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Περίληψη 

Τα σχολικά εγχειρίδια, παράλληλα με τη λειτουργία τους ως μέσων μετάδοσης 

γνώσης, συνιστούν ταυτόχρονα φορέα ιδεολογικών μηνυμάτων, τα οποία 

λειτουργούν με τρόπο καταλυτικό στη διαμόρφωση των στάσεων και των 

συμπεριφορών των μαθητών. Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν 

αντικατοπτρίζεται από την ένταση και την έκταση της έρευνας πάνω σε αυτά, που 

παρατηρείται διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Ο βασικός σκοπός της παρούσας 

μελέτης είναι να ερευνήσει τις αφηγήσεις για το υλικό παρελθόν και την 

αρχαιολογία που περιλαμβάνονται στα κείμενα των νέων σχολικών εγχειριδίων της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου, ώστε να διαπιστωθεί ποια 

στοιχεία της αρχαιολογικής γνώσης και ποιες εκδοχές της μεταβιβάζονται στους 

μαθητές. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο συνδυασμός της ποσοτικής και 

της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, ώστε να επωφεληθούμε από τα 

πλεονεκτήματα και των δυο προσεγγίσεων. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν, αρχικά, ότι η αρχαιολογία και ο υλικός πολιτισμός του παρελθόντος 

καταλαμβάνουν μια αξιόλογη θέση στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως τα σχολικά εγχειρίδια είναι εμποτισμένα 

με το πνεύμα του εθνοκεντρισμού και της εξιδανίκευσης του παρελθόντος και ότι, 

συγκριτικά με το εκπαιδευτικό υλικό της προηγούμενης περιόδου, σε γενικές 

γραμμές, η συγγραφή των νέων σχολικών εγχειριδίων φαίνεται να ακολουθεί 

σταθερές φόρμες, παράγοντας όμοιες νοηματοδοτήσεις για την αρχαιολογία και 

τον υλικό πολιτισμό. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, σχολικά εγχειρίδια, αρχαιολογία, υλικός πολιτισμός 

 
 

Abstract 

Textbooks except for functioning as means of knowledge transfer they also consist a 

carrier of ideological messages, which play an important role in the formation of the 

students' attitudes and behavior. Their importance is reflected by the intensity and 

extent of research on them, which is widely observed in the recent years. The main 

purpose of this study is to explore the narratives about the material past and 

archaeology included in the texts of the new textbooks of primary education in greek 

schools in order to inspect the elements and versions of the archaeological 

knowledge transferred to students. The method used in the study is the combination 

of quantitative and qualitative content analysis so as to benefit from the advantages 

of both approaches. The main results showed at first that the archaeology and 

material culture of the past occupy a significant position in the new textbooks of 

primary education. Moreover, it was ascertained that the textbooks are impregnated 

with ethnocentrism and the idealization of the past and that, compared to the 



educational material of the previous period, the writing of new textbooks seems to 

follow fixed forms, producing identical significations about archaeology and material 

culture. 

Key words: education, textbooks, archaeology, material culture



Πρόλογος 

 

     Η παρούσα εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζεται η αρχαιολογία και ο υλικός πολιτισμός στα περιεχόμενα των νέων 

βιβλίων του ελληνικού δημοτικού σχολείου στα πλαίσια του γενικότερου 

προβληματισμού για το δημόσιο χαρακτήρα της αρχαιολογίας και, ειδικότερα, για 

τους τρόπους με τους οποίους μεταβιβάζεται η αρχαιολογική γνώση στο μαθητικό 

κοινό. Η ενασχόλησή μου με τη θεματική της αρχαιολογίας στην εκπαίδευση 

πηγάζει από τις σπουδές μου στην αρχαιολογία και το ευρύτερο ενδιαφέρον μου 

για τις σχέσεις της αρχαιολογίας με το κοινό και, μάλιστα, με το πιο εύπλαστο κοινό: 

τα παιδιά. Ο γενικότερος προβληματισμός, λοιπόν, και η αγάπη μου για την 

αρχαιολογία, αλλά και την εκπαίδευση, αποτέλεσαν τα κίνητρα για την ενασχόλησή 

μου με την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων, του βασικότερου, ίσως, μέσου 

διδασκαλίας. Κατά την εκπόνηση της έρευνας προσπάθησα να διατηρήσω μια 

στάση ουδετερότητας, όπως θεωρώ ότι πρέπει να πράττει ο κάθε ερευνητής, ώστε 

να μην καταλήξει η εργασία σε θετική ή αρνητική κρίση των εγχειριδίων και να 

μπορέσει ο αναγνώστης να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Η εντρύφησή μου 

στο θέμα υπήρξε καθοριστικής σημασίας για μένα, όχι μόνο διότι είχα την ευκαιρία 

να καταρτιστώ επιστημονικά, αλλά κυρίως γιατί εξελίχθηκε ο τρόπος σκέψης μου 

και η προσωπική μου κοσμοαντίληψη. 

