υπονοεί την ύπαρξη υπόρρητων αιτιών και συσχετί-
σεων και υποδηλώνει παρέμβαση για όσους/ες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, όπως 
για παράδειγμα εξαιτίας ρατσιστικής ή σεξιστικής συμπεριφοράς (Fairclough, 1992: 
9).  

Ως προς την αναθεωρημένη έκδοση του σχολικού εγχειριδίου της ΕΕΑ (2002), ο στό-
χος της συγγραφικής ομάδας είναι οι μαθητές/ριες να καλλιεργήσουν αποτελεσματικά 
τον λόγο “discourse” (Τσολάκης, 1995: 118), καθώς στο κέντρο της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας τίθεται η σχέση καθηγητή/τριας- μαθητών/τριών, με τον εκπαιδευτικό να α-
ναλαμβάνει τη θέση του συντονιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρόλο που, σύμ-
φωνα με τον Πολίτη (2001: 11) αποτελεί μια «αξιόλογη και πρωτοποριακή, για την 
εποχή που γράφτηκε, συμβολή στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος» δεν παύει να 
βασίζεται ως προς τη μεθοδολογία στον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης της γλώσσας 
στη σχολική τάξη, ενσωματώνοντας βέβαια πολλά γλωσσικά φαινόμενα, τα οποία ό-
μως δεν υποστηρίζει θεωρητικά με την έρευνα της λογοαναλυτικής μεθόδου, με απο-
τέλεσμα η χρησιμότητα τους να μην γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες. 

Παραδείγματα Ανάλυσης λόγου του σχολικού εγχειριδίου 

Τα κείμενα αντλούνται από το τρίτο κεφάλαιο της ΕΕΑ «Οι οπτικές της γλώσσας» και 
συγκεκριμένα το (α) είναι μια επιστολή σχετική με το θέμα των διαφορετικών οπτικών 
που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος τις ποικίλες καταστάσεις. Ενώ ακολουθεί μια πα-
ραινετικού τύπου δραστηριότητα (β) με περιγραφικά στοιχεία, για τον διαφορετικό 
τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα.  

Α. «Βλέπω ότι ο άντρας μου έχει δύο διαφορετικά λεξιλόγια. Όταν εγώ μιλώ με τη γειτό-
νισσα, κουτσομπολεύω· όταν όμως αυτός μιλάει στο σύζυγό της, συζητάει σοβαρά για 
διάφορα θέματα· αν κλείσω τα μάτια μου, ενώ κάθομαι στην αναπαυτική πολυθρόνα, 
αποκοιμιέμαι· όταν αυτός κάνει το ίδιο πράγμα, στοχάζεται· κι όταν εγώ είμαι σιωπηλή, 
είμαι κακόκεφη, ενώ, φυσικά, αυτός σκέφτεται». Επιστολή σε περιοδικό». 

 Β. «Γράψτε τώρα εσείς μία επιστολή ανάλογη σε ύφος και δομή με την επιστολή που 
διαβάσατε. Το περιεχόμενό της μπορείτε να το αντλήσετε από τις σχέσεις σας με ανθρώ-
πους του οικογενειακού, του σχολικού ή και του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο κι-
νείστε. Καλό υλικό, ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κά-
ποιοι (ισχυροί, μεγάλοι, φίλοι, συμμαθητές/ριες κτλ.) σας αδικούν ή δέχονται/ερμηνεύ-
ουν/χαρακτηρίζουν/ονομάζουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο όταν πρόκειται για 
σας, και με διαφορετικό τρόπο όταν πρόκειται για τον εαυτό τους, χρησιμοποιώντας άλλα 
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μέτρα και άλλα σταθμά. Η πορεία της επιστολής μπορεί να είναι συγκριτική - αντιθετική, 
όπως είναι και στην επιστολή που διαβάσατε 

Ανάλυση σε Μικροεπίπεδο 

Στο μικροεπίπεδο ανάλυσης προχωρώ στη μελέτη και ανάλυση των φραστικών δομών, 
της γραμματικής, και του λεξιλογίου των κειμενικών ειδών του σχολικού εγχειριδίου 
της ΕΕΑ. Επιχειρώντας έναν σχολιασμό-ανάλυση του α κειμένου, η συντάκτρια γράφει 
σε α΄ ενικό πρόσωπο, με εξομολογητικό τόνο, αφού μεταφέρει μια επαναλαμβανόμενη 
προσωπική εμπειρία έμφυλης ταυτότητας σε γυναικείο περιοδικό -για το οποίο όμως 
δεν υπάρχει παραπομπή, άρα ίσως πρόκειται για κείμενο προσομοίωσης από τη συντα-
κτική ομάδα και όχι αυθεντικό κείμενο κάποιου περιοδικού. Ο στόχος του πομπού είναι 
διττός: αφενός να κοινοποιήσει ένα προσωπικό βίωμα στις υπόλοιπες αναγνώστριες/ες 
του περιοδικού, και αφετέρου να εγείρει το ενδιαφέρον, την ταύτιση των αναγνω-
στών/ριών σε ένα θέμα που είναι πιθανό να τυγχάνει κοινής αντιμετώπισης σε έναν 
ανδροκρατούμενο κόσμο.  

Οι χρόνοι που κυριαρχούν είναι παροντικοί «βλέπω, μιλώ, κουτσομπολεύω…..» και α-
ποκαλύπτουν το «είναι» των πραγμάτων. Ο λόγος συμπληρώνεται ακόμη με τη συχνή 
χρήση χρονικών δεικτών σύζευξης για τη χρονική και αιτιολογική συσχέτιση των επα-
ναλαμβανόμενων ερμηνειών «ενώ, όταν», ενώ αξιοποιούνται δείκτες επίτασης όπως το 
«όμως, φυσικά, πράγματι» που δηλώνουν αντίθεση και τρόπο (Αρχάκης, 2017: 108). 
Απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί η εμπλοκή της περιγράφουσας με την περιγρα-
φόμενη κατάσταση (Knapp & Watkins, 1994: 57) πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από 
την εναλλαγή εικόνων αλλά και το περιεχόμενο των λόγων του συζύγου, όπως το με-
ταφέρει η αφηγήτρια. 

Στο κείμενο, η γράφουσα χρησιμοποιεί το χιούμορ, για να υπονομεύσει, τις απαξιωτι-
κές για την ίδια αξιολογήσεις του συζύγου της. Έμμεσα, αξιολογεί αρνητικά τα στερε-
οτυπικά χαρακτηριστικά της ανδρικής οπτικής για τη γυναίκα, όπως εντοπίζονται στις 
λεξιλογικές/σημασιακές αντιστίξεις του αποσπάσματος: «κουτσομπολεύω/μιλάει, απο-
κοιμιέμαι/στοχάζεται». Το ύφος του κειμένου είναι μη τυπικό, με καθημερινό λεξιλόγιο 
και οι προτάσεις είναι απλές, βασιζόμενες σε μικροπερίοδο λόγο, όπου προτιμάται η 
ενεργητική σύνταξη, για να τονίσει την προσωπική εμπλοκή στα γεγονότα της ιστο-
ρίας. Ο λόγος της επιστολής εναλλάσσεται μεταξύ του πρώτου προσώπου -εγώ (γυ-
ναίκα) -και του τρίτου προσώπου- αυτός (σύζυγος), μεταφέροντας την οπτική του πα-
τριάρχη της οικογένειας, την οποία όμως η ίδια δεν ενστερνίζεται, αφού στο λόγο της 
δεν αποκαλύπτεται κάποιο στοιχείο ανασφάλειας, όπως μετριαστικά λεξιλογικά σχή-
ματα.  

Στο απόσπασμα υπάρχουν σαφείς αξιολογικές δομές που επισημαίνουν το πρόβλημα 
«βλέπω, κουτσομπολεύω, συζητάει, στοχάζεται» και η αντικειμενική έμμεση τροπικό-
τητα με μια δόση ειρωνείας και χιούμορ, με τη χρήση των επιρρημάτων «φυσικά, σο-
βαρά» (Halliday & Hasan 1985a). Ακόμη, η εμφατική επανάληψη των αντωνυμιών 
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εγώ/αυτός αφενός -στοιχείο εσωτερικής αξιολόγησης, εφόσον η ελληνική ως pro-drop 
γλώσσα δεν απαιτεί τη χρήση της προσωπικής αντωνυμίας-, τονίζει τη διαφορετική 
οπτική των βιωμάτων των δυο φύλων από την πλευρά του άνδρα και η χρήση επιτατι-
κών επιθέτων «σοβαρά, αναπαυτική» αφετέρου, αποκαλύπτουν τη στάση της αφηγή-
τριας απέναντι στα γεγονότα. Οι στρατηγικές αυτές αλληλεπιδρούν με το λεξιλόγιο και 
«χρωματίζουν βιωματικά την άποψη του δημιουργού του κειμένου» (Γεωργακοπούλου 
& Γούτσος, 2017: 168). 

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δραστηριότητα (β) που ζητά από τους μαθητές/ριες 
να αντλήσουν ιδέες από προσωπικές εμπειρίες (οικογενειακό περιβάλλον, σχολική 
ζωή, όπως για παράδειγμα σχέσεις εφήβων με γονείς, bullying, φιλία κλπ.) και να απο-
δώσουν τη διαφορετική στάση με την οποία αντιμετωπίζουν μια κατάσταση. Το κεί-
μενο είναι παραινετικό, εφόσον χρησιμοποιεί ρηματικούς τύπους σε προστακτική έ-
γκλιση «γράψτε», «μπορείτε να», «μπορεί να» και δίνει οδηγίες για τη συγγραφή της 
δραστηριότητας, προτρέποντας τους μαθητές/ριες να συγγράψουν την εργασία κινού-
μενοι στο χώρο του αυθεντικού- προσωπικού βιώματος. Ο τύπος της γραπτής έκφρα-
σης μπορεί να είναι σε μορφή επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
προτείνεται στο μαθητικό δυναμικό να ακολουθήσει το ύφος αλλά και τον τρόπο ανά-
πτυξης της σύγκρισης-αντίθεσης της επιστολής που προηγήθηκε.  

Ανάλυση σε Μέσο Επίπεδο 

Στο μέσο επίπεδο της ανάλυσης μελετώ τη σχέση των επιλεγμένων κειμένων του σχο-
λικού εγχειριδίου με τις ταυτότητες που προβάλλονται στο μαθητικό δυναμικό. Στην 
περίπτωση αποσπάσματος α, ο τρόπος με τον οποίο η ίδια συμπεριφορά χαρακτηρίζε-
ται με διαφορετικές έννοιες από τον σύζυγο της αφηγήτριας οδηγεί σε ένα χιουμορι-
στικό αποτέλεσμα. Το χιούμορ βασίζεται στην αντίθεση του εγώ-αυτός, αφού τα χα-
ρακτηριστικά που αποδίδονται στον άντρα είναι του ανεξάρτητου, παρατηρητικού, υ-
πεύθυνου, σκεπτικιστή, ενώ τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται -με χιουμοριστικό 
τρόπο- στην ίδια (εγώ) είναι μιας κουτσομπόλας, κακόκεφης, κουρασμένης προσωπι-
κότητας. Ανανεώνεται αφενός μια αντίληψη των έμφυλων ταυτοτήτων που προβάλλει 
την παραδοσιακή διχοτομική διάκριση του άντρα από τη γυναίκα- εφόσον η οικοδό-
μηση των ταυτοτήτων ακολουθεί τις ιδεολογικές, πολιτικές αξίες και τις κοινωνικές 
συμπεριφορές που είναι αποδεκτές από ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας (Bamberg 
2004). Αφετέρου μέσα από το χιούμορ, την παράθεση αντιθετικών εικόνων στο σχήμα 
εγώ-αυτός, και τη χρήση μακροπερίοδου λόγου, η αφηγήτρια προβάλλει όλες τις συ-
μπεριφορές που επικρίνει, ως φορείς ασυμβατότητας και ουσιαστικά αντιδρά στο πρό-
τυπο εξουσίας του άνδρα.  

Η ενότητα ιδωμένη με όρους κριτικής ανάλυσης αναπαράγει στερεοτυπικές και ουσιο-
κρατικές θέσεις για τα κοινωνικά φαινόμενα και τις ταυτότητες και εγκαθιστά με τους 
μαθητές/ριες την παραδοσιακή διάταξη των ρόλων της καθηγητικής αυθεντίας και της 
μαθητείας, μην αφήνοντας ευέλικτο χώρο για την προσέγγιση εναλλακτικών κειμένων 
και θεωρήσεων. Αναπαράγει δηλαδή την αυθεντία του σχολικού εγχειριδίου. 
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Ανάλυση στο μακροεπίπεδο 

Στο μακροεπίπεδο ανάλυσης ερευνώ την ιδεολογική επίδραση των προβαλλόμενων α-
ναπαραστάσεων και ταυτοτήτων των υπό ανάλυση κειμένων στο μαθητικό κοινό. Α-
ραγε οι μαθητές/ριες οδηγούνται στην κριτική ερμηνεία των προβαλλόμενων μηνυμά-
των, ερευνούν, στοχάζονται, ερμηνεύουν τα υπόρρητα νοήματα; Προβάλλονται μέσα 
από τις λεξικογραμματικές επιλογές οι σχέσεις αποδοχής ή αμφισβήτησης των θεσμών 
και των κανονικοτήτων απέναντι στην κοινωνική οργάνωση και τις σχέσεις εξουσίας; 
Ως προς τη συγκεκριμένη εργασία, τα σχολικά εγχειρίδια εργαλεία εξουσίας και κύ-
ρους (Ματσαγγούρας 2007), αφού θεωρούνται για ένα σημαντικό μέρος του πληθυ-
σμού η πηγή άντλησης πληροφοριών. Παράλληλα, όμως, προωθούν ένα ιδεολογικό 
περιεχόμενο στάσεων και πεποιθήσεων για τη συντήρηση, αποδοχή ή ανατροπή του 
κοινωνικού συστήματος (Μπονίδης, 2004: 195). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις του Fairclough (1992), 
ότι η κριτική σκέψη των μαθητών/ριών προάγεται μέσα από την ανακάλυψη και διε-
ρεύνηση των λανθανουσών ιδεολογικών φορτίσεων που συνοδεύουν την εκφορά του 
λόγου. Είναι αναγκαίο οι μαθητές/ριες να οδηγούνται μέσα από τη διαπραγμάτευση 
των κειμένων στη σύνθεση νέων, μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στο περιεχό-
μενο διδασκαλίας της γλώσσας τους. Στόχος μας είναι η κριτική γλωσσική επίγνωση 
να οδηγήσει στην αμφισβήτηση και όχι άκριτη αποδοχή των γεγονότων ή στην περί-
πτωσή μας στην αμφισβήτηση του νοήματος των προεπιλεγμένων κειμένων του σχο-
λικού εγχειριδίου και των δραστηριοτήτων του, που κατευθύνουν τη συζήτηση κατά 
τρόπο ανελαστικό. Όλο αυτό σχετίζεται με την παλαιότητα του συγγράμματος του σχο-
λικού εγχειριδίου που προβάλλει το πρότυπο της μαθητικής ταυτότητας ως εκείνης 
του/της παθητικού/ής δέκτη/τριας που δεν αντιδρά στη θεσμική αυθεντία που προβάλ-
λεται. 

Προτάσεις για την αναμόρφωση του γλωσσικού μαθήματος 

Έχοντας αναλύσει τις λεξικογραμματικές και συντακτικές επιλογές της συντακτικής 
ομάδας και ερμηνεύοντας τις πρακτικές λόγου που φέρουν και τις κοινωνικές πρακτι-
κές, θεωρώ ότι η παράδοση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, μπορεί να συγκεράσει 
το περιεχόμενο του εγχειριδίου της ΕΕ με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, μέσα 
από την πρακτική της διατύπωσης ερωταποκρίσεων, από και προς τους/τις μαθήτριες, 
ώστε να γίνει σαφής ο τρόπος σύνδεσης του κειμένου με τον κόσμο και τις ευρύτερες 
ιδεολογίες που αυτό φέρει (Στάμου κ.α. 2016: 37). Άλλωστε ο στόχος του σύγχρονου 
σχολείου είναι να παρακινήσει τους/τις αναγνώστες/ριες να θέσουν ερωτήματα σχετικά 
με τα κείμενα και να προσεγγίσουν τις διαφορετικές εκδοχές του κόσμου (Jongsma 
1991 στο Παππάς, 2014: 35), ώστε οι έφηβοι μαθητές/ριες, κατανοώντας κυρίαρχες 
έννοιες και αντιλαμβανόμενοι ότι τα κείμενα χειραγωγούν, να γίνουν κριτικοί αναγνώ-
στες. 
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Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα ως συντονιστής/ρια του γλωσσικού 
μαθήματος να προτείνει πολλαπλές αναγνώσεις ενός κειμένου, ώστε να αναδειχθούν 
οι διαφορετικές οπτικές του μαθητικού κοινού ανάλογα με τις αξίες, τα βιώματα και 
τις οπτικές κάθε αναγνώστη θέτοντας ερωτήματα που να αποκαλύπτουν αφενός ότι το 
κείμενο είναι μια ιδεολογική κατασκευή και αφετέρου τη σύγχρονη υπερποικιλότητα 
στην πρόσληψή του, (Κατσαρού, 2019: 256), όπως: Ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα 
αξιολογούνται από τον/την αφηγητή/ρια-συγγραφέα του κειμένου; Ποια γλωσσικά 
στοιχεία του κειμένου αποτελούν αξιολογικές αποτιμήσεις των προσώπων και των γε-
γονότων; Γιατί ο/η αφηγητής/ρια-συγγραφέας αποφασίζει να κρατήσει μια θετική ή 
αρνητική στάση απέναντι στα πρόσωπα του κειμένου; Θα μπορούσαμε να δώσουμε 
μια άλλη διάσταση στις πράξεις των δρώντων προσώπων, αιτιολογώντας τις πράξεις 
τους; 

Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας τον σχολιασμό του αποσπάσματος των δυο κειμένων, γίνεται κατα-
νοητό ότι η λογοαναλυτική προσέγγιση -την οποία αγνοούν οι μαθητές, αν και υπάρ-
χουν αναφορές στην αναγκαιότητα της γλωσσικής ανάλυσης στο συγγραφικό λόγο του 
σχολικού εγχειριδίου- οδηγεί σε συμπεράσματα ως προς τις οπτικές της γλώσσας και 
την κατασκευή των ταυτοτήτων. Ωστόσο ποιος/α είναι υπεύθυνος /η για την διδασκα-
λία της ανάλυσης λόγου που θα οδηγήσει στην αποδοχή ή αμφισβήτηση των καταστά-
σεων, όταν ο μοναδικός φορέας -έως και σήμερα- της σχολικής γνώσης, το σχολικό 
εγχειρίδιο, αποσιωπά τη διδασκαλία της;  

Επομένως, η αποτελεσματικότητα του σχολικού εγχειριδίου της νεοελληνικής γλώσ-
σας εξαρτάται, σε πρώτη φάση, από την διάθεση των εκπαιδευτικών να αναπροσαρμό-
σουν τη διδακτική διαδικασία στη σύγχρονη μεθοδολογία και θεματολογία, εμπλέκο-
ντας το μαθητικό δυναμικό ενεργά στην παιδαγωγική διαδικασία και να διαβάζουν τις 
ποικίλες εγγράμματες ταυτότητες του. Άλλωστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τί-
θεται το μάθημα της διδασκαλίας της γλώσσας μας. 
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Συνδιδασκαλία και συνεξέταση Γλώσσας και Λογοτεχνίας στα ΕΠΑ.Λ 

Γεωργία Παντίδου, Δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Περίληψη 

Το άρθρο αυτό αφορά τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στα Επαγγελματικά Λύκεια 
της Ελλάδας. Επιχειρεί να αναδείξει τη συνθετότητα του ζητήματος, όπως προκύπτει 
από τη συνδιδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας και τη συνε-
ξέτασή τους ως ενιαίο μάθημα. Γίνεται αναφορά στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, στα 
θετικά του σημεία αλλά και στις δέουσες αναθεωρήσεις του, καθώς, επίσης, και στην 
ανανέωση και τον εμπλουτισμό των σχολικών εγχειριδίων. Τέλος, δίνονται θεωρητικά 
τεκμηριωμένα και δοκιμασμένα στην πράξη παραδείγματα συνδιδασκαλίας και συνε-
ξέτασης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νέα Ελληνικά, συνδιδασκαλία, συνεξέταση, Επαγγελματική Εκπαί-
δευση 

Teaching Modern Greek Language and Literature in Greek Secondary  
Vocational Education 

Abstract 

The aim of this article is to address the complexity of the issue of teaching and assessing 
Modern Greek Language and Literature as an undivided whole in Greek Secondary 
Vocational Education. We attempt to distinguish the positive aspects of the current cur-
riculum from those needing reconsideration and to emphasize the need to renew or en-
rich school books. Finally, a lesson plan and an examination form, followed by the 
theory behind them, are proposed. 

Key words: Modern Greek Language and Literature, parallel teaching and assessment, 
Vocational Secondary Education 

Εισαγωγή 

 Το ζήτημα της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώ-
ρας απασχολεί την Πολιτεία περίπου μία φορά στα δέκα χρόνια. Η Επαγγελματική Εκ-
παίδευση, φτωχός συγγενής της Γενικής, για πολλούς και ποικίλους λόγους θεωρείται 
ανέκαθεν δευτερεύουσα ή και τριτεύουσα υπόθεση του/της εκάστοτε Υπουργού (Εθνι-
κής) Παιδείας παρά τις διακηρύξεις. Απόδειξη; Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 
το οποίο ισχύει για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑ.Λ., δημοσιεύθηκε 
το 1999 (ΦΕΚ 2319/31-12-1999). Βέβαια, παρά την παλαιότητα του συγκεκριμένου 
προγράμματος, προβλέπεται σ’ αυτό κάτι πρωτοποριακό και μοναδικό για την εποχή 
του στη διδακτική προσέγγιση της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στη 
δευτεροβάθμια (Επαγγελματική) εκπαίδευση: η συνδιδασκαλία και συνεξέτασή τους. 
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Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών 

 Το Γενικό Πλαίσιο του προγράμματος αναφέρεται στην αναγκαιότητα ενιαίας οργά-
νωσης της γλωσσικής και λογοτεχνικής ύλης, η οποία πρέπει να διαθέτει ποικιλία ως 
προς τα κειμενικά είδη και τύπους και να είναι οργανωμένη σε ευρείς θεματικούς κύ-
κλους από τη νεώτερη ελληνική και ξένη δημιουργία. Επίσης, τα επιλεγμένα κείμενα 
θα πρέπει να είναι χρηστικά γιατί ενδιαφέρουν τους μαθητές των ΤΕΕ και γιατί με αυτά 
ασκούνται στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων (ειδικές γλώσσες). Στο αξιακό πλαί-
σιο του προγράμματος αυτού προτάσσεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και 
η δημιουργική γνώση και τονίζεται η αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας ως προς 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και μέσα. 

 Ως προς τη δέουσα διδακτική μεθοδολογία των γλωσσικών φαινομένων, η οποία είναι 
η επικοινωνιακή, επισημαίνεται η αξιοποίηση γνώσεων και βιωμάτων των μαθη-
τών/τριών, αφού προηγηθεί ο εντοπισμός των ελλείψεών τους με διαγνωστικές εργα-
σίες, ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλες δραστηριότητες απ’ όλα τα είδη και τα επίπεδα 
του λόγου για εμπέδωση και εμπλουτισμό. Σε κάθε περίπτωση, συνιστώνται η ομαδο-
συνεργατική και συνερευνητική μέθοδος, μέσω των οποίων αναπτύσσονται η συνερ-
γασία και η συλλογικότητα, αλλά και στρατηγικές που προάγουν την κριτική σκέψη 
και τη δυνατότητα παραγωγής τεκμηριωμένου με επιχειρήματα λόγου. Ο σχεδιασμός 
του μαθήματος και του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, αλλά και ο καθορι-
σμός των επιμέρους ανά ενότητα στόχων, επαφίενται στη δημιουργικότητα και την 
κρίση των εκπαιδευτικών.  

 Οι γενικές αρχές του προγράμματος του 1999 αποτελούν τομή συγκριτικά και προς τα 
ισχύοντα προγράμματα σπουδών για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο και, παρότι δεν 
κατονομάζεται, προκύπτει από τις αρχές αυτές ο κριτικός γραμματισμός ως αντίληψη 
και στόχευση σε ολόκληρο το συγκεκριμένο θεσμικό κείμενο. 

• η Γλώσσα και η Λογοτεχνία θεωρούνται πολιτισμικά-αισθητικά-κοινωνικά 
φαινόμενα και ενιαίο γνωστικό αντικείμενο 

• ολιστική θεώρηση της γλώσσας (γλώσσα ως σύστημα και ως αποτελεσματική 
χρήση) - διεπιστημονική προσέγγιση 

• ενεργητική και βιωματική εμπλοκή του μαθητή/της μαθήτριας 
• ευαισθητοποίηση σε ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα εντός του ιστορικού 

γίγνεσθαι 
• η γνώση ως μέσο κατανόησης του κόσμου. 

Η συνδιδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας-συγκριτικό πλεονέ-
κτημα έναντι του διαχωρισμού 

Σε σχετικό άρθρο της η Αλεξιάδου (Αλεξιάδου, 2017), με αφορμή την επανεισαγωγή 
στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ το 2016 των εγχειριδίων της συγγρα-
φικής ομάδας υπό τον καθηγητή Κ. Αγγελάκο, υποστηρίζει ότι η συναλλαγή Γλώσσας 
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και Λογοτεχνίας αποτελεί μια σημαντική τομή στον τρόπο αντιμετώπισης του γλωσσι-
κού μαθήματος και μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση και στο ζωντάνεμα της σχέ-
σης των μαθητών με τα κείμενα. Εντοπίζει την ποιοτική διαφορά στο κλίμα της τάξης 
όταν η Γλώσσα συνδιδάσκεται με τη Λογοτεχνία, καθώς οι μαθητές/τριες ανταποκρί-
νονται πολύ θετικά, βρίσκοντας νόημα και αντλώντας αισθητική και συναισθηματική 
απόλαυση από την λογοτεχνική ανάγνωση. 

Ωστόσο, το συγκριτικό πλεονέκτημα της συνδιδασκαλίας δεν βρίσκεται αποκλειστικά 
εκεί και δεν είναι και αυτονόητο, όταν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά 
με το πώς σχεδιάζεται η διδασκαλία μίας θεματικής ενότητας. Πώς προκύπτει, λοιπόν, 
και από πού το πλεονέκτημα; Πρώτον, τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια είναι δο-
μημένα κατά θεματικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν κείμενα λογοτεχνικά και 
μη, τα οποία συνδέονται μέσω ενός κοινού θεματικού άξονα. Εξ αρχής, λοιπόν, ο/η 
εκπαιδευτικός καλείται να δομήσει το σχέδιο μαθήματος για περισσότερες από μία δι-
δακτικές ώρες (συνήθως μία ενότητα καλύπτεται πλήρως σε έναν μήνα), να επιλέξει τα 
κείμενα που θα διαπραγματευθούν οι μαθητές/τριες, να προσθέσει ενδεχομένως και 
άλλα κείμενα εκτός των περιλαμβανομένων στο εγχειρίδιο και να σχεδιάσει δραστη-
ριότητες κατάλληλες για την τάξη του/της. Με τον τρόπο αυτό εκπαιδευτικός και μα-
θητές/τριες έχουν την άνεση να εμβαθύνουν στο θέμα, να μελετήσουν πολλαπλά κεί-
μενα, να επεξεργαστούν κάθε είδους γλωσσικό φαινόμενο στη διαπλοκή του με την 
προθετικότητα των συγγραφέων.  

Δεύτερον, τα περισσότερα κείμενα που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια αυτά είναι 
πράγματι πολύ προσεκτικά επιλεγμένα και με δυσκολία θα τα αντικαθιστούσε κανείς 
με άλλα πιο σύγχρονα. Για τα λογοτεχνικά δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής, ενώ και τα μη 
λογοτεχνικά, παρότι είναι γραμμένα πριν από 25 τουλάχιστον χρόνια, προσφέρουν ευ-
καιρίες συγκριτικής εξέτασης με το σήμερα. Φυσικά, οι εκπαιδευτικοί έχουν πάντα τη 
δυνατότητα να προσθέτουν στην ενότητα κείμενα της επιλογής τους. Σε κάθε περί-
πτωση, οι ανάγκες του μαθητικού δυναμικού (μαθησιακές, αισθητικές, συναισθηματι-
κές) αποτελούν τον γνώμονα του σχεδιασμού του μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο 
καλό είναι να εμπλουτίζεται με ποικίλο αυθεντικό υλικό σχετικό με το θέμα της ενό-
τητας. Εξάλλου, η ηλικία των μαθητών/τριών των ΕΠΑΛ (Ημερησίων και Εσπερινών) 
κυμαίνεται από τα 15 ως τα 65 σε κάποιες περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, η διαφοροποί-
ηση της διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα (περιεχόμενο, δραστηριότητες, αξιολόγηση) 
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος. 

Η εμπειρία της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ δείχνει ότι, αν προηγεί-
ται η προσέγγιση στο θέμα της ενότητας με συζήτηση, ανίχνευση των προηγουμένων 
γνώσεων, αντιλήψεων, εμπειριών των μαθητών/τριών και του/της εκπαιδευτικού και 
με αφόρμηση κάποιο έργο τέχνης ή κάποια διαφήμιση, κάποιο περιστατικό της επικαι-
ρότητας ή ό, τι κρίνεται πρόσφορο, διευκολύνεται η διέγερση του ενδιαφέροντος, η 
συναισθηματική εμπλοκή και η εμβάθυνση στο θέμα. Συνεπώς, το τρίτο και σημαντι-
κότερο συστατικό στοιχείο του πλεονεκτήματος της συνδιδασκαλίας Γλώσσας και Λο-
γοτεχνίας είναι πως τα κείμενα προσφέρονται ως εναλλακτικές ή και αντιτιθέμενες 
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οπτικές του ίδιου θέματος, σχηματοποιημένες και διατυπωμένες σε διαφορετικά γένη 
και είδη του λόγου με λογοτεχνικό ή μη τρόπο. Η αναγνωστική κοινότητα της τάξης 
καλείται να ανταλλάξει απόψεις, να εκφράσει αισθητικές προτιμήσεις, να αποδομήσει 
τα κείμενα ώστε να τα αναλύσει κριτικά, να αποκαλύψει τον κοινωνικό-ιδεολογικό-
πολιτισμικό ιστό που τα συνέχει και τους λόγους (βλ. 1η υποσημείωση) που τα διέπουν 
(Fairclough, 2003:124). Έτσι θα μπορέσουν σταδιακά να ανακαλύψουν το «παρά-
δειγμα» εντός του οποίου κινούνται, αντιλαμβάνονται και κατανοούν την πραγματικό-
τητα οι ίδιοι/ες.   

Η πράξη της ανάγνωσης σχετίζεται με τη διανομή της γνώσης και της εξουσίας σε μια 
κοινωνία και γι’ αυτό οι μαθητές-αναγνώστες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις κειμε-
νικές αναπαραστάσεις, τις αξίες και τις ιδεολογίες, τους λόγους, τις προβαλλόμενες 
θέσεις σχετικά με τα κοινωνικά θέματα και τις απόψεις για τον κόσμο (Luke, 1997). 
Σύμφωνα με τον Luke (Luke, 2000): «Από κοινωνιολογικής άποψης, το έργο των εκ-
παιδευτικών που διδάσκουν Γραμματισμό δεν είναι να προωθούν την «ατομική ανά-
πτυξη», την «προσωπική φωνή» ή την «ανάπτυξη δεξιοτήτων». Είναι, κυρίως, η οικοδό-
μηση πρόσβασης σε πρακτικές Γραμματισμού και πόρους λόγων, η εξασφάλιση των παι-
δαγωγικών συνθηκών που θα καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να αξιοποιήσουν τους 
υπάρχοντες αλλά και νέους πόρους λόγων για διαπραγμάτευση στα κοινωνικά πεδία, ό-
που τα κείμενα και οι λόγοι έχουν σημασία». 

Κριτικός Γραμματισμός. Ένα παράδειγμα σχεδιασμού. 

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα: στο εγχειρίδιο των Νέων Ελληνικών της Α΄ ΕΠΑ.Λ υ-
πάρχει η ενότητα με τίτλο «Ο άνθρωπος και η φύση», στην οποία περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα κείμενα: «Ασφυξία στις θάλασσες και στη στεριά» του Γ. Γραμματικάκη 
(σελ. 92-97) και «Οι δολοφόνοι του πλανήτη» του Β. Μουλόπουλου (σελ. 99-101). 
Στην ακριβώς προηγούμενη ενότητα με τίτλο «Γνωριμία με τον κόσμο της επιστήμης 
και της τεχνολογίας» υπάρχει το ποίημα του Νίκου Γκάτσου «Ο εφιάλτης της Περσε-
φόνης» (σελ.60-61). Τα συγκεκριμένα κείμενα κινούνται γύρω από τον ίδιο θεματικό 
άξονα και εκφράζουν διάφορες όψεις του ίδιου προβλήματος. Αν, λοιπόν, συμπεριληφ-
θεί στη διαπραγμάτευση της ενότητας και η προβολή του θεατρικού έργου «Ο εχθρός 
του λαού» του Ερρίκου Ίψεν (βλ. 2η υποσημείωση), τότε οι μαθητές/τριες θα έχουν την 
ευκαιρία να προσεγγίσουν εντελώς βιωματικά και πολυπρισματικά το θέμα της έλλει-
ψης σεβασμού στο περιβάλλον και της αντιμετώπισης της καταστροφής του ως παρά-
πλευρης απώλειας στη μάχη υπέρ του κέρδους και της υποτιθέμενης ανάπτυξης. Επι-
πλέον, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους δύο αντιπαρατιθέμενους λόγους: τον 
λόγο της εξουσίας έναντι του λόγου του Ανθρωπισμού (βλ. 3η υποσημείωση), την κυ-
ριαρχία του κέρδους έναντι της κοινωνικής ευθύνης του επιστήμονα. 

Ακολουθώντας τέτοιες διδακτικές πρακτικές υλοποιούνται στην πράξη οι γενικές αρ-
χές του Προγράμματος Σπουδών και επιτυγχάνεται μία ολιστική προσέγγιση, η οποία 
εκτιμάται θετικά από τους/τις μαθητές/τριες. Το μάθημα γίνεται χώρος πολιτισμού, έκ-
φρασης και δημιουργίας μέσα από καταλλήλως σχεδιασμένες δραστηριότητες και το 
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σχολείο αποκτά διαφορετικό νόημα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Χρειάζεται, 
συνεπώς, μία ευρύτερη οπτική στον σχεδιασμό των ενοτήτων και μία πλουραλιστική 
αντίληψη στους τρόπους και τα μέσα επίτευξης των στόχων. Φυσικά πρώτος και ση-
μαντικότερος στόχος είναι η κατανόηση και η απόδοση του νοήματος των κειμένων 
και η επιτυχής παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Όταν, όμως, η διδασκαλία 
ξεκινά και τελειώνει με την ανατομία του κειμένου και τη λύση των ασκήσεων, στο-
χεύοντας στην κατάκτηση της μεταγλώσσας, εκεί το παιχνίδι χάνεται. Το αντίθετο συμ-
βαίνει όταν η μεταγλώσσα γίνεται γνωστικό εργαλείο με το οποίο ανατέμνεται ο κει-
μενικός ιστός, έστω και με μικρά βήματα κάθε φορά, και ιδίως όταν η παραγωγή προ-
φορικού και γραπτού λόγου αποκτά συνειδητότητα και παρατηρείται σταδιακή πρόο-
δος και εξέλιξη στην κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης. Πώς σταθμίζονται και α-
ξιολογούνται, όμως, όλα αυτά; Μετά τη συνδιδασκαλία έρχεται η συνεξέταση.  

Συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 

Η συνεξέταση Γλώσσας και Λογοτεχνίας στα ΕΠΑΛ προβλέπεται από το Προεδρικό 
Διάταγμα υπ’ αρ. 40 (Φ.Ε.Κ. 76/30-04-2018, σελ. 7714-7715). Πολύ συχνά, αν όχι πά-
ντοτε, στην εκπαιδευτική διαδικασία η τελική εξέταση του μαθήματος, είτε στις Προ-
αγωγικές, είτε στις Πανελλαδικές εξετάσεις, λειτουργεί ως πυξίδα για τη διδασκαλία 
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στην προκειμένη περίπτωση ο τρόπος αξιο-
λόγησης που προβλέπεται στο συγκεκριμένο διάταγμα συνάδει απόλυτα με το περιε-
χόμενο και την πρακτική της συνδιδασκαλίας.  

Πριν προχωρήσουμε, όμως, στις λεπτομέρειες της συνεξέτασης, θα πρέπει να δούμε 
γενικότερα το θέμα της εξέτασης της Λογοτεχνίας. Έχουν διατυπωθεί απόψεις που βα-
σίζονται σε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο εξέτασης της Λο-
γοτεχνίας αλλά και με τη χρησιμότητα εν τέλει της εξέτασης αυτής. Σε έρευνα που 
διενήργησε το Υπουργείο Παιδείας της Σκωτίας το 1968 (Scottish Education 
Department, 1968), όπως αναφέρει ο Xerri (Xerri, 2016), βρέθηκε πως η παραδοσιακή 
εξέταση της Ποίησης μέσω του κριτικού δοκιμίου εμποδίζει την καλή διδασκαλία και 
αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να καταφεύγουν «στη διαδικασία της υπερβολικής ανά-
λυσης, της παροχής σημειώσεων, της πρακτικής των ενδεδειγμένων απαντήσεων και της 
χρήσης τακτικών γενίκευσης σχημάτων απάντησης που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πε-
ρισσότερες της μίας ερωτήσεις».  

Συνεπώς, η μη αποτελεσματική διδασκαλία οδηγεί σε μία κατάσταση κατά την οποία 
οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν στους εξεταστές «μπαγιάτικες από δεύτερο χέρι γνώμες 
που τις έχουν απομνημονεύσει από τις σημειώσεις του δασκάλου ή κάποια αυθεντία του 
χώρου, επιδεικνύοντας μια λυπηρή μη σκεπτόμενη ορθοδοξία». Ανάλογες παρατηρήσεις 
για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα έχουν εκφράσει οι Αποστολίδου 
(Αποστολίδου, 2013) και οι Συμεωνίδης - Φώλια (Συμεωνίδης & Φώλια, 2014). 
(Παντίδου, 2020:112-113). 
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Σε έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής απευθύνθηκε το ερώτημα 
περί της σκοπιμότητας της εξέτασης της Ποίησης στις Πανελλαδικές εξετάσεις σε 
Φιλολόγους που διδάσκουν Ποίηση και Λογοτεχνία στο Λύκειο. Τα επιχειρήματα 
όσων υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της εξέτασης της Ποίησης ουσιαστικά 
συνοψίζονται και συμπυκνώνονται στον ακόλουθο συλλογισμό: η αξία και το κύρος 
της Ποίησης ως διδακτικού αντικειμένου πραγματώνονται και επισφραγίζονται μέσα 
από τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων, όπως και κάθε μάθημα με αξία και 
κύρος (Τσιρώνης, 2013). Αν ένα μάθημα δεν εξετάζεται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, 
αυτομάτως θεωρείται υποδεέστερο και χαμηλού κύρους.  

Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι η Ποίηση δεν είναι ένα συνηθισμένο μάθημα που 
μπορεί να σταθμίζεται βαθμολογικά και να προσεγγίζεται χειρουργικά, με 
εξονυχιστικό φιλολογικό έλεγχο. Το κείμενο θεωρείται πηγή αισθητικής απόλαυσης, 
πνευματικής καλλιέργειας και φιλαναγνωσίας, επομένως η προσέγγιση οφείλει να είναι 
μαθητοκεντρική και να επιδιώκεται η γνήσια επαφή των παιδιών μ’ αυτή, 
αποφεύγοντας κάθε τι που θα την εμποδίσει ή θα την αποτρέψει (κυνήγι ύλης και 
εξετάσεων). Ο ποιητής Κώστας Μόντης έχει διατυπώσει την ίδια άποψη ως εξής: 
«Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθίσεις στην έδρα, η Ποίηση θα φύγει 
από το παράθυρο» (Μόντης, 17/07/1985). Μεγάλο μέρος της διεθνούς ερευνητικής 
κοινότητας θεωρεί ορθή την απεμπλοκή της Ποίησης από Εθνικές Εξετάσεις (Benton, 
1999; Certo et al., 2012; Dymoke, Lambirth & Wilson, 2013; Xerri, 2016). 

Ωστόσο, η συνεξέταση στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι γεγονός και συνεπώς πρέπει 
να βρούμε τη χρυσή τομή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των συνεξετα-
ζομένων κειμένων, τα οποία είναι αδίδακτα. Τα κείμενα θα πρέπει να πληρούν συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις: πρώτη προϋπόθεση η ύπαρξη κοινής θεματικής βάσης. Αυτό 
σημαίνει πως επιλέγονται κείμενα που πραγματεύονται το ίδιο θέμα στην κατεύθυνση 
κοινής ή και διαφορετικής οπτικής, η οποία, όμως, χρειάζεται να είναι σαφής και ευ-
διάκριτη από τους/τις μαθητές/τριες και να μη χρειάζεται να λειτουργήσει η φαντασία 
προκειμένου να διαπιστωθεί. Βεβαίως, οι λειτουργίες του λόγου διαφοροποιούνται με-
ταξύ λογοτεχνικών και μη κειμένων και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη οι εξεταζόμενοι/ες. Στην περίπτωση της παρόμοιας οπτικής η εστί-
αση γίνεται κυρίως στους τρόπους και τα μέσα έκφρασης του μηνύματος ενώ στην 
περίπτωση διαφορετικής (οπτικής) στους λόγους που αποκαλύπτονται ή υποκρύπτονται 
και στην αιτιολόγηση των στάσεων και αντιλήψεων, που εκφράζονται με συγκεκριμέ-
νους κειμενικούς δείκτες ή επιχειρήματα που αρθρώνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
ρητορικής. 

Δεύτερον και εξίσου σημαντικό, τα κείμενα να άπτονται των ενδιαφερόντων και των 
προσλαμβανουσών των μαθητών/τριών και να προκαλούν την αισθητική, συναισθημα-
τική και πνευματική τους εμπλοκή. Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα όταν 
έχουν γίνει οι κατάλληλες επιλογές. Τρίτον, να έχει προϋπάρξει τριβή των μαθη-
τών/τριών στα συγκεκριμένα ζητούμενα και να γνωρίζουν τι ακριβώς χρειάζεται να 
κάνουν. Να είναι εξοικειωμένοι/ες με τον εντοπισμό και την αναγνώριση της 
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λειτουργίας των κειμενικών δεικτών, χωρίς, όμως, κατά τη διάρκεια του σχολικού έ-
τους η συγκεκριμένη δεξιότητα να γίνεται αυτοσκοπός και να χάνονται τελικά οι μα-
θητές/τριες «στη μετάφραση». Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η διδασκαλία της μετα-
γλώσσας (Γραμματική, Συντακτικό, ορολογία Λογοτεχνίας) δεν θα πρέπει να στραγ-
γαλίζει την αισθητική ανταπόκριση, το κέντρισμα της σκέψης και τον οίστρο που οδη-
γεί σε δημιουργική παραγωγή κάθε είδους «κειμένων» των μαθητών/τριών. Επισυνά-
πτεται ένα παράδειγμα για να καταστεί περισσότερο ανάγλυφη η θεωρητική προσέγ-
γιση.  

Επίλογος 

Ευχής έργο θα ήταν να ανοίξει ο διάλογος και για τη διδακτική προσέγγιση και για την 
εξεταστική δοκιμασία των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ, ώστε να κατατεθούν απόψεις, 
αντιλήψεις, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ αξίζουν τον 
καλύτερο δυνατό γλωσσικό και λογοτεχνικό εγγραμματισμό. 

Υποσημειώσεις 

1. Ο όρος «λόγος» (discourse) κατά τον Fairclough δηλώνει τον τρόπο αναπαράστα-
σης των διαδικασιών, σχέσεων και δομών του υλικού κόσμου, του πνευματικού 
κόσμου των σκέψεων, συναισθημάτων, πεποιθήσεων κ.α. και του κοινωνικού κό-
σμου. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι, όμως το βασικό τους χαρακτηριστικό 
είναι η επανάληψη, η κοινότητα, με την έννοια ότι είναι κοινοί για μία ομάδα αν-
θρώπων, και η σταθερότητα στο χρόνο. 

2. Προβλήθηκε στο Θέατρο της Δευτέρας στα 1976 σε μετάφραση του Νίκου Γκά-
τσου, του οποίου ο «Εφιάλτης της Περσεφόνης» μελοποιήθηκε ακριβώς εκείνη τη 
χρονιά από τον Μάνο Χατζιδάκι και κυκλοφόρησε στον δίσκο «Τα παράλογα». 

3. Χρήσιμα για την κατανόηση του όρου δύο κείμενα που περιέχονται στο βιβλίο των 
Θεματικών Κύκλων του Γενικού Λυκείου: Κεφάλαιο 1ο Γλώσσα-Λόγος και Διά-
λογος («Η γλώσσα της εξουσίας» του Χρίστου Τσολάκη και «Για την αποκατά-
σταση της αλήθειας» του Μπέρτολτ Μπρεχτ). 
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Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  
Διερεύνηση του ρόλου της ως άτυπου εκπαιδευτικού θεσμού 

Παπαμανώλη Ελευθερία, Δρ Επιστημών Αγωγής, Φιλόλογος Δ.Ε. 

Περίληψη 

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων αποτελεί ένα άτυπο εκπαιδευτικό θεσμό με γραφειο-
κρατικά χαρακτηριστικά, καθώς οργανώνεται στη βάση της ιεραρχικής κλίμακας αρ-
μοδιοτήτων, έχει εποπτικό συμβούλιο και καταστατικό. Σύμφωνα με το τελευταίο α-
ποτελεί μία επιστημονική ένωση που στοχεύει ανάμεσα στα άλλα στην προαγωγή και 
στην ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών και στην υποβολή προτάσεων στους αρ-
μόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση φιλολογικών θεμάτων, καθώς και την 
αποδοτικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτειακών θεσμών. 
Στο παρόν άρθρο αρχικά προσδιορίζεται η σχέση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 
με την Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων στο παρελθόν και στο παρόν, διερευνάται η υπό-
θεση αν η ίδρυσή της συνδέεται με πρακτικές που απηχούν τους λόγους (discourses) 
της μεταπολίτευσης για τη δημοκρατία, ενώ καταγράφονται προβληματισμοί για το 
μέλλον της Ένωσης σε έναν κόσμο που αλλάζει και προάγει τις φωνές τοπικών συλλο-
γικοτήτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, θεσμός, λόγοι  

«Panhellenic Association of Philologists (P.E.F.):  
Τhe investigation of its role as an informal educational institution» 

Abstract 

The Panhellenic Association of Philologists (P.E.F.) is an informal educational institu-
tion with bureaucratic characteristics. Ιt is based on hierarchical scale of responsibilities 
and it has a supervisory board and a statute. According to this statute, it is a scientific 
association that aims to contribute the improvement of Greek education and develop 
the philological sciences. In addition, it aims to treat and promote literacy and general 
educational issues. Ιn this paper, there are three main issues that will be investigated. 
First, we identify the relationship between the Panhellenic Association of Philologists 
and the Company of Greek Philologists (E.E.Ph) in the past and present. In addition, 
we investigate if the foundation of P.E.F relates to practices that reflect the discourses 
of democracy which are observed in the period of the Regime change. Finally, we sub-
mit our concerns for the future of Panhellenic Association of Philologists, as we observe 
that the world is changing and promoting the voices of local collectives. 

Keywords: Panhellenic Association of Philologists, institution, discourses  
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Εισαγωγή 

Η έννοια του λόγου (discourse στην αγγλική και discours στη γαλλική γλώσσα) είναι 
πολύσημη, για αυτό και χρειάζεται να προσδιοριστεί. Η προσέγγιση σε αυτό το κείμενο 
παραπέμπει θεωρητικά στον χώρο του μεταδομισμού. Σύμφωνα με τον Burr (1995: 48) 
«ένας λόγος αναφέρεται σε ένα σύνολο νοημάτων, μεταφορών, αναπαραστάσεων, εικό-
νων, ιστοριών, δηλώσεων, κ.ο.κ., που με κάποιο τρόπο παράγουν μαζί μια συγκεκριμένη 
εκδοχή των γεγονότων». Ο λόγος, δηλαδή, αποτελεί μια κοινωνική πρακτική που δίνει 
σχήμα στον κοινωνικό κόσμο και, επομένως, υπάρχουν ποικίλοι λόγοι που ο καθένας 
τους έχει και ένα διαφορετικό τρόπο, για να αναπαραστήσει τον κόσμο. Τα γλωσσικά 
φαινόμενα δεν υπάρχουν αυτόνομα, αλλά είναι στενά συνδεδεμένα με το κοινωνικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο παράγονται.  

Ο λόγος, επομένως, παράγεται από ενσώματα υποκείμενα μέσα σε συγκεκριμένα κοι-
νωνικά και ιστορικά συμφραζόμενα, η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από ισχυ-
ρούς κοινωνικούς θεσμούς που συνδέονται με την εξουσία (Phillips & Jorgensen, 
2002). Η εκπαίδευση -στον νεωτερικό λόγο- είναι ο βασικός θεσμός παιδείας των σύγ-
χρονων κοινωνιών με τον οποίο ασκείται εξουσία στο επίπεδο όλων των δομών του 
συστήματος και έχει γραφειοκρατική δομή (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). Οι 
θεσμικοί φορείς εκπαίδευσης είτε είναι τυπικοί, με την έννοια πως θεσμοθετούνται από 
το κράτος στα πλαίσια της γραφειοκρατικής οργάνωσης, διοίκησης, εποπτείας και ε-
λέγχου της εκπαίδευσης, είτε είναι άτυποι, όπως στην περίπτωση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή των συλλογικών οργάνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων που έχουν 
γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά- δηλαδή οργανώνονται στη βάση της ιεραρχικής κλί-
μακας αρμοδιοτήτων, έχουν εποπτικό συμβούλιο, καταστατικό, ασκούν εποπτεία και 
έλεγχο στην κρατική εκπαιδευτική πολιτική- παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην επεξεργασία 
και στην εφαρμογή της κρατικής πολιτικής, αλλά και στην προτυποποίηση. Παρά-
δειγμα άτυπου εκπαιδευτικού θεσμού είναι η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (στο εξής 
Π.Ε.Φ), που ιδρύθηκε το 1982.  

Η σχέση της ΠΕΦ με την ΕΕΦ 

Η σύσταση της Π.Ε.Φ, αν και δεν δηλώνεται επίσημα, δεν φαίνεται να είναι ανεξάρ-
τητη από την πρόθεση διαφοροποίησης από την Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ) 
που ιδρύθηκε το 1948 και συνδεόταν στενά τόσο με τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, 
όσο και με την απόρριψη της μεταρρύθμισης του 1964 (Τζήκας, 2011, Δημαράς, 2013: 
239), αλλά και με τη δικτατορία. Σκοπός της Ε.Ε.Φ, άλλωστε, σύμφωνα με το κατα-
στατικό (http://www.eephil.gr) που προσδιορίζει και το πλαίσιο του λόγου της ήταν και 
είναι «ἡ ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται µὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ 
διάδοση τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν». Ήταν σαφές πως δεν εξέφραζε στις νέες συν-
θήκες τον κλάδο των φιλολόγων και χρειαζόταν ένας άλλος θεσμός πιο προοδευτικός 
και συλλογικός. Είναι χαρακτηριστικό πως στους σκοπούς της Π.Ε.Φ, όπως αυτοί κα-
ταγράφονται στο καταστατικό, δεν γίνεται κανένας λόγος για προώθηση των κλασικών 
σπουδών, αλλά αναφέρεται στο σύνολο των φιλολογικών επιστημών. Επιπλέον, τα 
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περιοδικά των δύο Ενώσεων η Φιλολογική της Π.Ε.Φ και ο Πλάτων της Ε.Ε.Φ έχουν 
εντελώς διαφορετική θεματική και φιλοσοφία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ο λόγος της 
Π.Ε.Φ ταυτίζεται σε πολλά σημεία με τον λόγο (discourse) της Ε.Ε.Φ. Η ταύτιση αυτή 
έχει οδηγήσει σε κοινές κινητοποιήσεις για το θέμα των Αρχαίων Ελληνικών (ημερίδα 
της Π.Ε.Φ 16-9-2016 με συμμετοχή της Ε.Ε.Φ) και οι λόγοι (discourses) τους για το 
θέμα δεν είναι πια ανταγωνιστικοί, αφού συμφωνούν πως «η ανθρωπιστική παιδεία βρί-
σκεται υπό διωγμόν» κατά την Ε.Ε.Φ ή σε «απηνή διωγμό» κατά την Π.Ε.Φ. Στην ιστο-
σελίδα της Ε.Ε.Φ δηλώνεται πως οι δύο ενώσεις συνεργάζονται αρμονικά, ενώ στην 
ιστοσελίδα της Π.Ε.Φ δημοσιεύονται ανακοινώσεις της Ε.Ε.Φ. Το στοιχείο αυτό σε 
συνδυασμό με την ανάδειξη των τοπικών λόγων (discourses), όπως αυτοί εκφέρονται 
από τα μέλη των Συνδέσμων Φιλολόγων που στην πλειοψηφία τους είναι εκπαιδευτικοί 
της πράξης, αναδεικνύουν ένα νέο πεδίο έκφρασης λόγων που ανταγωνίζεται σε πολλές 
περιπτώσεις τον λόγο της Π.Ε.Φ. Απόδειξη αυτού θα μπορούσαν να θεωρηθούν δύο 
στοιχεία: α) συνδεδεμένοι με την Π.Ε.Φ εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της μόνο 10 
σύνδεσμοι της χώρας, παρόλο που δραστηριοποιούνται περισσότεροι, αν και όχι 49, 
όπως αναφέρεται και β) πως παρόλο που προβλέπεται στο καταστατικό, η Π.Ε.Φ δεν 
έγινε ποτέ δευτεροβάθμιο όργανο, για λόγους που δεν είναι εύκολο να διερευνηθούν 
και ξεπερνούν τις προθέσεις της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.  