     Η παρούσα εργασία δε θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς την 

ενθάρρυνση, την επιστημονική καθοδήγηση και την εποικοδομητική κριτική του 

επιβλέποντα καθηγητή κ. Κώστα Κασβίκη, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά, αφού αποτέλεσε με συνέπεια και τυπικότητα και πάντα με καλή διάθεση και 

υπομονή έναν πολύτιμο σύμβουλο. Οι συζητήσεις μαζί του για το κάθε θέμα που 

αφορούσε στην πορεία της εργασίας, από τα πρώτα στάδια μέχρι και την τελική 

συγγραφή της, καθώς και η πολύτιμη βοήθειά του συνέβαλαν καθοριστικά στην 

ευχερή διεξαγωγή του έργου. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την 

αμέριστη κατανόηση και την ηθική υποστήριξη που μου παρείχε κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της εργασίας που συνέπεσε με μια αρκετά πιεστική περίοδο σε 

προσωπικό επίπεδο. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της 

τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, την καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Δημητριάδου και 

τον καθηγητή κ. Ανδρέα Ανδρέου για την αποτελεσματική συνεργασία και συμβολή 

τους στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 

     Ευχαριστίες οφείλω και στους φίλους και συναδέλφους αρχαιολόγους της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης για την ηθική συμπαράσταση και τη γόνιμη 

ανταλλαγή απόψεων που τροφοδότησαν ευεργετικά την εργασία. 

     Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύζυγό μου Αντώνη Λαβαντσιώτη πρώτα για 

την κατανόηση και την απεριόριστη υπομονή που έδειξε όλο αυτό το διάστημα και, 

έπειτα, για τη συμπαράσταση και κάθε είδους βοήθεια που μου προσέφερε, 

δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 



Εισαγωγή 

 

     Αποτελεί κοινό τόπο ότι τα σχολικά εγχειρίδια δεν εξυπηρετούν μόνο γνωστικούς 

στόχους, αλλά, ταυτόχρονα, μεταβιβάζουν τα διάφορα πολιτισμικά στοιχεία που 

ισχύουν στην κοινωνία αναφοράς τους. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση στάσεων, κανόνων και πεποιθήσεων στους μαθητές, επηρεάζοντας, 

συνεπώς, τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους. Επομένως, οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις, ακόμα και οι γνώσεις, που φέρουν οι ενήλικες σχετικά με την 

αρχαιολογία και το παρελθόν δομούνται ως ένα βαθμό στην παιδική και εφηβική 

ηλικία. Αυτό σημαίνει πως, αν οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης διδαχθούν τις βασικές αρχές της αρχαιολογίας, καθώς και την ηθική 

γύρω από το πεδίο, θα εξελιχθούν σε ενήλικες, οι οποίοι θα είναι 

ευαισθητοποιημένοι γύρω από το θέμα. 

     Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη των τρόπων παρουσίασης 

και ερμηνείας της αρχαιολογίας και του υλικού παρελθόντος στα κείμενα των νέων 

σχολικών εγχειριδίων, οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία συγκεκριμένων 

απόψεων για την αξία και τη συμβολή της αρχαιολογίας στη γνώση του 

παρελθόντος, αλλά και αναπαράγουν συγκεκριμένα νοήματα που αφορούν 

καθεαυτό τον υλικό πολιτισμό, ενισχύοντας την κατασκευή ανάλογων 

παραστάσεων στα παιδιά σε σχέση με το παρελθόν, αφού ο τρόπος αντιμετώπισης 

του παρελθόντος παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εικόνα που σχηματίζουμε για αυτό. 

     Η εργασία πραγματεύεται διάφορα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την έρευνα των 

σχολικών εγχειριδίων, όπως είναι η παρουσίαση της αρχαιολογίας ως επιστήμη και 

του αρχαιολόγου ως επιστήμονα, η προβολή των υλικών καταλοίπων στη σύγχρονη 

κοινωνία και του υλικού πολιτισμού στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, 

οι τρόποι παρουσίασης των αρχαιολογικών τεχνουργημάτων, το θέμα της ανάδειξης 

και διαχείρισης της αρχαιολογικής κληρονομιάς, οι αρχαιολογικές ερμηνείες που 

προκύπτουν, ο τρόπος παρουσίασης του εθνικού «εαυτού» και του εθνικού 

«άλλου» και οι χρήσεις του υλικού πολιτισμού για ιδεολογικές και πολιτικές 

σκοπιμότητες. 