Η ΠΕΦ και οι λόγοι για τη δημοκρατία 

Την εποχή που ιδρύεται η Π.Ε.Φ, στο κοινωνικοπολιτικό πεδίο κυριαρχούν λόγοι 
(discourses) των οποίων κομβικό σημείο είναι η «λαϊκή συμμετοχή» στη χάραξη εκπαι-
δευτικής πολιτικής. Σε αυτούς, αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε όλους τους φορείς, από 
κάθε κοινωνικό πλαίσιο, είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο, να αρθρώνουν λόγο για 
εκπαιδευτικά θέματα. Οι λόγοι (discourses) αυτοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία 
ουσιαστικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία, αν δεν ήταν μέρος της ρη-
τορικής του λαϊκισμού (Φωτεινός, 2013: 65). Σε αυτούς που αρθρώνονται στο πεδίο 
της πολιτικής και της κοινωνίας, μετά το 1981, προϋπόθεση της δημοκρατίας αποτελεί 
η αύξηση της συμμετοχικότητας και η διευρυμένη εκπροσώπηση των φορέων εργαζο-
μένων στη λήψη αποφάσεων. Όμως, όπως σημειώνει ο Φωτεινός (2013: 68), η διευρυ-
μένη εκπροσώπηση δεν συνοδεύεται, σε αυτή την ιστορική περίοδο, από την έκφραση 
εναλλακτικών λόγων (discourses) ούτε από ουσιαστικές δημοκρατικές διαδικασίες, κα-
θώς τις περισσότερες φορές οι νέοι φορείς διοικούνται από ενεργά μέλη του κυβερνώ-
ντος κόμματος. Αποτέλεσμα των παραπάνω, όμως, είναι η σύσταση ή η επαναδραστη-
ριοποίηση φορέων εργαζομένων σε πολλούς επαγγελματικούς χώρους. Η Π.Ε.Φ, βέ-
βαια, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί συνδικαλιστικός φορέας. Δεν μπορούμε, ό-
μως, να μην υποθέσουμε πως η ίδρυσή της συνδέεται με τις πρακτικές που απηχούν 
τους νέους λόγους (discourses) για τη δημοκρατία. Η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης 
ακολουθεί στη συνέχεια.  

Από το καταστατικό της (άρθρο 2), λοιπόν, προβλέπεται πως είναι επιστημονική ένωση 
με βασικούς σκοπούς «1) την προαγωγή και την ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών 
2) την επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα 3) τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας 
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του ελληνικού λαού και 4) την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς 
για την αντιμετώπιση φιλολογικών θεμάτων, καθώς και την αποδοτικότερη οργάνωση 
των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτειακών θεσμών». 

Στο άρθρο 3 του καταστατικού αναφέρεται, επίσης, πως η εκπλήρωση των σκοπών 
επιδιώκεται με την έκδοση εντύπων και περιοδικών, με την ανταλλαγή απόψεων και 
τη συνεργασία με άλλες ενώσεις και ιδρύματα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με την οργάνωση βιβλιοθήκης, τη διοργάνωση διαλέξεων, 
συζητήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων, καθώς και την παρακολούθηση ανάλογων εκ-
δηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τη λειτουργία επιτροπών μελέτης επιστη-
μονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζει το Διοι-
κητικό Συμβούλιο (στο εξής Δ.Σ) και εγκρίνει η Γ.Σ. και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 13, τα μέλη του Δ.Σ.- που εκλέγεται -είναι ισότιμα. «Ο Πρόεδρος 
πρώτος ανάμεσα σε ίσους είναι μαζί με το Γ. Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο 
των αποφάσεων του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Φ. εκπροσωπεί την Ένωση εξωδίκως στα 
δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει το λόγο σε όσους τον ζητούν κατά σειρά και αφαιρεί αυτόν 
αν εκτραπούν ή βρεθούν οι ομιλητές εκτός θέματος, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των 
συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, υπογράφει με το 
Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο γενικά, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, προσυπογράφει 
με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών». Τέλος, πρόθεση της Π.Ε.Φ, σύμφωνα με το 
άρθρο 22, είναι να οργανώσει όλους τους συνδέσμους φιλολόγων της χώρας σε ενιαίο 
συλλογικό όργανο. Συγκεκριμένα προβλέπεται: «Το παρόν καταστατικό αναθεωρείται 
υποχρεωτικά, όταν οργανωθούν σε όλη τη χώρα κατά Περιφέρεια ή Νομό ή Δήμο ή 
Γ.Ε.Μ.Ε. τουλάχιστον τριάντα (30) πρωτοβάθμια συλλογικά όργανα με την επωνυμία 
«Σύνδεσμος Φιλολόγων», οπότε η Π.Ε.Φ. θα μετατραπεί σε δευτεροβάθμιο συλλογικό 
όργανο. Στην περίπτωση αυτή η αναθεώρηση του Καταστατικού θα γίνει από τους νόμι-
μους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων «Φιλολογικών Συνδέσμων»». 

Ανεξάρτητα από τις αρχικές προθέσεις της ίδρυσης της ΠΕΦ, από τα πρώτα στελέχη 
που τη συγκρότησαν, καθώς και από τους νομικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις 
που επιβάλλονται για τη σύσταση μιας επιστημονικής ένωσης, μπορούμε να αναγνω-
ρίσουμε στο καταστατικό της τις αντιφάσεις που διαπιστώνουμε και στους κρατικούς 
θεσμούς. Αντιφάσεις που συνδέονται με το πώς γίνεται αντιληπτή η δημοκρατία στον 
νεωτερικό λόγο. Έτσι, από τη μία, οι αναφορές στο Δ.Σ και στον εσωτερικό κανονισμό, 
στη λειτουργία επιτροπών μελέτης, στην υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς, 
στον ερευνητικό και επιμορφωτικό της ρόλο, αλλά κυρίως η πρόθεση συμμετοχής της 
στην αποδοτικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτειακών θεσμών, 
επιβεβαιώνουν τη γραφειοκρατική οργάνωση της, αλλά και τη θέση της στη γραφειο-
κρατική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι ένας θεσμός- όπως και άλλες επι-
στημονικές ενώσεις- που συμβάλλει ως έναν βαθμό στη μαζικοποίηση και την ομογε-
νοποίηση του κλάδου των φιλολόγων, καθώς, από τη μια, μπορεί να ρυθμίζει μέσα από 
συνέδρια και έρευνες τους λόγους των εκπαιδευτικών και να διαμορφώνει συγκεκρι-
μένες πρακτικές εξουσίας και από την άλλη μπορεί να απορροφά και να εκτονώνει ως 
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έναν βαθμό τις αντιδράσεις (Ανδρέου- Παπακωνσταντίνου, 1994: 247⸱ Φωτεινός, 
2013: 16). Παράλληλα, όμως, η σύστασή της στοχεύει στην εξασφάλιση της πολυφω-
νίας, της αντιπροσώπευσης της εκπαιδευτικής βάσης στη λήψη των αποφάσεων για την 
εκπαιδευτική πολιτική, της αυξημένης συλλογικότητας, και με αυτή την έννοια θα μπο-
ρούσε να αποτελεί έναν θεσμό με δικό του λόγο για τα εκπαιδευτικά θέματα. Η εξουσία 
της, άλλωστε, απορρέει από τη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών από την οποία 
προκύπτει το Δ.Σ που νομιμοποιείται να καθορίζει τη δράση της και στηρίζεται στην 
αρχή της αντιπροσώπευσης (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 334-336, 358). Ε-
πομένως, αντιλαμβάνεται τον ρόλο της και διαμορφώνει τον λόγο της μέσα στο πλαίσιο 
των φιλελεύθερων δημοκρατικών διαδικασιών, εντός δηλαδή του φιλελεύθερου λόγου.  

Προβληματισμοί 

Ως θεσμός όμως, αν και άτυπος, υπόκειται σε μεταβολές που συνδέονται με τις αλλαγές 
στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και οι οποίες επηρεάζουν τους λόγους και τις πρακτικές 
των υποκειμένων που συμμετέχουν στην Π.Ε.Φ. Οι αλλαγές αυτές, βέβαια, δεν αποτυ-
πώνονται στο καταστατικό της, που παραμένει ίδιο από την εποχή ίδρυσης, ούτε επη-
ρεάζουν την γραφειοκρατική δομή της προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Η ορ-
γάνωσή της, αντίθετα, είναι σε πολλά σημεία συγκεντρωτική, αφού δεν συνδέθηκε ποτέ 
ουσιαστικά με τους συνδέσμους, δεν οργάνωσε συνέδριο συνδέσμων, για να ακου-
στούν οι απόψεις τους, εκπροσωπεί όλους τους φιλολόγους χωρίς να έχει διενεργήσει 
έρευνες ούτε κάποιας άλλης μορφής δημοσκόπηση γνώμης, δεν προχώρησε σε διαδι-
κασίες συγκρότησης δευτεροβάθμιου οργάνου. Έτσι, ο λόγος της δεν μπορεί να είναι 
πλουραλιστικός. Αντίθετα, αυτός ο συγκεντρωτισμός φαίνεται να ενισχύει τον ρόλο 
και τον λόγο του/της Προέδρου και του Δ.Σ, για αυτό και ο λόγος της Π.Ε.Φ είναι 
συχνά ο λόγος του Δ.Σ. Και αν αυτό ήταν αποδεκτό στο παρελθόν, σήμερα, που η α-
ντίσταση στην παγκοσμιοποίηση προωθεί την έκφραση τοπικών συλλογικοτήτων 
(Πλεξουσάκη, 2014: 14) η μη προσαρμογή του θεσμού στο νέο πλαίσιο τον καθιστά 
ανεπίκαιρο και ξεπερασμένο. 
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Πολυγραμματισμοί και νέα κειμενικά είδη στη διδασκαλία 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 

Αλεξάνδρα Γερακίνη  
Εκπ/κός Π.Ε.02, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρω-

πολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Περίληψη 

Η επικοινωνία τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται με πολλούς και διαφορετικούς 
τρόπους, γι’ αυτό και σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, τα κείμενα που αξιοποι-
ούν οι φιλόλογοι, όταν διδάσκουν τα γλωσσικά μαθήματα, είναι καλό να αντλούνται 
από όλο το φάσμα της πολιτισμικής παραγωγής. Τα κείμενα αυτά, που σχετίζονται με 
τη ζωή και την καθημερινότητα των μαθητώνκαθώς και με τους σημειωτικούς τρόπους 
επικοινωνίας που επιλέγουν, τους βοηθούν από τη μια να αναπτύξουν ποικίλες δεξιό-
τητες ανάγνωσης, ερμηνείας και αποκωδικοποίησης των κειμένων και από την άλλη 
να συνθέσουν τα δικά τους κείμενα. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να στέκονται κριτικά 
απέναντι στα κείμενα, να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη και παράλληλα να 
μετατρέπονται από καταναλωτές σε παραγωγούς γνώσης και πληροφόρησης. Στο πλαί-
σιο αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος της θεωρίας των πολυγραμματισμών και της πολυ-
τροπικότητας, οι παιδαγωγικές αρχές των οποίων αξιοποιούνται στις διδακτικές προ-
τάσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση.  

Λέξεις-Κλειδιά: πολυγραμματισμοί, πολυτροπικότητα, επικοινωνία, κείμενο 

Multiliteracies and new textual genres in the teaching of Ancient Greek Litera-
ture 

Summary 

In recent years, communication has taken place in many different ways, so according 
to the curricula, the texts used by philologists when teaching language courses, arerec-
ommended to bedrawn from the whole range of cultural production. These texts, which 
are related to daily life of the students as well as to the semiotic ways of communication 
they choose, help them on the one hand to develop various skills of reading, interpreting 
and decoding the texts and on the other hand to compose their own texts. Therefore, 
students learn to be critical readers of texts, to express their personal opinion and at the 
same time to be transformed from consumers into producers of knowledge and infor-
mation. In this context, the role of the theory of multiplication and multimodality is 
important, the pedagogical principles of which are applied in the didactic proposals 
presented in this paper. 

Keywords: multiliteracies, multimodality, communication, text 
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Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια του γραμματισμού διαδραματίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Σήμερα, ο όρος γραμματισμός έχει 
ξεφύγει από τον στατικό χαρακτήρα της εκμάθησης της γραφής και της ανάγνωσης, 
στον οποίο είχε εγκλωβιστεί για πολλές δεκαετίες (Χατζησαββίδης, 2007). Ο γραμμα-
τισμός δεν προσδιορίζει απλώς την ικανότητα ενός ατόμου να γράφει και να διαβάζει 
αλλά να ερμηνεύει, να αντιμετωπίζει κριτικά και να παράγει όλα τα είδη κειμένων τα 
οποία συναντά στη ζωή του και του είναι απαραίτητα για να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις του κοινωνικού του περιβάλλοντος (Φτερνιάτη, 2010). Ο όρος λοιπόν του γραμ-
ματισμού με την ευρύτερη έννοια συνδυάζειγνωστικά και γλωσσικά στοιχεία, τα οποία 
εντάσσει στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του ανθρώπου. 

Η σταδιακή απομάκρυνση από τον παραδοσιακό ορισμό του γραμματισμού και η ρα-
γδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας έφερε στην επι-
φάνεια νέες μορφές γραμματισμού όπως τους εργαλειακούςγ ραμματισμούς (π.χ. τε-
χνολογικός γραμματισμός, γραμματισμός υπολογιστών και δικτύων) που εστιάζουν 
στη γρήγορη εξάπλωση των νέων τεχνολογικών εργαλείων στην κοινωνία και τους 
γραμματισμούς αναπαράστασης (π.χ. πληροφοριακός γραμματισμός, οπτικός, οτικοα-
κουστικός ή μιντιακός, πολυγραμματισμοί) οι οποίοι στηρίζονται στην παράδοση του 
κριτικού γραμματισμού και εστιάζουν στην ανάγκη ανάλυσης και κατανόησης του τρό-
που με τον οποίο κατασκευάζεται το νόημα στα νέα μέσα (Γκιουτσουκώστα, 2020). 

Οι πολυγραμματισμοί υποδηλώνουν την ποικιλία των μορφών κειμένου που έχουν 
σχέση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων αλλά και την ποικιλία 
μορφών κειμένου που παράγονται μέσα σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοι-
νωνία (Χατζησαββίδης, 2007). Βασική αρχή των πολυγραμματισμών, που πλαισιώ-
νουν πλέον την παιδαγωγική του γραμματισμού, είναι να φέρουν τους μαθητές κοντά 
σε κείμενα που παράγονται από διαφορετικά μέσα και προέρχονται από διαφορετικές 
πολιτισμικές πηγές ώστε οι μαθητές να αντιμετωπίσουν κριτικά τα κείμενα αυτά και 
να κατανοήσουν το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγονται 
(Cope & Kalantzis, 2000). Κεντρική θέση στη θεωρία των πολυγραμματισμώνκατέχει 
η πολυτροπικότητα, το χαρακτηριστικό δηλαδή που διέπει τα πολυτροπικά κείμενα, τα 
οποία συνδυάζουν διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους για την παραγωγή του νοή-
ματος σε ποικίλα πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα (Kress & vanLeeuwen, 
2001). Τα μηνύματα ενός πολυτροπικού κειμένου δε δομούνται μόνο από τα γλωσσικά 
του στοιχεία αλλά και από τα μη γλωσσικά όπως είναι οι εικόνες , οι κιναισθητικές 
πράξεις (χειρονομίες, κινήσεις, πόζες, χειρισμός αντικειμένων)και τα πολυμέσα (Χο-
ντολίδου, 1999).  

Στις μέρες μας, με τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την ευρεία χρήση 
του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται κατανοητό πόσο σημα-
ντικός είναι ο ρόλος των πολυτροπικών κειμένων που συμπληρώνουν και συνδιαλέγο-
νται με τα αμιγώς γλωσσικά κείμενα.Τους τελευταίους μήνες μάλιστα, κατά τους 
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οποίους εφαρμόστηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω των εκτάκτων συνθηκών 
που επέβαλε η πανδημία που έπληξε την παγκόσμια κοινότητα, έγινε ακόμη πιο έντονη 
η ανάγκη αξιοποίησης των πολυτροπικών κειμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
συνεπώς η καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών για την ανάγνωση και κατανόηση των 
κειμένων αυτών. 

Τα στάδια της θεωρίας των πολυγραμματισμών 

Σύμφωνα με το ιδρυτικό κείμενο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών της ομάδας 
του Νέου Λονδίνου (New London Group, 1997), τέσσερα είναι τα στάδια του Σχεδίου, 
της διαδικασίας, του γραψίματος δηλαδή ή της παραγωγής γραπτού λόγου που στο-
χεύει να εξοικειώνει τους διδασκομένους με ουσιαστικές καθημερινές πρακτικές κατα-
σκευής νοήματος χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων (Kalantzis & Cope, 2001). 
Τα τέσσερα αυτά στάδια είναι τα εξής: η τοποθετημένη πρακτική  (situtatedpractice), 
η ανοιχτή διδασκαλία (overtinstruction), η κριτική πλαισίωση  (criticalframing) και 
η μετασχηματισμένη πρακτική  (transformedpractice).  

Στο πρώτο στάδιο (τοποθετημένη πρακτική) επιχειρείται η αξιοποίηση της εμπειρίας 
των μαθητών και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ειδών λόγου, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που άπτονται της ζωής των διδασκομένων. Στο δεύτερο στάδιο  (ανοιχτή 
διδασκαλία) βασικό είναι το στοιχείο της αναλυτικής και συνειδητής κατανόησης των 
γλωσσικών στοιχείων και των μηχανισμών που συμβάλλουν στην οργάνωση ενός κει-
μενικού είδους  (Φτερνιάτη, 2010). Στο τρίτο στάδιο  (κριτική πλαισίωση) ερμηνεύ-
εται το κείμενο σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ε-
ντάσσεται το κείμενο. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο  (μετασχηματισμένη πρακτική) 
πραγματοποιείται η μεταβίβαση στην πρακτική της κατασκευής νοήματος και η ένταξη 
του παραγόμενου κειμένου σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό και πολιτισμικό πλαίσιο. 

Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Γυμνάσιο 

Στο βασικό πρόγραμμα σπουδώνγια το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 
στο Γυμνάσιο αναφέρεται ότι ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος 
είναι να επικοινωνήσουν οι μαθητές με κείμενα που προβάλλουν την αξία του αρχαίου 
κόσμου, δίνουν δηλαδή τα κύρια σημεία για τη δημιουργία μιας εικόνας αυτού του 
κόσμου σφαιρικής και ρεαλιστικής αλλά παράλληλα ελκυστικής και ενδιαφέρουσας 
στο βαθμό που αυτή η εικόνα θα συνδέεται με τη σύγχρονη ζωή και θα εκφράζει τις 
ανάγκες του σημερινού νέου ανθρώπου (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, 2003:81). 

Το συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας στο Γυμνάσιο υιοθετεί, στο μέτρο του δυνατού τις αρχές του κριτικού 
γραμματισμού1. Οι αρχές αυτές θα επιτρέψουν στους μαθητές να προσεγγίσουν τα προς 
διδασκαλία κείμενα ως προϊόντα συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτισμικών και 

1Για τον Κριτικό Γραμματισμό βλ.: Κουτσογιάννης, Δ (2014).  
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ιδεολογικών διεργασιών και παράλληλα να προσεγγίσουν όχι μόνο τον αρχαίο και 
αλλά και τον σύγχρονο κόσμο με ματιά κριτική, ανθρωποκεντρική και δημιουργική 
(Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμ-
ματείας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, 2011: 36). 

Διδακτικές προτάσεις στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 

Και στις δύο διδακτικές προτάσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, ακολουθούνται τα τέσσερα στάδια της 
θεωρίας των πολυγραμματισμών καθώς και οι θέσεις των προγραμμάτων σπουδών, ό-
πως αναφέρθηκανσυνοπτικά στις προηγούμενες ενότητες. 

Πρώτη διδακτική πρόταση: δημιουργώντας memes 

Σύμφωνα με την Βικιπαίδεια το μιμίδιο είναι μια ιδέα, μια συμπεριφορά ή ένα στυλ 
που εξαπλώνεται μέσω της μίμησης από άτομο σε άτομο στο πλαίσιο ενός πολιτισμού 
και συχνά φέρει συμβολική σημασία, αναπαριστώντας ένα συγκεκριμένο φαινόμενο ή 
θέμα. Ένα μιμίδιο λειτουργεί ως μονάδα πολιτιστικών ιδεών, συμβόλων ή πρακτικών 
που μπορούν να μεταδοθούν από το ένα πρόσωπο στο άλλο μέσα από τη γραφή, την 
ομιλία, τις χειρονομίες, τις τελετουργίες ή άλλα μιμητικά φαινόμενα. Οι υποστηρικτές 
μάλιστα της έννοιας θεωρούν τα μιμίδια ως πολιτισμικά ανάλογα των γονιδίων, καθώς 
αυτοαναπαράγονται, μεταλλάσσονται και ανταποκρίνονται σε επιλεκτικές πιέσεις2.  

Τα μιμίδια είναι πολυτροπικά κείμενα, αφού συνδυάζουν τουλάχιστον δύο διαφορετι-
κούς τρόπους (γλώσσα, εικόνα, βίντεο) και προβάλλονται από εφημερίδες και περιο-
δικά αλλά κυρίως από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα οποία οι 
μαθητές είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Είναι χιουμοριστικά κείμενα που αναπαριστούν 
γυναικείες και ανδρικές μορφές που παραπέμπουν κυρίως στην εποχή της κλασικής 
αρχαιότητας ή της Αναγέννησης. Αξιοποιούνται συνήθως πίνακες ζωγραφικής με μία, 
δύο ή περισσότερες μορφές στους οποίους προστίθενται σύννεφα διαλόγου ώστε να 
αναπτυχθεί ένας διάλογος ανάμεσα στα πρόσωπα του πίνακα ή κάποιες σκέψεις των 
προσώπων που απεικονίζονται. Τα ενδιαφέροντα στοιχεία των μιμιδίων είναι η έντονη 
αντίθεση ανάμεσα στα πρόσωπα παλαιότερων εποχών και στη σύγχρονη γλώσσα με 
την οποία συνομιλούν τα πρόσωπα και το περιεχόμενο των διαλόγων που προκαλεί το 
γέλιο.  

Τα μιμίδια είναι κείμενα που προσφέρονται ιδιαίτερα για την καλλιέργεια του κριτικού 
γραμματισμού, καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κείμενα που προέρχονται από 
την καθημερινότητα τους και τους δίνεται η δυνατότητα να διαβάσουν τα κείμενα αυτά 
με κριτική ματιά, σχολιάζοντας την αντίθεση ανάμεσα στους σημειωτικούς τρόπους, 
την πρόθεση των δημιουργών των μιμιδίων, τη χιουμοριστική αναπαράσταση της κοι-
νωνικής πραγματικότητας και τη δημιουργία ταυτοτήτων. 

2Για περισσότερες πληροφορίες για τα μιμίδια, βλ.: https://en.wikipedia.org/wiki/Meme 
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Στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Γ΄ Γυμνασίου διδάσκεται η τραγω-
δία Ελένη του Ευριπίδη. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του Προλόγου και 
της Παρόδου, οι μαθητές κλήθηκαν να συζητήσουν για το θέμα της ομορφιάς και να 
καταθέσουν την άποψη τους στην «κουβεντούλα» στην πλατφόρμαe-class. Εκεί απά-
ντησαν στο ερώτημα αν η ομορφιά είναι αιτία προβλημάτων και πηγή πόνου και κατα-
στροφής με αφορμή την τραγωδία Ελένη αλλά και άλλα παραδείγματα από την αρχαία 
Ελληνική τραγωδία, τη μυθολογία, τα παραμύθια και τα δημοτικά τραγούδια. Στη συ-
νέχεια, η διδάσκουσα ενημέρωσε τους μαθητές ότι θα μπορούσαν να δουν το θέμα της 
ομορφιάς μέσα από το χιουμοριστικά κείμενα και συγκεκριμένα μέσα από memes και 
τους ανέθεσε σε ομάδες να βρουν κάποια memesκαι να τα παρουσιάσουν στην ολομέ-
λεια στο επόμενο μάθημα. 

Στο πρώτο στάδιο  (τοποθετημένη πρακτική) οι μαθητές παρουσίασαν σε ομάδες τα 
memesπου είχαν βρει, ακολούθησε συζήτηση με τη βοήθεια ερωτημάτων που έθεσε η 
διδάσκουσακαι οι μαθητές αιτιολόγησαν τις επιλογές τους. Στο στάδιο αυτό είναι ση-
μαντικό να επιλεγούν κείμενα πολυτροπικά που σχετίζονται με την καθημερινότητα 
των μαθητών. Στο δεύτερο στάδιο  (ανοιχτή διδασκαλία) οι μαθητές εντόπισαν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός μιμιδίου και τους τρόπους που αξιοποιεί για να μετα-
δώσει το μήνυμα του  (εικόνα, διάλογοι, χιούμορ) και επισήμαναν τις διαφορές ανά-
μεσα στα μονοτροπικά είδη που μελέτησαν με θέμα την ομορφιά και στα memes. Στο 
τρίτο στάδιο  (κριτική πλαισίωση) οι μαθητές σχολίασαν το κοινωνικό και πολιτι-
σμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν τα memes, εστιάζοντας στο διαδίκτυο 
και στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων που αισθάνονται την ανάγκη να μεταδώ-
σουν χιουμοριστικά μηνύματα με πρώτη ύλη εικόνες που έχουν υποστεί μερική επε-
ξεργασία. Μέσω της μίμησης και της ταχύτατης εξάπλωσης τα me-
mesδιαφοροποιούνται με τα σχόλια που γίνονται στα κοινωνικά δίκτυα, υφίστανται νέα 
επεξεργασία με αποτέλεσμα να καθορίζουν στάσεις και να αλλάζουν τον τρόπο επικοι-
νωνίας των χρηστών του διαδικτύου. Στο τελευταίο στάδιο  (μετασχηματισμένη πρα-
κτική) οι μαθητές κλήθηκαν αρχικά σε ομάδες αλλά και ατομικά στη συνέχεια να δη-
μιουργήσουν τα δικά τους memes. Για τη δημιουργία των memesοι μαθητές χρησιμο-
ποίησαν εικόνες ελεύθερων πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες σχετίζονταν με όλα 
τα κείμενα που μελέτησαν από την αρχαία ελληνική τραγωδία, τη μυθολογία, τα παρα-
μύθια και τα δημοτικά τραγούδια. Οι εικόνες αυτές αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του 
e-class και οι μαθητές επέλεξαν αυτές που θεώρησαν κατάλληλες για να δημιουργή-
σουν τα δικά τους memes, σχολιάζοντας την ομορφιά και τις συνέπειες της με χιουμο-
ριστικό τρόπο. 

Τα memes που δημιουργήθηκαν ομαδικά και ατομικά συγκεντρώθηκαν από τη διδά-
σκουσα, προβλήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και σχολιάστηκαν από τους μαθητές, οι οποίοι παρουσίασαν 
τις δημιουργίες τους και εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν, τις εικόνες και 
τους διαλόγους που επέλεξαν για να σχολιάσουν κριτικά το θέμα της ομορφιάς. Ακο-
λουθούν δύο από τα memes που δημιουργήθηκαν από μαθητές στο πλαίσιο της εφαρ-
μογής της διδακτικής πρότασης. 
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Δεύτερη διδακτική πρόταση: Δημιουργώντας fake αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που αναπτύσσονται με σκοπό να 
παρέχουν στα μέλη τους δυνατότητες διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης. Είναι εικονι-
κές κοινότητες, στις οποίες οι χρήστες δημιουργούν εικονικά προφίλ και αναπτύσσουν 
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ένα δίκτυο επαφών με άλλους χρήστες με τους οποίους επικοινωνούν. Η δικτύωση 
πραγματοποιείται με τη σύνδεση των προφίλ των χρηστών, αφού κάθε χρήστης έχει το 
δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης αιτημάτων σύνδεσης από άλλους. Οι πλατφόρμες των 
κοινωνικών δικτύων παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε οι χρήστες να επικαιρο-
ποιούν το προφίλ τους, να αναρτούν ανακοινώσεις, βίντεο, εικόνες καθώς και να σχο-
λιάζουν τις αναρτήσεις άλλων χρηστών (Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ Λυκείου). 

Οι σημερινοί νέοι έχουν μεγαλώσει χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερο στην καθη-
μερινότητα τους τις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα. Παρά το γεγονός όμως 
ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα κοινωνικά δίκτυα και τα χρησιμοποιούν ευ-
ρέως στην προσωπική τους ζωή, πολλά σχολεία και εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί 
με την αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς απαιτείται η ενυπόγραφη 
άδεια των γονέων (Βαγγελάτος & Φώσκολος & Κομνηνός, 2010). Οι αυστηροί κανόνες 
που έχουν θεσπιστεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των μαθητώναλλά και η απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο σχολείο καθιστούν προβληματική τη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Τα κείμενα όμως που διαβάζουν 
και αναρτούν οι μαθητές στα κοινωνικά δίκτυα είναι μία πραγματικότητα που δεν μπο-
ρεί να αγνοηθεί, αφού αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής τους και της επικοινωνίας 
τους με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Η περίοδος της πανδημίας και η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση έκανε πιο επιτακτική την ανάγκη για επικοινωνία των μαθητών με τους 
συμμαθητές τους και με τους εκπαιδευτικούς και προς την κατεύθυνση αυτή συνέβα-
λαν τόσο οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθη-
καν (webex,e-class, e-me) αλλά και οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.  

Στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Γ΄ Γυμνασίου, μετά την ολοκλή-
ρωση του Α΄ επεισοδίου, οι μαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις σκέψεις της Ελέ-
νης και του Μενέλαου με τη μορφή fakeαναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα με τη βοή-
θεια προσομοιωτή αναρτήσεων που είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο. Αρχικά, η διδά-
σκουσα ζήτησε από τους μαθητές να βρουν πολυτροπικά κείμενα που αναπαριστούν 
το Α΄ επεισόδιο. Έτσι, στο πρώτο στάδιο (τοποθετημένη πρακτική) οι μαθητές πα-
ρουσίασαν σε ομάδες τα πολυτροπικά κείμενα που είχαν βρει. Όλες οι ομάδες βρήκαν 
στο διαδίκτυο comicsπου είχαν δημιουργηθεί από μαθητές. Η διδάσκουσα παρουσίασε 
στην ολομέλεια της τάξηςcomicsπου είχε δημιουργήσει στο παρελθόν με μαθητές της. 
Στο δεύτερο στάδιο (ανοιχτή διδασκαλία) οι μαθητές εντόπισαν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των comics και τους τρόπους που αξιοποιούνγια να μεταδώσουν το μήνυμα 
τους και επισήμαναν τις διαφορές ανάμεσα στα μονοτροπικό κείμενο του βιβλίου τους 
και στο comics. Στο τρίτο στάδιο (κριτική πλαισίωση) οι μαθητές σχολίασαν το κοι-
νωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν ταcomics,πώς δη-
λαδή εργάστηκαν οι μαθητές και πώς επηρεάστηκαν από την εποχή τους και τα ερεθί-
σματα που έχουν από το περιβάλλον τους για να δημιουργήσουν comics. Στο τελευταίο 
στάδιο (μετασχηματισμένη πρακτική) οι μαθητές κλήθηκαν αρχικά σε ομάδες αλλά 
και ατομικά στη συνέχεια να δημιουργήσουν τα δικά τους πολυτροπικά κείμενα. Η 
διδάσκουσα πρότεινε να μη δημιουργήσουν κόμικς αλλά να προχωρήσουν σε κάτι πιο 
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πρωτότυπο, να συνθέσουν fakeαναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η βοήθεια του προ-
σομοιωτή ήταν πολύτιμη και η διδάσκουσα αφιέρωσε ένα μέρος του μαθήματος ώστε 
να δείξει στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζονταν αλλά και τα σημεία στα 
οποία θα έπρεπε να εστιάσουν. 

Οι fake αναρτήσεις που δημιουργήθηκαν με τον προσομοιωτή twitter 
(https://www.tweetgen.com/)συγκεντρώθηκαν και πάλι από τη διδάσκουσα, προβλή-
θηκαν στην ολομέλεια της τάξης κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης και σχολιάστηκαν από τους μαθητές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γλώσσα 
που χρησιμοποίησαν οι μαθητές, στα σημεία στίξης, στα εικονίδια και στις εικόνες, 
στα emoticonsκαι στα hashtags. Στο τελευταίο αυτό στάδιο οι μαθητές είχαν τη δυνα-
τότητα να εκφράσουν την προσωπική τους ερμηνεία σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό 
πλαίσιο και να συνδέσουν το αρχαίο κείμενο που μελέτησαν με το κοινωνικό και πο-
λιτισμικό τους περιβάλλον.Ακολουθούν κάποιες από τις fakeαναρτήσεις που δημιουρ-
γήθηκαν από μαθητές στο πλαίσιο της εφαρμογής της διδακτικής πρότασης. 
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Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή των διδακτικών προτάσεων που παρουσιάστηκαν πραγματοποιήθηκε χω-
ρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών, αύξησε τη συμμετοχή 
και την κινητοποίησή τους και έφερε πιο κοντά τους μαθητές στο κείμενο της αρχαίας 
ελληνικής τραγωδίας, αφού το συνδύασαν με τις δικές τους κοινωνικές και πολιτισμι-
κές προσλαμβάνουσες και με τα νέα κειμενικά είδη3 που προκύπτουν από τη χρήση 
του διαδικτύου, όπως είναι τα memesκαι οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.Οι μα-
θητές προσέθεσαν τη δική τους ματιά στο κείμενο και το «ζωντάνεψαν» μέσα από μια 
δημιουργική διαδικασία αναζήτησης, προβληματισμού και σύνθεσης,αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που τους δίνει το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών. Το γεγονός ότι η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στο πλαί-
σιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνει μία επιπλέον διάσταση στη διδακτική πρό-
ταση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρά τα όποια τεχνικά προβλήματα παρουσιά-
στηκαν, έδωσε τη δυνατότητα από τη μια στους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν τα 
διδακτικά αντικείμενα με πιο ευφάνταστους και δημιουργικούς τρόπους και από την 
άλλη στους μαθητές να επικοινωνήσουν, να εργαστούν γρήγορα και εύκολα σε ομάδες 
με τη βοήθεια του webex break out rooms, να αναζητήσουν και να μοιραστούν πληρο-
φορίες, να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα με τη βοήθεια διαδικτυακών εργα-
λείων και με τη διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Οι αρχές της ανακαλυπτι-
κής, συνεργατικής και εποικοδομητικής μάθησης βρέθηκαν στο επίκεντρο και στο γε-
γονός αυτό συνέβαλε και η θεωρία των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας 

3Για τα κειμενικά είδη βλ.: Μητσικοπούλου, https://www.greek-
language.gr/greekLang/studies/discourse/1_2/index.html 
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στο θεωρητικό πλαίσιο της οποίας στηρίχτηκε η παρούσα ανακοίνωση.  
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«Όλα τα μάτια στραμμένα στο Χαϊδάρι»: 
Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το προσκλητήριο της εκτέλεσης των 200 κρατου-
μένων την 1η Μάη 1944. Μια διδακτική προσέγγιση μέσα από προφορικές μαρ-

τυρίες και πολυτροπικές πηγές. 