     Η εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος της εργασίας, το 

Θεωρητικό, ασχολείται με τη σημασία της αρχαιότητας για τη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία και, ευρύτερα, τη σχέση του κοινού με τη μελέτη και ερμηνεία του 

παρελθόντος με ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού αυτή παίζει 

τον κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του είδους και της ποιότητας των ιδεών με τις 

οποίες ουσιαστικά επί δώδεκα τουλάχιστον συναπτά έτη «ζυμώνονται» τα παιδιά, οι 

αυριανοί σκεπτόμενοι πολίτες. Έπειτα, η συζήτηση επεκτείνεται σε δυο ζητήματα: 

στη σημασία που έχει η ιστορία της αρχαιολογίας και η εξέλιξη της αρχαιολογικής 

σκέψης για την κατανόηση της φύσης της αρχαιολογικής ερμηνείας, ώστε να 

προσδιοριστεί ο σχετικός βαθμός αντικειμενικότητας ή υποκειμενικότητας του 

γνωστικού πεδίου, αλλά και στο βασικό ρόλο που διαδραματίζει το σχολικό 



εγχειρίδιο ως επικοινωνιακό, παιδαγωγικό και ιδεολογικό μέσο. Τα δυο αυτά 

ζητήματα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση στην κατανόηση και ερμηνεία των 

αρχαιολογικών αφηγήσεων στα σχολικά εγχειρίδια. Τέλος, μελετάται το σχολικό 

εγχειρίδιο ως αντικείμενο έρευνας στο διεθνή και στον ελληνικό χώρο και επιδιώκεται 

η καταγραφή αντίστοιχων προσπαθειών έρευνας. 

     Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το Ερευνητικό, παρουσιάζεται το ερευνώμενο 

υλικό, παρατίθενται λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του και αναλύονται οι 

στόχοι της έρευνας, αλλά και τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία αυτή στηρίχθηκε 

και δομήθηκε το σύστημα κατηγοριών. Επιπλέον, παρουσιάζεται η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους αυτή επιλέχθηκε. 

     Έπεται στο τρίτο κεφάλαιο η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και ο αναλυτικός σχολιασμός τους. Παρουσιάζονται αρχαιολογικές 

αναφορές, όπως αυτές ομαδοποιήθηκαν με βάση το επαγωγικό σύστημα 

κατηγοριών που συγκροτήθηκε, και πραγματοποιείται ανάλυση, σχολιασμός και 

ερμηνεία τους. 

     Η εργασία ολοκληρώνεται στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου σχολιάζονται και 

ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας και πραγματοποιείται προσπάθεια να 

συνδεθούν τα επιμέρους συμπεράσματα και, σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν 

στο θεωρητικό πλαίσιο, να διεξαχθεί ένα γενικό συμπέρασμα με την αισιοδοξία ότι 

αυτό θα αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα των σχολικών εγχειριδίων ή 

και για τη διατύπωση νέων ερευνητικών ερωτημάτων. 
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1.1. Σε ποιον ανήκει το παρελθόν; Αρχαιολογία και ελληνική κοινωνία 

     Τον Αύγουστο του 2014, η ανακοίνωση ότι η ανασκαφή του τύμβου Καστά στην 

Αμφίπολη Σερρών έφερνε σταδιακά στο φως την περίτεχνα διακοσμημένη είσοδο 

του ταφικού μνημείου στο εσωτερικό του, έκανε το κοινό, στην Ελλάδα αλλά και 

στο εξωτερικό, να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πορεία των 

ανασκαφών στο ταφικό συγκρότημα. Στους μήνες που ακολούθησαν, ο κόσμος 

γνώρισε έναν από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους σε υλικά κατασκευής και 

καλλιτεχνική αξία αρχαίο τάφο της Ελλάδας, ενώ οι ρυθμοί δημοσιοποίησης του 

υλικού, ο ανεξέλεγκτος δημόσιος σχολιασμός του από ειδικούς και μη και η 

εκμετάλλευσή του για πολιτικούς σκοπούς1 αποτέλεσαν παγκόσμια πρώτη, 

φέρνοντας νέα δεδομένα στη δημόσια αρχαιολογία (Archaeology Newsroom, 2014). 

Όλα τα  ελληνικά ΜΜΕ ασχολήθηκαν τόσο έντονα με την Αμφίπολη που κάποιοι, 

όπως για παράδειγμα, ο David Rupp, αρχαιολόγος και διευθυντής του Καναδικού 

Ινστιτούτου στην Ελλάδα, δε δίστασαν ακόμη και να χαρακτηρίσουν την ανασκαφή 

ως «ριάλιτι της τηλεόρασης» (Galloni & Elgood, 2014).  

     Όπως αναφέρει και ο Γ. Χαμηλάκης (2014), οι αρχαιολογικές ειδήσεις σπάνια 

γίνονται πρωτοσέλιδα ή κυρίως θέματα σε εφημερίδες, τηλεοπτικά δελτία και 

ιστότοπους, και μάλιστα για συνεχόμενες εβδομάδες. Ακόμα και στην Ελλάδα, όπου 

η αρχαιολογία είναι κατεξοχήν εθνική επιστήμη, κάτι τέτοιο είναι σπάνιο. Αν και 

φαίνεται ότι μετά την Αμφίπολη, το ζήτημα της διαχείρισης της αρχαιολογικής 

πληροφορίας δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο, η αλήθεια είναι πως το παράδειγμα της 

Αμφίπολης αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Οι αρχαιολογικές ειδήσεις 

συχνότερα αφήνουν αδιάφορο το κοινό, παρά το συνεπαίρνουν. 

 

1.2. Αρχαιολογία και κοινό    

     Η αρχαιολογία, λοιπόν, συνδέεται με ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και όχι 

μόνο με τους αρχαιολόγους. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές, για παράδειγμα, έχουν 

επηρεάσει και έχουν επηρεαστεί από τις ζωές και τις δραστηριότητες ανθρώπων στις 

κοντινές κοινότητες2 (στην περίπτωση της Αμφίπολης, μάλιστα, ακόμα και οι 

δημοσιογράφοι συζητούσαν με τους κατοίκους της περιοχής). Η αρχαιολογική 

έρευνα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και γνώσης, που όχι μόνο 

έχει συνεισφέρει στη διαμόρφωση της δημόσιας κατανόησης του παρελθόντος, 

                                                             
1 

Η περίπτωση της Αμφίπολης επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με τα υλικά 
τεκμήρια του παρελθόντος, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αποκτούν «ιερό» χαρακτήρα και 
προσεγγίζονται με έντονα συναισθηματικό τρόπο (Hamilakis & Yalouri 1999: 115-135), θέμα που θα 
αναλύσουμε στη συνέχεια.  
2 Με τη σχέση αρχαιολογίας και τοπικής κοινωνίας ασχολείται η κοινοτική αρχαιολογία (community 
archaeology), η οποία εμπλέκει μέλη της τοπικής κοινωνίας που δουλεύουν μαζί με τους 
αρχαιολόγους στην περιοχή όπου ζουν και τους δίνει την ευκαιρία να αναμιχθούν στην ερμηνεία και 
κατανόηση του παρελθόντος. Για το θέμα βλέπε ενδεικτικά Marshall 2002: 211–219 και Moshenska 
& Dhanjal 2011. 
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αλλά έχει γίνει η βάση των συλλογικών ταυτοτήτων των ανθρώπων. Η σχέση μεταξύ 

αρχαιολογίας και κοινού έχει, παρ’ όλα αυτά, παραβλεφθεί για αρκετό καιρό από 

την πλειονότητα των αρχαιολόγων. Η καθιέρωση της δημόσιας αρχαιολογίας στα 

1970-1980 και η επακόλουθη εξέλιξη στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 21ου 

αιώνα αποτέλεσε μια προσπάθεια για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αναγνωρίζεται 

πλέον ότι η εργασία του αρχαιολόγου δεν αφορά μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο 

παρόν και στο μέλλον, με αποτέλεσμα να έχει και τον δικό του κοινωνικό ρόλο 

(Shanks & Tilley, 1993). Ο αρχαιολόγος δε διαβάζει τόσο τα σημάδια του 

παρελθόντος όσο εγγράφει τα σημάδια αυτά στο παρόν, δομώντας διαλόγους που 

θα πρέπει να έχουν νόημα στο παρόν και να παίζουν δραστικό ρόλο για τη 

διαμόρφωση του μέλλοντος (Tilley, 1994). Ως τμήμα του κοινωνικού ρόλου του 

αρχαιολόγου, αλλά και στο πλαίσιο της ανάγκης για μια δημόσια ιστορία (Γαζή, 

2002) θα λέγαμε ότι προβάλλει έντονα τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για 

δημοσιοποίηση των αρχαιολογικών δεδομένων. Οι υποστηρικτές της δημόσιας 

αρχαιολογίας έχουν υπογραμμίσει ότι η σχέση της αρχαιολογίας με την ευρύτερη 

κοινότητα θα έπρεπε να είναι βασικό θέμα συζήτησης και προσεκτικής εξέτασης 

(Schadla-Hall 1999, 2004). 