Δεκατρή Ιωάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΔΕ Διδακτική Ιστορίας, Υπ. Διδ. Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική προσέγγιση βασίζεται σε αποσπάσματα από δύο προφορικές 
μαρτυρίες σχετικά με τη στρατοπεδική εμπειρία των αφηγητών στο στρατόπεδο Χαϊ-
δαρίου, μεταξύ 1943-1944. Παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια και τα λόγια των δυο 
αυτοπτών μαρτύρων το προσκλητήριο της εκτέλεσης των 200 πολιτικών κρατουμένων 
την πρωτομαγιά του 1944. Επιχειρείται παράλληλα η ανάδειξη του θέματος μέσω πο-
λυπρισματικής οπτικής, με την αξιοποίηση, διασταύρωση, τεκμηρίωση με ποικιλό-
μορφο, πολυτροπικό υλικό, καθώς και την ένταξή του στο ιστορικό, τοπικό και πολιτι-
σμικό συγκείμενο της εποχής, αλλά και τη σύγχρονη δυναμική της μνήμης και της μνη-
μόνευσης του συγκεκριμένου τραυματικού γεγονότος. Η διδακτική αυτή προσέγγιση 
εκτιμούμε ότι μπορεί να συντελέσει στην κριτική ενσυναισθητική και ιστορικοποιη-
μένη αντιμετώπισή του με στόχο την κατανόηση από τους μαθητές/τριες του τρόπου 
που ο ναζισμός γίνεται πράξη, την καλλιέργεια κριτικής διερεύνησης του παρελθόντος 
με βάση τόσο το κυρίαρχο αφήγημα, όσο και τις «φωνές» από αθέατες κοινωνικές ο-
μάδες, και την ενδυνάμωση της δημοκρατικής συνείδησης και στάσης ζωής τους. This 
paper for use in upper secondary education is based on extracts from two oral testimo-
nies about the narrators' camp experience in the Haidari nazi camp between 1943-1944. 
Through eyes and words of the two eyewitnesses, the execution of 200 political prison-
ers on 1st May 1944 is presented. At the same time, we intend to highlight the issue 
through a multiprismatic perspective, by utilizing, cross-referencing and documenting 
it with diverse, multimodal material, as well as by integrating it into the historical, local 
and cultural context of the era, as well as the contemporary dynamics of memory and 
the commemoration of the specific traumatic event. We believe that this didactic ap-
proach can contribute to a critical empathetic and historicized approach to the subject, 
aiming at the students' understanding of the way Nazism is put into practice, the culti-
vation of a critical investigation of the past based on both the dominant narrative and 
the "voices" of unseen social groups and the strengthening of their democratic con-
sciousness and attitude towards life. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, προφορικές μαρτυρίες, εκτέλεση 200 κομ-
μουνιστών, πολυπρισματικότητα, όμηροι, Γ΄ Ράιχ.  

Εισαγωγή: 

Στρατόπεδα Συγκέντρωσης & Καταναγκαστικής Εργασίας (1933-1945) της κα-
τεχόμενης Ευρώπης- Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου 
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Στην παρούσα εργασία θα επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε διδακτικά μια διάσταση της 
τοπικής ιστορίας της Δυτικής Αθήνας και πιο συγκεκριμένα του Χαϊδαρίου μέσα από 
το ρόλο που διαδραμάτισε στην τοπιογραφία του τρόμου των ναζιστικών χώρων ε-
γκλεισμού και μαρτυρίου του Γ΄ Ράιχ την περίοδο της Κατοχής στην Ελλάδα.  

Το φαινόμενο του στρατοπεδικού εγκλεισμού ομήρων (αιχμαλώτων πολέμου, πολιτι-
κών αντιπάλων, κομμουνιστών, αντιστασιακών, ποινικών κρατουμένων, πολιτών που 
συνελήφθησαν τυχαία, μη Εβραίων από χώρες όπως η Πολωνία, η ΕΣΣΔ, η Γαλλία, η 
Ιταλία, και η Ελλάδα καθώς και Εβραίων που δεν οδηγήθηκαν απευθείας στα στρατό-
πεδα εξόντωσης) και του εξαναγκασμού παροχής εργασίας από αυτούς για το Γ΄Ράιχ, 
είτε σε στρατόπεδα – φυλακές, όπως το Νταχάου, το Ζάξενχαουζεν, το Φλόσενμπεργκ, 
το Μάουτχαουζεν, κ.ά., που έστελναν παρτίδες αιχμαλώτων στην γερμανική βιομηχα-
νία, σε δημόσια έργα, ανθρακωρυχεία, κ.ά., είτε σε πόλεις – στρατόπεδα, όπως το Βε-
ρολίνο, η Βιέννη, το Αμβούργο, το Μόναχο με στόχο το οικονομικό όφελος και τις 
τεράστιες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό για την πολεμική μηχανή του Γ΄Ράιχ.  

Οι Συνθήκες ήταν απάνθρωπες και οι «εργάτες- σκλάβοι» αναλώσιμοι, καθώς νέες 
«παρτίδες» θα αντικαθιστούσαν όσους/ες δεν τα κατάφερναν να επιβιώσουν από τις 
αρρώστιες, τις κακουχίες, τον υποσιτισμό, την εξοντωτική εργασία. Στο τέλος του πο-
λέμου 9,5 εκατομμύρια ξένοι πολίτες βρέθηκαν διασκορπισμένοι και παγιδευμένοι σε 
όλη την επικράτεια του ηττημένου Τρίτου Ράιχ, να προσπαθούν να επιστρέψουν στα 
σπίτια τους (Χανδρινός: 2018) .  

Στην Ελλάδα, υπήρξαν στρατόπεδα συγκέντρωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλοι 
χώροι εγκλεισμού και μαρτυρίου. Το πιο γνωστό ήταν το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, στη 
Δυτική Αθήνα και το Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη 

Το Χαϊδάρι υπήρξε ένα από φρικτότερα ναζιστικά στρατόπεδα στην κατεχόμενη Ευ-
ρώπη, το πιο γνωστό στην Ελλάδα, χώρος με πολλαπλές σημάνσεις και διπλή λειτουρ-
γία, μια προς τα μέσα και μια προς τα έξω (Λαμπροπούλου, 1999:122 στο: Δρου-
μπούκη, 2014:168). Δηλαδή, υπήρξε αφενός το «κύριο πεδίο εφαρμογής κατασταλτι-
κών μεθόδων» και «αντιποίνων» και αφετέρου «προπαγανδιστικό μέσο εκφοβισμού» 
και προσπάθειας εξουθένωσης του ψυχισμού των Αθηναίων, μέσα από την ευρεία δη-
μοσιοποίηση των εκτελέσεων αθώων ομήρων, μπλόκων, βασανιστηρίων, εκτοπισμών 
άνευ λόγου, που δημοσιοποιούνταν με κάθε δυνατό μέσο (τύπο, ραδιόφωνο, κ.ά.) προ-
κειμένου να εγκαθιδρύσουν καθεστώς τρόμου στους πολίτες. (Δρουμπούκη, 2014:151, 
166-170).  

Η παρούσα εργασία εκτιμούμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί είτε στο πλαίσιο της διδα-
σκαλίας της Ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της θέσης της Ελλάδας μέσα σε 
αυτό το ιστορικό συγκείμενο, με άξονα προφορικές μαρτυρίες, αξιοποίηση της μεθο-
δολογίας της τοπικής ιστορίας και τη μελέτη της εγγραφής της μνήμης στο χώρο, αλλά 
και της «συνομιλίας» τόσο των μαρτυριών μεταξύ τους, όσο και με την διασταύρωση 
και τεκμηρίωση με άλλες αρχειακές, ψηφιοποιημένες πηγές ή επιπλέον πολυτροπικό 
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υλικό που είναι απαραίτητο. Αντίστοιχα, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για υλοποίηση 
σχετικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων στο πλαίσιο της σχολικής 
ζωής ή της τοπικής κοινωνίας.  

Βασικό σκοπό αποτελεί η καλλιέργεια της ιστορικής – κριτικής σκέψης και δημοκρα-
τικής συνείδησης των μαθητών με την αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών (Αρ-
χείου των Μαρτυριών για τις Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα και την αντίστοιχη 
εκπαιδευτική πλατφόρμα ΜΟG ) σε πρώτο επίπεδο, καθώς και με τη συνδρομή άλλων 
μεθοδολογικών εργαλείων της ιστορικής επιστήμης σε δεύτερο επίπεδο (τεκμήρια, α-
ντικρουόμενες μαρτυρίες, πολυπρισματικές πηγές, διασταύρωση, αξιολόγηση, κατα-
νόηση, ερμηνεία) ώστε οι μαθητές να ασκηθούν στην ερευνητική – κριτική προσέγγιση 
της πληροφορίας και να αξιοποιούν γόνιμα την ιστορική γνώση στο δημόσιο λόγο.  

Πιο στοχευμένα, επιδιώκεται η ανάδειξη των ιδεολογημάτων και της αξιακής κλίμακας 
του ναζισμού μέσα από τη συνάντηση της βιωμένης εμπειρίας με την τεκμηριωμένη, 
διασταυρωμένη, πολυπρισματική ερευνητική εργασία. Επίσης, αναδεικνύεται η δυνα-
τότητα της μη επένδυσης στην λεγόμενη «παιδαγωγική της φρίκης» προκειμένου να 
μιλήσουμε για εγκλήματα που έγιναν όχι από «ανθρωπόμορφα τέρατα», αλλά από αν-
θρώπους σαν κι εμάς, σαν όλους.  

Αναλυτικά λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να βάλουμε να «συνομιλήσουν» δυο αυτόπτες 
μάρτυρες του προσκλητηρίου της εκτέλεσης των 200 ομήρων/ πολιτικών κρατουμέ-
νων/ κομμουνιστών κυρίως από την Ακροναυπλία φυλακισμένων ήδη από το μεταξικό 
καθεστώς, που ήταν έγκλειστοι στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, μια νεαρή τότε επονίτισσα 
η Ελένη Σαββατιανού- Γεωργαντά και ο Λουκάς Κόκκινος, που συνελήφθη με το 
τάγμα 5/42 του Ψαρρού στη Φωκίδα. Παράλληλα, θα προτείνουμε δραστηριότητες βα-
σισμένες στη «συνομιλία» των μαρτυριών και πολυπρισματικών πηγών σχετικά με το 
θέμα.  

Παραθέτουμε τις μαρτυρίες της Ελένης Σαββατιανού- Γεωργαντά και του Λουκά Κόκ-
κινου που υπάρχουν ολόκληρες στο Αρχείο του έργου «Μνήμες από την Κατοχή στην 
Ελλάδα» MOG καθώς και αποσπάσματα στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα: 
https://ekpaidevsi.occupation-memories.org/ στρατόπεδα συγκέντρωσης 

Προφορική Μαρτυρία: Ελένη Σαβ-
βατιανού- Γεωργαντά (απόσπασμa) 

 

 

ΣΥΝ. 
Θυ-

μάστε την 

Προφορική Μαρτυρία: 

Λουκάς Κόκκινος (απόσπασμα) 
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Πρωτομαγιά του '44 [1944]; Ε.Γ. Τρα-
γική. ΣΥΝ. Τι έγινε εκείνη τη μέρα; 

Το πρωί, μόλις ξυπνήσαμε, το στρατό-
πεδο είχε αλλάξει όψη. Δηλαδή, τα πο-
λυβόλα, τα οποία ήτανε μόνο προς τα 
μέσα, είχε πολυβόλα πάνω στις σκο-
πιές, κοιτάζανε γύρω - γύρω απέξω. 

Και, μετά, είχαν και πολυβόλα προς τα 
μέσα. Ε, δε μας άρεσε η όψη του. Κι εί-

παμε κάτι θα γίνει. 

Ίσως πάρει για κλούβα, γιατί παίρνανε 
και για κλούβες. ΣΥΝ. Αυτούς που 

παίρνανε για κλούβα, πού τους πηγαί-
νανε; 

Ε.Γ. Τους πηγαίναν στα τραίνα, τους 
βάζαν μπροστά σ' ένα τραίνο κι από 

πίσω πηγαίναν τα πολεμοφόδια. 

Οπότε, αν οι αντάρτες είχαν ρίξει γε-
φύρι, έπεφτε το βαγόνι, το πρώτο και 
το δεύτερο με τους κρατούμενους και 

πίσω μπορούσαν και σταμάταγε η αμα-
ξοστοιχία. 

Ε, τότε, ε, τότε μάθαμε ότι σκοτώσανε 
τον Σιμάνα στη Πελοπόννησο και θα 

γίνουν οι πρώτες εκτελέσεις. 

ΣΥΝ. Αυτά τα έκανε ο Φίσερ. Ε.Γ. Ναι, 
ναι. Και, όταν μπήκαμε, ήρθαν τα παι-
διά με τα συσσίτια. «Τι γίνεται, ρε συ;». 
Λέει: «Άστα», μου λέει, «σήμερα θα γί-

νει μακελειό. Πολύ κόσμο για εκτέ-
λεση». 

Λέω: «Όχι κλούβα;». «Μπα, δε νο-
μίζω», λέει, «εκτέλεση είναι, δε βλέπεις 

τι γίνεται γύρω - γύρω;». Όλοι οπλι-
σμένοι, τα Ες-Ες, όλα. 

 

Λ.Κ. Την άλλη μέρα μας βάζουν σε κλούβες 
για την Αθήνα. Πάμε στο Χαϊδάρι, βέβαια 
μας ειδοποίησανε, πήραμε από μία, από 

ένα ρούχο, 

από μια κουρελού κοντά, από 'να, μια κου-
βέρτα, και πήγαμε στο Χαϊδάρι. 

Μας βάλανε σε κάτι θαλάμους μέσα και 
την άλλη μέρα άρχισε μια, ένα καψόνι, μια 

ταλαιπωρία. 

Να μας φορτώνουν πέτρες και τροχάδην, 
να τρέχουμε. Άλλα, κάτ' άλλα γυμνάσια. 

Να παίρνουμε απ' τη μία πέ_, φ_, όγκο πέ-
τρα, εκ_, διακόσια κυβικά, να τα παίρ-

νουμε από 'δω, να πάμε στην άλλη άκρη, 
να παίρνουμε από 'κει, να τα πηγαίνουμε 

μετά_. Όλη μέρα, δώδεκα ώρες, έπρεπε να 
'μαστε όρθιοι σε κίνηση. 

Μετά αρχίσανε εκτελέσεις. Εμείς δε ξέραμε 
και με την πρώτη εκτέλεση_. 

Όταν ήταν να κάνουν μια εκτέλεση, βάζανε 
τα πολυβόλα σκοπιές το πρωί. 

Μόλις βλέπαμε πολυβόλα, έχουμε εκτέ-
λεση. 

Αρχίσανε και παίρνανε, 50, 100. Όταν βλέ-
παμε στο διοικητή κι είχε κατάλογο, ήταν ε-

κτέλεση. 
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Του λέω: «Βλέπουμε, αλλά», λέει: 
«Μεγάλο μακελειό, τι θα γίνει;». 

Και μετά ακούμε τον κατάλογο. Και 
βγάζανε και βγάζανε. 

ΣΥΝ. Ήταν και οι άντρες μαζί σ' αυτή 
την αναφορά; Τη πρωινή; Ήτανε οι; 
Είπατε μετράγανε κατάλογο, μ' ονό-

ματα. 

Ε.Γ. Ναι, ναι, κατάλογο. ΣΥΝ. Εσείς εί-
σασταν μπροστά και οι γυναίκες και οι 
άντρες; Ε.Γ. Όχι. Αυτοί ήταν στο δικό 

τους κλωβό και εμείς στο δικό μας 
συρματόπλεγμα. Εμείς ήμασταν μπρο-

στά στο κτίριο. 

ΣΥΝ. Τους βλέπατε όμως. Ε.Γ. Τους 
βλέπαμε. Βέβαια. Και μετά όταν ανέ-
βαινες επάνω στο δεύτερο πάτωμα, έ-
βλεπες το στρατόπεδο των ανδρών. 

ΣΥΝ. Και μετράν ονόματα λοιπόν. Ε.Γ. 
Και φωνάζανε ονόματα, ονόματα, ονό-

ματα και είδαμε και το. Ρε, εσύ. 

ΣΥΝ. Τους ακούγατε. Ε.Γ. Ναι. Και τον 
Σουκατζίδη. Ο οποίος κάτι είπε, κάτι 
του είπανε, πέταξε το καπέλο του. Δε 

ξέραμε τι έγινε. Και μετά. 

ΣΥΝ. Το είδατε αυτό; Ε.Γ. Ναι. Και 
μετά είπανε ότι ο Ναπολέοντας ξέρετε 
τι έκανε, το και το. Μεταξύ των κρα-
τουμένων, έφθασε και στ' αυτιά μας. 

Που του 'πε ο διοικητής: «Μπορεί να 
μείνεις, εσύ να μη πας. Αλλά», γιατί τι 
είχανε κάνει; Είχανε κρατήσει όλους 

τους επικεφαλής απ' τα διάφορα συνερ-
γεία. 

Όταν είχε μικρά τετραγωνάκια, ήτανε ή α-
νάκριση, απολάγανε κι από κανένανε, έ-

βγαινε κι από κανένα(ς). 

(--) Μόλις βλέπαμε κα_, κατάλογο, πα'αίνει 
(πηγαίνει) το καρδιοχτύπι. Έβλεπες το δι-
πλανό να φεύγει, γιατί τον παίρνουν για ε-

κτέλεση. 

Είχαμε μία τακτική τότε, είχαμε μπλοκάκια 
εφοδιαστεί, 

και όταν οι διπλανοί_, σημειώναμε τ_, 
«από πού είσαι;» του λέγαμε, «από κει». 

Όπως και κείνος σημείωνε εμένα. Εάν γλί-
τωνα, να πω_, και αυτόν τον εκτελούσαν, 
να πω στο δικό του το χωριό, πού ήτανε, 

το τι τράβηξε και τι μου έλεγε. Λέγαμε ο έ-
νας με τον άλλονε_. 

Όταν είχανε_, ανταμώναμε το βράδυ, που 
ήμαστε διαλυμένοι, και συζητάγαμε, 

απ(ό) ποιο χωριό είμαστε, τι κάναμε και_. 