     Πώς, λοιπόν, ορίζεται η «δημόσια αρχαιολογία»; Αυτή η ερώτηση αποτελεί στην 

πραγματικότητα ένα θέμα συζήτησης, αφού ο όρος φαίνεται να σημαίνει 

διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους (Ascherson 2006: 50-51). 

      Ο Charles McGimsey πρότεινε τον όρο «δημόσια αρχαιολογία» το 1972 και 

αρχικά σήμαινε τις προσπάθειες των αρχαιολόγων να καταγράψουν και να 

διατηρήσουν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που απειλούνταν από τα αναπτυξιακά 

έργα, εκ μέρους και με την υποστήριξη του κοινού (McGimsey 1972: 5-6, Merriman 

2004: 3, Schadla-Hall 1999: 146-147)3. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται ακόμη ευρέως 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η δημόσια αρχαιολογία έχει παραδοσιακά συνδεθεί 

με τη Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων (McDavid & McGee 2010: 482, McManamon 

2000b: 40). Σταδιακά, βέβαια, και πιθανόν λόγω της εμφάνισης της 

μεταδιαδικαστικής αρχαιολογίας, στην οποία θα αναφερθούμε περισσότερο 

διεξοδικά στη συνέχεια, ο όρος της εξελίχθηκε και έφτασε να περικλείει μια μεγάλη 

ποικιλία φαινομενικά ανόμοιων θεμάτων. Πράγματι, τα πάντα, από την πώληση 

συλημένων αντικειμένων και την παρουσίαση της αρχαιολογίας στα ΜΜΕ μέχρι το 

ρόλο της αρχαιολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην 

ανάπτυξη του τουρισμού, έχει τοποθετηθεί κάτω από την ομπρέλα της δημόσιας 

αρχαιολογίας. Το φάσμα των θεμάτων έχει γίνει τόσο ευρύ ώστε έχουν προκύψει 

                                                             
3
 Μιλώντας για αρχαιολογία για το κοινό (archaeology for the public), ίσως προβάλλεται έντονα ο 

διαχωρισμός του κοινού από τους αρχαιολόγους και παρουσιάζεται μια νοοτροπία του «εμείς και 
αυτοί». Μάλιστα, η Γαλανίδου (2012: 7) ορίζει το κοινό ως το συλλογικό σώμα που περιλαμβάνει το 
σύνολο των πολιτών που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Αναφέρονται, λοιπόν, ως κοινό, όχι ως 
άνθρωποι, όχι ως άτομα. Μια ομογενοποιημένη μάζα στην οποία περισσότερο επιτρέπεται 
πρόσβαση στην αρχαιολογία, παρά ενθαρρύνεται. Όμως, το κοινό είναι άνθρωποι, σαν αυτούς που 
μελετούν οι αρχαιολόγοι. 
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νέες «ετικέτες». Έτσι, για παράδειγμα, ακούμε για «δημόσια ερμηνεία της 

αρχαιολογίας», «εκπαιδευτική αρχαιολογία» και «εφαρμοσμένη αρχαιολογία». 

Ταυτόχρονα, αυτό που ο  McGimsey αρχικά ονόμασε «δημόσια αρχαιολογία» 

σήμερα συνήθως αναφέρεται ως Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων (στα αγγλικά: 

Cultural Resources Management-CRM, Pykles 2006: 312). Στην αρχική σελίδα κάθε 

τεύχους του περιοδικού Δημόσια Αρχαιολογία (Public Archaeology) που ιδρύθηκε το 

2000 και είναι αφιερωμένο στο θέμα, αναφέρεται μια σειρά θεμάτων που πρέπει να 

καλυφθούν: αρχαιολογικές πολιτικές, εκπαίδευση και αρχαιολογία, πολιτική και 

αρχαιολογία, δημόσια εμπλοκή στην αρχαιολογία, αρχαιολογία και νόμος, 

οικονομία της αρχαιολογίας και πολιτιστικός τουρισμός και αρχαιολογία. Τα 

πολλαπλά ζητήματα που αφορούν στη δημόσια αρχαιολογία υποδηλώνουν, λοιπόν, 

ότι το θέμα έχει μεγάλη έκταση, αλλά αυτό μπορεί να αποτελεί και μια πηγή 

σύγχυσης. Για παράδειγμα, όταν ζητήθηκε από τους «δημόσιους» αρχαιολόγους να 

εξηγήσουν τι ακριβώς κάνουν, η διαφοροποίηση των απαντήσεων ήταν μεγάλη: οι 

«δημόσιοι» αρχαιολόγοι γνωστοποιούν την αρχαιολογία στο κοινό4, εξετάζουν πώς 

η αρχαιολογία σχετίζεται με το κοινό, διενεργούν αρχαιολογία με/για το κοινό και 

αποκαθιστούν την εικόνα της αρχαιολογίας στο κοινό. Μερικοί το βρήκαν δύσκολο 

ακόμα και να πουν αν η δημόσια αρχαιολογία είναι ένα πεδίο έρευνας ή πρακτικής 

(Okamura & Matsuda 2011: 2). Ο λόγος είναι πολύ απλός: «δημόσιος» και 

«αρχαιολογία» έχουν διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικούς πολιτισμούς και 

χώρες. 

      Συνεπώς, είναι δύσκολο να βασιστούμε σε μια μοναδική προσέγγιση της 

δημόσιας αρχαιολογίας κυρίως για τρεις λόγους. Αρχικά, τα θεωρητικά θεμέλια για 

την αρχαιολογία ποικίλουν ανά τον κόσμο. Στη Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, η 

αρχαιολογία έχει επηρεαστεί έντονα από την ανθρωπολογική σκέψη, ενώ αλλού 

στον κόσμο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχει συνδεθεί στενά με την ιστορία (Hodder 

1991: 9-11). Δεύτερον, ο τρόπος που διεξάγεται η αρχαιολογία διαφέρει σημαντικά 

από τη μια χώρα στην άλλη, εξαιτίας της ποικιλομορφίας της οικονομίας και των 

κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι αρχαιολόγοι. Στις 

λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες, η πλειονότητα των αρχαιολογικών ανασκαφών 

εμφανίζονται στον τομέα της αρχαιολογικής διάσωσης. Αυτό υποδηλώνει ότι η 

αρχαιολογία συνδέεται με αναπτυξιακά έργα, και αν ο αριθμός αυτών μειωθεί, η 

αρχαιολογία θα αντιμετωπίσει θέματα βιωσιμότητας. Από την άλλη, σε οικονομικά 

μη προνομιούχες χώρες, λίγοι αρχαιολόγοι δουλεύουν σε σωστικές ανασκαφές, κάτι 

που αντικατοπτρίζει τη μικρότερη κλίμακα ανάληψης αναπτυξιακών έργων 

(Okamura & Matsuda 2011: 3). Τρίτον, το τι σημαίνει αρχαιολογία για τους 

                                                             
4 Η διάδοση της αρχαιολογικής πληροφορίας στο κοινό πραγματοποιείται  μέσω  διαδικτύου, 
βιβλίων, τηλεοπτικών προγραμμάτων, διαλέξεων, φυλλαδίων, εκθέσεων σε μουσεία, αρχαιολογικών 
εκθέσεων είτε ακόμη ανοίγοντας την ανασκαφή στο κοινό. Βλέπε Hirst, n.d., What is Public 
Archaeology. Στην Ελλάδα, υπάρχει και ο νέος θεσμός των «Αρχαιολογικών Διαλόγων» με τη μορφή 
ετήσιου, ανοικτού συνεδρίου, στο οποίο μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τις 
αρχαιότητες, την αρχαιολογία και τη σχέση της αρχαιολογίας με τη σύγχρονη κοινωνία. 
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κατοίκους κάθε χώρας εξαρτάται από την ιστορία σε τοπικό επίπεδο. Η ιστορία κάθε 

έθνους και ιδιαίτερα το ερώτημα αν αυτό το έθνος έχει αποικίσει ή έχει αποικιστεί, 

αναπόφευκτα επηρεάζει το νόημα της αρχαιολογίας για αυτό. Δηλαδή, για χώρες 

που κατέχουν έναν μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία 

μεταφέρθηκαν εκεί από άλλες χώρες, η σημασία και η σημαντικότητα της 

αρχαιολογίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι σε χώρες όπου τα 

τεχνουργήματα αυτά βρίσκονταν αρχικά. Οι άνθρωποι της δεύτερης ομάδας τώρα 

πρέπει να ταξιδέψουν σε χώρες της πρώτης ομάδας για να προσεγγίσουν αυτά τα 

αρχαιολογικά ευρήματα, που σε πολλές περιπτώσεις είναι εξέχοντα παραδείγματα 

και τα οποία μπορεί να τα δουν ως σφετερισμένα αντικείμενα (Okamura & Matsuda 

2011: 4).       