Έτυχε να πάρουν στη διαδρομή, τέσσερις 
μήνες που κάθισα στο Χαϊδάρι, δεκατρία ά-

τομα, που με_, δίπλα μου. 

Η χειρότερη μέρα που ήτανε, ήταν η πρώτη 
Μαΐου, που πήρανε 200 για εκτέλεση. 

(-) Βλέπουμε το πρωί πολυβόλα ένα γύρος, 
περίπολοι ένα γύρο, (-) κάτι συμβαίνει, 

λέμε, σήμερα. 

Κλούβες πολλές μέσα στο Χαϊδάρι. (--) Και 
μόλις ο διοικητής, ας πούμε, ε_, κατάλογο 

μεγάλο, 

φώναζε, καταλάβαμε, ότι πρόκειται για ε-
κτέλεση μεγάλη. 
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Κατάλαβες τι ήτανε; Για να κάνουν τη 
δουλεία τους. Τον αρχιμάγειρα, τον, 
αυτόν. Και τον Φλούντζη τον γιατρό, 

και τον Σουκατζίδη. 

Κι ο Σουκατζίδης δε δέχτηκε. Είπε: «Α-
φού θα μπει άλλος στη θέση μου, εγώ 

δε δέχομαι». 

Και πήγε, με τη καραβανιά όλη αυτήνε, 
διακόσιους, διακόσιοι. Και, μετά από 

τρεις μέρες, έρχονται παίρνουνε έξι γυ-
ναίκες, από τη δική μας την ομάδα. 

Διότι πήρανε 200 νοματαίους, βέβαια δεν 
ήταν όλοι κομμουνισταί αυτοί, 

είχανε και ντόπιους, να (π)ούμ(ε). Γιατί 
αυτοί έλανε (όπως ακούγεται), 

αυτοί ήτανε απ' το '36 [1936] φυλακή, πα-
λιοί κομμουνισταί και τις πήραν εκείνη την 

ημέρα. 

Είχανε σκοτώσει ένα, στην Πελοπόννησο, 
ένα αξιωματικό μεγάλον τότε. 

(--) Έτσι στην πεντάδα που ήμαστε, ήμαστε 
εκα_, ανά 100 και πεντάδες, φύγανε οι 

τρεις για εκτέλεση. 

Τώρα εμείς περιμέναμε, λέμε_, είχε θολώ-
σει το μυαλό μας, 

και λέγαμε, να πά(ει) στην ευχή, καλύτερα 
να μας πά(ρουν) μια μέρα να καθαρίσουμε, 

να πούμε, να ησυχάσουμε. 

Ε, τι (;), είδαμε τρομακτικά πράγματα. 

Να τους χτυπάνε αυτούς που ήτανε να 
μπούνε μεσ' τα_, στς κλούβες, να τους 

σπρώχνουνε. 

(--) Η, ήταν ένας Σουκατζίδης, ένας, ο 
διερμηνέα που είχαμε, και τον πήρανε κι 
αυτόν (σαν) Ακροναυπλιώτη, να πούμ(ε) 

έχω γράψει στο βιβλίο και γι' αυτόν, να 
(π)ούμ(ε). 

(--) Εμένα τώρα, (-) πάει τελείωσε αυτόνα, 
παίρναν εν τω μεταξύ, άλλη μια μέρα πή-

ραν 80 άτομα. 

Από πάνω στο Χαϊδάρι είναι ένα λατομείο 
και του(ς) πήγανε να τς εκτελέσουν από 
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πάνω. Και μας βάζαν μέσα στους, τα, 
στους θαλάμους, να μη βλέπουμε. 

Αλλά εμείς κρυφοκοιτάζαμε απ' τα παρά-
θυρα. […] Ήτανε μια κατάσταση, μη συζη-

τάτε λοιπόν. 

Μαθησιακοί Στόχοι- Μεθοδολογία 

Αυτή η διδακτική πρόταση προϋποθέτει να έχει προηγηθεί επαφή των μαθητών/τριών 
με το ιστορικό πλαίσιο, τη «μεγάλη εικόνα» της ιδεολογίας του φασισμού/ναζισμού, 
της ανόδου και της επικράτησης των δυνάμεων του Άξονα, τον πόλεμο, τη δεινή κα-
τάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα της τριπλής Κατοχής, τον λιμό, την αγωνία της 
επιβίωσης στην καθημερινή ζωή, τη φρίκη της αλόγιστης βίας από τους κατακτητές 
και τους ντόπιους συνεργάτες τους, την Αντίσταση. Εστιάζουμε στα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας όπου εκτοπίζονται, φυλακίζονται, βασανί-
ζονται ή εκτελούνται όμηροι- εργάτες σκλάβοι από όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, προ-
κειμένου να δουλεύουν κυριολεκτικά μέχρι θανάτου για την οικονομία, την βιομηχανία 
και την πολεμική μηχανή του Γ΄Ράιχ, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Το Χαϊδάρι- 
Μπλοκ 15 αποτελεί τη «Βαστίλη της Ελλάδας» όπως αναφέρει ο Μαζάουερ (1994) 

Η παρούσα διδακτική προσέγγιση του εμβληματικού γεγονός της εκτέλεσης των 200 
αγωνιστών του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, όπως το αφηγούνται η Ελένη Σαββατιανού 
και ο Λουκάς Κόκκινος, αμφότεροι έγκλειστοι στο στρατόπεδο και αυτόπτες μάρτυρες 
του προσκλητηρίου εκτέλεσης, από διαφορετικό χώρο και οπτική ο καθένας, επιχειρεί 
να αναδείξει αφενός μια πολυπρισματική διερεύνηση του τραυματικού γεγονότος κι 
αφετέρου να διαχειριστεί το τραυματικό θέμα χωρίς να επενδύει στην «παιδαγωγική 
της φρίκης».  

Με τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται οι μαθητές/τριες με αφορμή την εστίαση στο 
εμβληματικό γεγονός της εκτέλεσης των 200 αγωνιστών του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μάη 1944:  

• να γνωρίσουν τα γεγονότα και τα πρόσωπα εκείνων των ημερών 
• να αντιληφθούν τις συνθήκες ζωής και θανάτου στα ναζιστικά στρατόπεδα  
• να κατανοήσουν τον παραλογισμό του ναζισμού σχετικά με την ομηρία και την 

άσκηση απόλυτης εξουσίας ζωής και θανάτου σε ανθρώπους που έτυχε να έ-
χουν μια διαφορετική ιδεολογία ή θρήσκευμα ή απλώς έτυχε να συλληφθούν 
σε ένα μπλόκο. 

• να συναισθανθούν κατά το δυνατό τα συναισθήματα όσων βίωσαν το γεγονός 
με βάση τις μαρτυρίες της Ελένης Σαββατιανού και του Λουκά Κόκκινου 

• να προβληματιστούν για τις δύο οπτικές των αφηγητών: Τι έβλεπε καθένας από 
τους δυο τους; Σε ποια θέση βρισκόταν; Τι φοβόταν; 
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• να αντιληφθούν την απήχηση που είχε τότε και έχει σήμερα το συγκεκριμένο 
γεγονός μέσα από τις ποικίλες μορφές τέχνης και να προβληματιστούν για τους 
λόγους 

Πιο συγκεκριμένα: Η σύνδεση/ έκφραση με μορφές τέχνης (ποίηση, μουσική, τραγού-
δια, εικαστικές απεικονίσεις, κινηματογράφος, κ.ά.) που αποτυπώνουν το γεγονός αλλά 
και την διερεύνηση της σύγχρονης εγγραφής του στη συλλογική μνήμη της Αθήνας με 
το μνημείο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής και των τρόπων μνήμης και μνημόνευ-
σης της συγκλονιστικής διαδρομής των μελλοθανάτων από το Χαϊδάρι στο Σκοπευτή-
ριο κάθε χρόνο με διάφορες πρακτικές, μπορεί να επιτύχει διαφορετικής ποιότητας δι-
δακτικούς στόχους όπως προαναφέρθηκε, καταρχάς τη γνώση του γεγονότος, την κα-
τανόηση των συνθηκών, αλλά και την περισσότερο “ενσυναισθητική” προσέγγιση, την 
ηθική διάσταση του θέματος, τις πρακτικές του ναζισμού και την έννοια της θυσίας, 
της αξιοπρέπειας, του αγώνα για τις αξίες της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. 

Ως Αφόρμηση μπορεί να αξιοποιηθεί κάποιο τραγούδι, ή άλλο καλλιτεχνικό έργο, λο-
γοτεχνικό, εικαστικό, από το υλικό που υπάρχει συγκεντρωμένο στην πλατφόρμα 
«Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα», στη θεματική ενότητα Στρατόπεδα Συγκέ-
ντρωσης ή και σύντομο teaser- trailer της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» του Π. 
Βούλγαρη και να συζητήσουν πώς επηρέασε αυτή η θυσία των αγωνιστών τους αν-
θρώπους της εποχής τους και σήμερα. 

Προτεινόμενες Δραστηριότητες 

Οι μαθητές/τριες βλέπουν τα παραπάνω αποσπάσματα από τις δυο προφορικές μαρτυ-
ρίες, σε μορφή βίντεο (Ελένη Σαββατιανού – Λουκάς Κόκκινος) που αφορά το εμβλη-
ματικό γεγονός του προσκλητηρίου εκτέλεσης των 200, του οποίου υπήρξαν αυτόπτες 
μάρτυρες.  

Πώς περιγράφεται η καθημερινότητα στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου;  

Πως περιγράφουν η Ελένη Σαββατιανού κι ο Λουκάς Κόκκινος το προσκλητήριο που 
οδήγησε στην εκτέλεση των 200 αγωνιστών του στρατοπέδου Χαϊδαρίου; Ποια ήταν η 
αιτία; Δείτε και το σχετικό φυλλάδιο ανακοίνωσης σχετικά με το γεγονός που εξέδω-
σαν οι γερμανικές αρχές κατοχής.  

Να διασταυρώσετε όσα λένε οι δυο αφηγητές μας: Συμφωνούν μεταξύ τους; Επίσης, 
να αντιπαραβάλετε τα λεγόμενά τους με τις πηγές που έχετε στη διάθεσή σας ή που 
μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Τι παρατηρείτε;  

Ποια πρόσωπα αναφέρονται στην αφήγησή τους; Ποια μορφή έχει λάβει κεντρικό ρόλο 
στην αφήγηση και γιατί; 

Δείτε σημειώματα των αγωνιστών. Σε ποιες συνθήκες γράφτηκαν; Τι μηνύματα στέλ-
νουν και σε ποιούς; Ποιες σκέψεις κάνετε; 
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Να συγκρίνετε την περιγραφή της Ελένης Σαββατιανού με εκείνη του Λουκά Κόκ-
κινου για το γεγονός. Σκεφτείτε τη διαφορά ως προς την οπτική τους με βάση τις πα-
ραμέτρους: καταγωγή, φύλο, ιδεολογικό προσανατολισμό.  

Να ακούσετε το τραγούδι του Μ. Βαμβακάρη "Το Χαϊδάρι" . Να αναζητήσετε στο δια-
δίκτυο ποιήματα και τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτή τη συγκλονιστική μέρα της 
1η Μάη 1944 και να συζητήσετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας για αυτό το 
γεγονός. Δείτε το υλικό που σας προτείνεται στην πλατφόρμα «Μνήμες από την Κα-
τοχή στην Ελλάδα», στη θεματική ενότητα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης πρωτογενές και 
δευτερογενές (π.χ. Σημειώματα αγωνιστών, χαρακτικά, ποιήματα, τις σύγχρονες εκδη-
λώσεις μνήμης και τιμής για τους εκτελεσθέντες, κ.ά. και να συζητήσετε στην τάξη σας 
σκέψεις και συναισθήματα α) σχετικά με τη στάση των ομήρων και β) το σύγχρονο 
αποτύπωμα του γεγονότος στην πολιτισμική μνήμη, ή εναλλακτικά… Να αναζητήσετε 
στο διαδίκτυο ποικίλες μορφές μνημόνευσης του γεγονότος από φορείς και συλλογι-
κότητες τα τελευταία χρόνια. Ποιες σκέψεις κάνετε γι αυτό; Τι θα προτείνατε εσείς, 
σχετικά; 

Αφού μελετήσετε το υλικό που σας προτείνεται ή αφού αναζητήσετε επιπλέον στο δια-
δίκτυο με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, μπορείτε να εκφράσετε τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά σας, εναλλακτικά, ή αφού χωριστείτε σε ομάδες: με ένα κείμενο/ή 
ποίημα για τη σχολική σας εφημερίδα… και/ ή μια εικαστική απεικόνιση σε χαρτόνι , 
ένα κόμικ σε χαρτί ή σε ελεύθερο λογισμικό (π.χ. Pixton, StoryBoardThat), ένα κολλάζ 
σε χαρτόνι ή σε ελεύθερο λογισμικό (π.χ. Photocollage), με ένα τραγούδι που γράψατε, 
ένα πίνακα όπου θα καταγράψετε τις σκέψεις σας για το θέμα είτε με post it / είτε με 
τη μορφή του ψηφιακού πίνακα όπως το Linoit ή το Padlet κ.ά. Μια άλλη ιδέα θα ήταν, 
να δημιουργήσετε ένα μικρό κόμικ με εργαλεία όπως: Storyboarder , Pixton, κ.ά. Α-
κόμη, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν “εικονικό διάλογο- αντίλογο” ανάμεσα στους 
δύο αφηγητές αξιοποιώντας λόγια δικά τους από την αφήγηση ή προσθέτοντας δικές 
σας σκέψεις με άξονα τη στρατοπεδική εμπειρία των δύο αφηγητών. Θα πρέπει να λά-
βετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω στοιχεία και στοιχεία της αφήγησης ενδεικτικά του 
χαρακτήρα τους ή που σας έκαναν εντύπωση.  

Ακόμη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ψηφιακή παρουσίαση με τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της στρατοπεδικής εμπειρίας των δύο πληροφορητών και να την κοινοποιήσετε 
στους συμμαθητές σας και να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ulbpva1Rc-E
https://ekpaidevsi.occupation-memories.org/materials#/
https://www.pixton.com/gr/
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.photocollage.com/
http://en.linoit.com/
https://el.padlet.com/auth/login
https://wonderunit.com/storyboarder/
https://www.pixton.com/gr/


Φυλλάδιο 
ανακοίνωσης για την εκτέλεση 200 κομμουνι-
στών φυλακισμένων στην Καισαριανή της Α-
θήνας την 1η Μαΐου 1944 από τις γερμανικές 
Αρχές Κατοχής, σε «αντίποινα» για τον φόνο 

ενός Γερμανού στρατηγού από Έλληνες αντάρ-
τες. Βικιπαίδεια. Αρχείο:Greece-1944-05-01-
nazi-executions.jpg. Ανακτήθηκε 23/05/2021. 

Σημεί-
ωμα του Μήτσου Ρεμπούτσικα ο οποίος ήταν 
ένας από τους 200 της Καισαριανής 

Πηγή: Lifo, ανακτήθηκε 23/05/2021 

 

 

«ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑ-
ΡΙΑΝΗ» 

Το απομεσήμερο έμοιαζε να στέκει 

σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά 

κάθε απομεσήμερο στο παλιό μας στέκι 

πίσω απ’ το μαγέρικο του Ντελη βοριά 

Κι όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπιτί-
σιο 

κι όλα μοιάζαν ουρανός και γλυκό γλυκό 
ψωμί 

Πρωτομαγιά 1944- 

Χαρακτικό του Τάσσου 

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα. 1η Μάη 1944: 
Δυο Λευκαδίτες εκτελεσμένοι στο Σκοπευ-

τήριο της Καισαριανής.  

Ανακτήθηκε 23/05/2021. 
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https://mikropragmata.lifo.gr/zoi/protomagia-tou-1944-i-ektelesi-ton-diakosion-apo-tous-nazi-stin-kaisariani/
http://www.kolivas.de/archives/220754
http://www.kolivas.de/archives/220754
http://www.kolivas.de/archives/220754


Γνώριζες τα βήματα ξέκρινα τους ή-
χους 

και φωτιές ανάβαμε με σβηστή φωνή 

τις βραδιές συνθήματα γράφαμε στους 
τοίχους 

πέφταμε φωνάζοντας κάτω οι Γερμα-
νοί 

Κι όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπιτί-
σιο 

κι όλα μοιάζαν ουρανός και πικρό πικρό 
ψωμί 

Τάχα τι να ζήλεψαν στα χλωρά σου μά-
τια 

που γιομαν τ’ απόβραδο γλύκα πρωινή 

ήρθαν και βασίλεψαν τα βαθιά σου μά-
τια 

κάποιο Σαββατόβραδο στην Καισαριανή 

Κι όλα γίναν κεραυνός πελαγίσια αρ-
μύρα 

κι όλα γίναν κεραυνός και πικρό πικρό 
ψωμί 

Πηγή: YouTube. Σταύρος Ξαρχάκος – 
ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑ-

ΡΙΑΝΗ – Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Ανα-
κτήθηκε 30/04/2020. Ακούστε και στο 
YouTube. ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ ΣΤΗΝ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Σταύρος Ξαρχάκος – 
Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εδώ η επτάλε-
πτη εκδοχή του τραγουδιού – με τους λο-

γοκριμένους στην αρχική εκδοχή του, 
στίχους (εδώ με bold) – όπως παρουσιά-

στηκε ζωντανά στο θέατρο Παλλάς το 
1988 με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. 

"Όλα τα μάτια καρφωμένα στο Χαϊ-
δάρι" Γ. Ρίτσος 

Κι είταν πολλές φυλακές. Κι είταν γεμάτες 
οι φυλακές. 

Το Χαϊδάρι μες στη νύχτα με τα φώτα του. 

Έφεγγε το Χαϊδάρι μες στη νύχτα. Ο ί-
σκιος απ΄το σκοινί του κρεμασμένου έ-

τρεχε στους τοίχους των σπιτιών. 

Κοιτούσαμε το Χαϊδάρι. Όλα τα μάτια 
καρφωμένα στο Χαϊδάρι. 