     Η έννοια του δημόσιου κατανοείται επίσης διαφορετικά σε διαφορετικά μέρη του 

κόσμου. Η αγγλική λέξη «δημόσιος» (public) έχει δυο ξεχωριστές και όμως 

αλληλένδετες σημασίες, τη «γραφειοκρατία» και τους «ανθρώπους», και αυτή η 

διπλή σημασία φαίνεται να φταίει, εν μέρει, για την ασάφεια που περιβάλλει τον 

όρο «δημόσια αρχαιολογία» (Carman 2002: 96-114, Matsuda 2004, Merriman 2004: 

1-2). Εφόσον η δημόσια αρχαιολογία διαμορφώθηκε αρχικά στις αγγλόφωνες χώρες, 

οι μη-αγγλόφωνες χώρες έπρεπε να βρουν την κατάλληλη μετάφραση στην 

εισαγωγή του θέματος στις δικές τους αρχαιολογίες και σε αυτή τη διαδικασία η 

διπλή σημασία του «δημόσιου» έχει σε κάποιες περιπτώσεις θέσει μια πρόκληση. 

Για τις ευρωπαϊκές γλώσσες που έχουν μια λέξη ισοδύναμη με το «δημόσιο», μπορεί 

να μην υπήρχε τέτοια ανησυχία, αλλά για τις μη ευρωπαϊκές γλώσσες η έννοια της 

«δημόσιας αρχαιολογίας» είναι δύσκολο να συλληφθεί. 

     Με ποιους τρόπους, όμως, μπορεί κανείς να προσεγγίσει τη δημόσια 

αρχαιολογία; Ο N. Merriman (2004: 5-8) και ο C.J. Holtorf (2007: 105-129) 

παρουσιάζουν δυο και τρία μοντέλα επικοινωνίας αντίστοιχα, για να εξηγήσουν πώς 

οι αρχαιολόγοι εμπλέκονται με το κοινό. Συγκεκριμένα, ο Merriman με το «μοντέλο 

του ελλειμματικού κοινού» (deficit model) προτείνει ότι οι αρχαιολόγοι θα έπρεπε να 

σχετίζονται με το κοινό, με τέτοιο τρόπο ώστε «περισσότεροι άνθρωποι να 

καταλάβουν τι προσπαθούν να κάνουν οι αρχαιολόγοι, και να στηρίξουν το έργο 

τους περισσότερο» (Merriman 2004: 5-6). Σε αυτό το μοντέλο, η δημόσια 

εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση του κοινού για το πώς 

μπορεί να εκτιμήσει την αρχαιολογία. Από την άλλη, αυτό που ο Merriman αποκαλεί 

«μοντέλο πολλαπλών απόψεων» (multi perspective model) υποδηλώνει ότι οι 

αρχαιολόγοι θα έπρεπε να προσπαθούν να «ενθαρρύνουν την αυτοπραγμάτωση, να 

εμπλουτίσουν τις ζωές των ανθρώπων και να διεγείρουν τον αναστοχασμό και τη 

δημιουργικότητα» (Merriman 2004: 7). Από την άλλη,  για το «εκπαιδευτικό 

μοντέλο» του ο Holtorf  υπογραμμίζει ότι οι αρχαιολόγοι θα έπρεπε να βοηθήσουν 

όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται «να δουν και το παρελθόν και την εργασία 

του αρχαιολόγου με τους ίδιους όρους όπως οι ίδιοι οι επαγγελματίες αρχαιολόγοι» 

(Holtorf 2007: 109), ενώ το «μοντέλο δημοσίων σχέσεων» υποδηλώνει ότι οι 
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αρχαιολόγοι θα έπρεπε να προσπαθούν να βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα της 

αρχαιολογίας για να ενθαρρύνουν περισσότερη κοινωνική, οικονομική και πολιτική 

στήριξη για αυτή (Holtorf 2007: 107, 114-119). Τέλος, με το «δημοκρατικό του 

μοντέλο» υποστηρίζει ότι οι αρχαιολόγοι θα έπρεπε να επιδιώκουν να προσκαλούν, 

να ενθαρρύνουν και να βοηθούν όλους, ώστε ελεύθερα να «διαμορφώσουν το δικό 

τους ενθουσιασμό για την αρχαιολογία» (Holtorf 2007: 119).5 Όλες οι προσεγγίσεις 

στοχεύουν στο να φέρουν την αρχαιολογία και το κοινό πιο κοντά. Το ποια 

προσέγγιση θα υιοθετηθεί εξαρτάται από το γενικό πλαίσιο κάθε χώρας/περιοχής 

και από το ποια προσέγγιση είναι η επικρατέστερη σε κάθε χώρα/περιοχή. 