 

Ρίτσος Γ. (1976). Οι γειτονιές του κόσμου 
1949-1951 (1η έκδ. 1957). Τα Επικαιρικά 
1945 – 1969, τ. 5. (σελ. 31). Αθήνα: Κέ-

δρος. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lrjYzlNL3Uk
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https://youtu.be/KMk119ZeHXQ


Από το LP Σταύρος Ξαρχάκος ΣΥΝΑΥ-
ΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΛΑΣ Γιώργος Νταλάρας 
& Δήμητρα Γαλάνη (1988) Το τραγούδι 
δεν περιελήφθηκε στην επανέκδοση του 
δίσκου σε CD. Ανακτήθηκε 23/05/2020. 
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Teaching Ethics in Secondary Education by means of viewing films 

Georgia Pantidou, M.Ed., Ph.D.  

Abstract 

This article aims to present an applied and effective teaching approach to Ethical mat-
ters in Secondary Education. More specifically, a model for analysing films, which is 
considered appropriate for enhancing the social and moral development and the ethical 
citizenship of the students, is presented. To this end three films are selected, namely: 
“Boy on a dolphin” (1957), “12 angry men” (1957) and “An enemy of the people” 
(1978). These films are implicitly interconnected with their main characters facing chal-
lenging moral dilemmas and having to make choices which will affect and change theirs 
as well as others’ lives. Provided that they feel free to express themselves, students may 
reflect on their values, moral assumptions, dogmatic beliefs and ideological convictions 
and question them through a process of socio-cognitive conflict. Thus they are offered 
a meaningful education, based on solving real problems and facing challenging dilem-
mas that they may encounter as individuals.  

Key words: Ethics, Secondary Education, films 

Introduction  

Self-reflection is generally accepted as an essential part of the teaching profession. Dur-
ing this process, teachers usually consider whether they offer their students a meaning-
ful education; one that reflects the real problems of the world and its associated chal-
lenges they encounter as individuals. How often do students deal with controversial 
ethical issues? How frequently do they discuss these issues with their peers and teachers 
in order to exercise their judgement and moral reasoning and apply their principles to 
specific situations? Is there any free time between strict schedules and regular testing 
for raising the ethical awareness of the students at school? Do teachers apply the appro-
priate methodologies to build ethical foundations which will in turn lead on to students’ 
respect for human rights, of others’ beliefs and values even when these are opposed to 
their own? What are the appropriate teaching means and strategies to create student-
centred learning environments that promote self-reflection and philosophic exercise? 
This article attempts to provide some answers to these questions by proposing the view-
ing of films in the classroom coupled with activities appropriate for enhancing the social 
and moral development of our students as well as their ethical citizenship. 

The approach proposed here is not necessarily novel. In classical Athens didaskaliai 
(plays) were performed during religious festivals, serving as a means not only of recre-
ation, but also of learning difficult life-lessons through pity and fear and acquiring prac-
tical wisdom to improve one’s life [Aristotle, Poetics,VI.2 (1449b)] (Butcher 1902, 22-
23). Nowadays the moral and cultural functions of the theatre are also being served by 
the cinema as an open, democratic sphere of the artistic exploration of ethical, socio-
cultural and ideological themes (Sinnerbrink 2015, 6-7). 
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According to Merriam-Webster’s Encylopedia of Literature, the purpose of tragedy is 
to arouse terror and pity…and …through experiencing fear vicariously in a controlled 
situation, the spectator’s own anxieties are directed outward... Tragedy then has a 
healthful and humanizing effect on the spectator (Merriam-Webster's Encyclopedia of 
Literature 1995, 217). The created emotions in turn affect learning by stimulating moral 
sympathy, empathy and reflection. A conceptual change may then be achieved by mas-
tering specific knowledge which in turn may refine attitudes, develop well-rounded 
qualities and form beliefs and ethical values (Blasco et al. 2015). 

Aristotle’s «Poetics» is the first study of drama and literary theory. According to Aris-
totle, one of the core terms and an essential part of drama is ethos [Aristotle, Poetics, 
VI7 (1450a)] (Butcher 1902, 24-25). Ethos refers to the moral aspect of the dramatic 
character, whose internal and external conflicts, the moral dilemmas he or she faces and 
the choices he or she ultimately makes, constitute the plot (mythos) of the play. Deriv-
ing from the term ethos, Ethics is the theory behind the practice of morality, in other 
words how to act ethically and apply moral principles in order to assess and judge ac-
tions and reactions in terms of being good or malicious, right or wrong. This is achieved 
within the context of rights, obligations, benefits to society, fairness or specific virtues 
(Interfaith Council on Ethics Education for Children-Global Network of Religions for 
Children 2008). According to Karofsky & Litch, contemporary philosophers perceive 
Ethics in a different way from Plato and Aristotle; accordingly, the latter viewed Ethics 
within the framework of evaluating individuals whereas the former are concerned with 
the moral evaluation of actions (Karofsky and Litch 2020, 156). 

The films: the resonance of their choice 

As suggested in Learning to live together (Interfaith Council on Ethics Education for 
Children-Global Network of Religions for Children 2008, 27, 29, 71, 149), films, as a 
significant part of the popular culture and youth entertainment, can be used as case 
studies in the classroom, as a medium capable of contributing to philosophical 
understanding (Sinnerbrink 2015). This is because they provide an appropriate basis 
for discovery, interaction, reflection, action and critical thinking. By focusing on 
options and choices of the film-characters, students can approach ethical matters in an 
interesting and inspiring manner. There are numerous film-characters who «represent», 
either by word or deed, many of the ethical theories philosophers have developed 
(Karofsky and Litch 2020, 154). Assuming that students are afforded the opportunity 
to express themselves, they will question their values, beliefs and convictions through 
a process of socio-cognitive conflict, which may empower them to connect with other 
people, actively participating in a pluralistic society. 

There is a plethora of ethical issues, as well as their associated examples, that can be 
discussed in the classroom. These can be used to raise students’ ethical awareness, to 
set moral and ethical standards and enhance their ethical citizenship. This in turn 
provides an inspiration to students to respect human rights, diversity, equality, justice, 
and to strive for the best for their community. An important point that needs to be 
considered by the teacher is the socioeconomic and cultural background of his/her 
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students and the attendant differences in the way they address the ethical issues raised 
and discussed in the classroom. This may be the greatest challenge teachers have to 
face. 

For several years I have been attempting to link Ethics to several curricular areas 
(Language teaching, Literature, History, Social Studies, Media Literacy) in my classes. 
My students have always appreciated watching films and talking about them. The most 
thought-provoking films have been the classic films: “Boy on a 
dolphin” by J.Negulesco (1957), “12 angry men” by S. Lumet 
(1957) and “An enemy of the people” by G. Shaefer (1978). The 
last one is based on Henrik Ibsen’s play, An Enemy of the People 
(1882). The obvious interconnection between these three films is 
that their main characters face challenging moral dilemmas, being 
responsible to make choices which will affect and change theirs as 
well as others’ lives. It is very interesting to investigate which 
ethical principles and values will play the major role in making 
their choices and decisions.  

Some of the featured contradictions and dilemmas that can be 
identified in these films are the ethical aspects of smuggling 
cultural treasures (Boy on a dolphin), the issues of the indifference, 
lightness, prejudice and racism, which are encountered in the 
service of justice administration, especially when the death penalty 
may be applicable (12 Angry Men) and c) truth versus lie, 
scientists versus politicians, the responsibility of the scientist 
towards the community versus economic growth and, finally, 
private interests over the protection of the environment, public 
health and well-being (An enemy of the people) (McConnell 2010). 
Although other films may raise some of these issues, these three 
films have been found to attract students and maintain their 
attention despite their age.  

Aims, objectives and learning outcomes 

According to Sinnerbrink (Preface in Sinnerbrink 2015), the cinema may ‘‘elicit 
experientially rich forms of affective, emotional and critical engagement conducive to 
deeper ethical understanding and cultural-political reflection’’. It is for this reason that 
Ethics may be approached effectively through means of viewing films. Following the 
review of Schuitema et al. on teaching strategies and the initiation of a curriculum-
oriented approach to Moral Education, we agree on the objectives they have set (even 
though they cannot be measured and assessed adequately since they are not related to 
certain knowledge but to attitudes, values and beliefs) (Schuitema et al. 2003). Τaking 
as a given that moral education contributes to the student’s personal development and 
welfare and hence to a better society, students are expected to:  

• be able to define the terms ‘‘Ethics’’, ‘‘Values’’ and ‘‘Morals’’ 
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• practice in critical thinking, debate and moral reasoning 
• become accustomed to perspective-taking so as to develop empathy and 

emotional intelligence  
• obtain the ability to deal independently with moral dilemmas and ethical 

issues making well-grounded ethical decisions 
• develop special skills and behaviours, that display sensitivity, understanding 

and respect for other cultures and beliefs 
• resolve differences of opinion and tolerate disagreement  
• build their Ethical citizenship, individual and collective responsibility 
• develop a sense of community spirit by participating actively against 

injustice, inequality, social exclusion, racism and oppression.  

Doing Philosophy in the classroom – teaching strategies and activities during 
film projection 

 
It would be fairly easy to give a rather negative answer to a previously posed question, 
the one about our offering students a meaningful education, based on the real problems 
of the world and the actual challenges they may encounter as individuals. Matthew 
Lipman, Director of the Institute for the Advancement of Philosophy for Children at 
Montclair College, New Jersey, noted: “If children find the education they are being 
given meaningless, they will come to distrust it … The children need to be motivated- 
not to think, but to think in ways that increase the measure of meaning in their lives” 
(Lipman 1973, 9). Furthermore, “We have to learn how to establish the conditions and 
opportunities that will enable children, with their natural curiosity and appetite for 
meaning” (Lipman 1988, 13). 

His answer to this challenge has been the programme “Philosophy with Children”, a 
forty-year old pedagogical method, based on his philosophical writings. Without 
excluding the teaching of Philosophy at school as a disciplinary field of knowledge, 
Lipman introduced doing Philosophy as an educational method and a way of life: 
interdisciplinary learning in the context of an actively engaged philosophic community 
of inquiry which, in an atmosphere of mutual trust, respect and understanding, sets 
questions and searches for possible answers. These in turn are also questioned, while 
developing critical and divergent thinking, creating meaning and building a system of 
grounded and justified values and beliefs. In his very words: “Philosophy and meaning 
are closely and integrally related, philosophy clarifying meaning, uncovering 
assumptions and presuppositions, analysing concepts, assessing the validity of 
reasoning processes, and investigating the implication of ideas and their consequences 
in human life” (Lipman 1988, 108).  

Sinnerbrink points out that Philosophy and Cinema can meet as equal partners in an 
ongoing cultural conversation, a mutually productive dialogue: cinema is an 
outstandingly popular artform of our age whereas Philosophy a venerable but 
marginalized intellectual practice which should be reinvented and reestablished in our 
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modern world. Cinema has the potential to reflect social, cultural and moral values 
through exploring moral issues, ethically-charged situations or even moral «thought 
experiments», in order to exercise people’s capacity for moral perception and to deepen 
ethical experience by provoking critical reflection (Sinnerbrink 2015, 5-6).  

Appropriate teaching methodologies for such interventions are experience/ 
cooperative/problem/discussion - based learning and some of the suggested techniques 
are debates, experience-sharing, games, role-playing, interviews, story-telling, several 
art creations and field trips. With these in mind, the teacher designs a lesson plan 
suitable for his/her class having made the choice of the film(s) and the special issues to 
be discussed, the set of the techniques, the activities and the assignments.  

A practical advice is to never allow the students to watch the film uninterrupted and 
without taking notes. The teacher ought to have prepared a detailed plan of the story so 
that, while the pupils are watching, he/she can freeze the video at specific moments in 
the timeline and either ask the students about their predictions (maybe starting with the 
phrases: “I wish that…” or “I fear that…”) or urge them to make comments or take 
notes of important words, phrases, attitudes e.t.c. Another good idea is to give the 
students a special questionnaire to complete during watching and to use the blackboard 
to keep special notes or remarks students make.  

For the purposes of the three films that have been chosen here feature specific 
contradictions and since the characters seem to stand at opposite ethical poles, it would 
be useful to divide the blackboard into two parts, one corresponding to the positive 
values and the other to negative attitudes. This way, students can identify potentially 
realistic problematic situations, view them through the human rights perspective and 
assume the responsibility to protect their and others’ rights when they are abused.  

Table 1 could be handed out to the students to take notes while watching the film and 
then discussing it. This way the students can have a complete picture of the issues 
addressed in the film, the values and the ethos of the characters. Moreover, they might 
be able to offer a possible justification for any of the ethical or unethical decisions made. 
Although the main points for discussion following the projection of the film are shown 
in Table 1, if further inquiry is sought by the students, they could also engage 
themselves with a web-quest on the specific matter(s) they are examining. 

For example, the main issue raised in the movie “Boy on a dolphin” is that of plundering 
cultural heritage. Ethical values such as honesty, respect to the remains of past 
civilizations and to the written and ethical law characterize the ethos of Cadler, an 
archaeologist who fights for these issues. By contrast, Phaedra, a local Greek girl, who 
is poor and illiterate and wants a better future for her younger brother cannot grasp these 
issues. The film presents this clash on several occasions, providing ample scope for 
discussion on morally praiseworthy and blameworthy actions.  

As Karofsky & Litch observe, different ethical theories propose different answers to 
specific questions; some theories view the consequences of an action, while others 
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focus solely on the intentions of the actor, thus ignoring the consequences that might 
have accidentally been produced (Karofsky and Litch 2020, 156, 161). This can be an 
excellent chance for students to become acquainted with different ethical theories or 
versions of a specific theory, and decide which of these is more consistent to their own 
perception of Ethics. For instance, the differences between Moral Relativism-
Subjectivism and (Cultural) Moral Objectivism, Utilitarianism, Moral Egoism or even 
Moral Nihilism, offer a multitude of arguments on several matters of the modern world, 
especially those of cultural and religious diversity, differences in social norms and 
moral standards or tolerance and its limits (Karofsky and Litch 2020, 156-159). 

FILM ISSUES VALUES 
ETHICAL/ 

UNETHICAL 
DECISIONS 

ETHOS OF THE 
CHARACTERS -
JUSTIFICATION 

B
O

Y
 O

N
 A

 D
O

L
PH

IN
 

Smuggling 
antiquities, 
world 
cultural 
heritage 

Respect of the 
law and 
cultural 
heritage, 
honesty, 
scientific 
responsibility, 
love and regret 

Dr Hawkins, 
Phaedra and her 
friend decide to 
sell the statue. 
Cadler decides 
to fight for the 
statue to be 
taken to a 
museum. 
Parmali decides 
to obtain the 
statue at all 
costs. 

Phaedra is loyal to 
her brother, that is 
why she needs the 
money (to send 
him to University). 
She is not a thief 
but becomes one 
out of need. She 
learns to estimate 
cultural heritage 
when she falls in 
love with Cadler. 

     
 
 
 
 
 

12 
ANGRY 

MEN 

Form and 
function of 
the U.S.A. 

legal system, 
death 

penalty, hate 
speech, 

generalisatio
n and racism, 
injustice, the 

individual 
versus the 

group 

Respect to 
human life 
without 
prejudice or 
personal bias 
against people 
of different 
socio-
economic 
background, 
responsibility, 
conscientiousn
ess, sensitivity, 
empathy and 
compassion to 
juvenile 

The decision of 
the 8th juror not 
to vote the way 
the others did 
was the only 
ethical decision. 
In the end, ethics 
prevail.  

Juror No 8 is the 
only one who from 
the very beginning 

stands with 
responsibility, 

dignity and 
reasonable doubt 

against the opinion 
of the majority. All 

the rest of the 
jurors are 

irresponsible, 
thoughtless or even 

prejudiced and 
biased, indifferent 

towards the 
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delinquency 
from deprived 
backgrounds 

consequences of 
their decisions. 

 
AN 

ENEMY 
OF THE 
PEOPLE 

 
The balance 
between 
public health 
and economic 
loss.  
The 
individual 
versus the 
group - the 
role of the 
elite – the role 
of the Press- 
the power and 
the pettiness 
of the 
majority - the 
ignorance of 
the 
uneducated. 
The real 
meaning of 
Democracy – 
people versus 
the mob. 

 
Truth, freedom 
of speech, 
scientific 
responsibility, 
courage, self-
sacrifice,  

 
Strong conflict 
between an 
ethical and an 
unethical 
decision: the 
scientist stands 
for the truth and 
insists on the 
appropriate 
measures to be 
taken, even if 
this means a dis-
agreeable impact 
on his family 
and career. The 
first unethical 
decision: 
people’s health 
is sacrificed on 
the altar of profit 
and power. The 
second one: the 
people become a 
mob that 
condemns the 
man who 
sacrifices 
everything for 
them, thus 
empowering 
their oppressors. 

 
Dr Stockmann 
versus the Major: a 
complete antithesis 
of ethos. The 
discourse of 
scientific truth 
versus the discourse 
of money and 
power. 

Table 1 

Upon completion of the scheduled lesson plan, the teacher could propose several types 
of assignments or projects for the students, either individual or group, and allow them 
to choose. These assignments could range from short paragraphs of any textual type -
even blog posts- to formal or persuasive essays and creative writing to improve writing 
skills. Alternatively mock interviews, debates and socratic chairs could be suggested, if 
a more lively and interesting “doing Philosophy” session is desired (for more details, 
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information and advice on teaching with movies, teachers may search in 
teachwithmovies.org, where they can also find a special lesson plan for 12 Angry Men).  

Conclusions 

Every time we have worked with these films at school, the students were enthusiastic; 
not only because watching movies and talking about them is a favourite activity during 
their free time but also because they consider it an easy way to tackle demanding issues, 
to build an understanding of these issues and, finally, to be able to write or talk about 
them. This proves that films are effective tools for introducing a philosophical topic and 
a good vehicle for introducing students to Philosophy (Karofsky and Litch 2020, 3). 
The method of analysis proposed here allows students to develop their personal 
perception of any film they watch as well as criteria of quality while their aesthetics are 
being improved. Most of all, they gradually become more sensitive, empathetic and 
responsible people. Furthermore moral reflection enhances their ability to distinguish 
morally right from wrong, to debate and make ethical decisions. By building students’ 
Ethical Citizenship, society may hope for a better future. 
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