      Οι λόγοι για τους οποίους η δημόσια αρχαιολογία άργησε να έρθει στο 

προσκήνιο είναι πολλοί. Για παράδειγμα, πολλοί αρχαιολόγοι είναι απρόθυμοι να 

συμμετάσχουν στο πεδίο αυτό, ίσως επειδή «κλέβει» χρόνο από την έρευνά τους, 

ίσως επειδή νιώθουν άβολα σε δημόσιες συναντήσεις και συναναστροφές, ίσως 

γιατί δεν μπορούν να επιλύσουν τα ηθικά διλήμματα που συνοδεύουν τη 

δημοσίευση των πολιτισμικά ευαίσθητων δεδομένων (Hirst, n.d., «What is Public 

Archaeology»)6 ή ακόμη επειδή απλά επιλέγουν να αγνοήσουν την κοινή γνώμη, 

αφού δε βλέπουν την αρχαιολογία ως δημόσια δραστηριότητα (Schadla-Hall 1999: 

155-156).7 Μια έρευνα που διεξήχθη σχετικά με τις αντιλήψεις των αρχαιολόγων για 

τη δημόσια αρχαιολογία (Rocks-Macqueen, 2012) έδειξε ότι οι απόψεις τους είναι 

γενικά θετικές, αλλά με επιφυλάξεις, αφού δε θεωρούν τη δημόσια αρχαιολογία ως 

μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της αρχαιολογίας8. Φαίνεται, γενικά, να υπάρχει 

                                                             
5 Οι Okamura και Matsuda παρατηρούν ότι το μοντέλο ελλειμματικού κοινού του  Merriman  μπορεί 
να διαιρεθεί εννοιολογικά στο δημόσιο μοντέλο και στο μοντέλο δημοσίων σχέσεων του Holtorf, ενώ 
το μοντέλο πολλαπλών απόψεων του είναι αρκετά όμοιο με το δημοκρατικό μοντέλο του. Αυτό 
υποδηλώνει ότι τα τρία μοντέλα του Holtorf παρουσιάζουν μια εκκαθαρισμένη έκδοση των δυο 
μοντέλων του Merriman. Ακόμη, προτείνουν την κριτική και την πολυφωνική προσέγγιση, οι οποίες 
αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό μοντέλο του Merriman και στο δημοκρατικό μοντέλο του Holtorf. 
Αναγνωρίζουν, τελικά, τέσσερις προσεγγίσεις στη δημόσια αρχαιολογία: 1.Εκπαιδευτική 2.Δημοσίων 
σχέσεων 3.Κριτική 4.Πολυφωνική. Βλέπε Okamura & Matsuda 2011: 5-7. 
6 Για το θέμα των ηθικών διλημμάτων βλέπε και Hirst, n.d.,«Public Archaeology», όπου αναφέρεται 
πως καθιστώντας τη θέση ενός αρχαιολογικού χώρου γνωστή στο κοινό ή μεταδίδοντας 
πληροφορίες  σχετικά με τα ευρήματα  που συλλέχθηκαν από μια ήδη γνωστή θέση, μπορεί να 
καταστήσει την τελευταία ελκυστική στους αρχαιοκάπηλους που θα θελήσουν  να την ερευνήσουν 
για τυχόν ευρήματα τα οποία μπορεί να είναι ακόμη θαμμένα εκεί. Ακόμη, πολλές πτυχές της 
αρχαιολογικής έρευνας είναι δύσκολες για το ευρύ κοινό να τις δεχτεί. Η αναφορά πληροφοριών 
σχετικά με το παρελθόν που κάνει μια ιδιαίτερη πολιτιστική ομάδα να φαίνεται λιγότερο ιδανική 
(π.χ. απόδειξη της δουλείας ή κανιβαλισμός) ή η ανύψωση μιας πολιτιστικής ομάδας έναντι μιας 
άλλης μπορεί να οδηγήσει σε στοχευμένους βανδαλισμούς των υλικών καταλοίπων. Επιπλέον, η 
προβολή πολύτιμων αντικειμένων που προέρχονται από αρχαιολογικούς χώρους μπορεί να 
καταστήσει τα εν λόγω αντικείμενα πιο ελκυστικά στους αρχαιοκάπηλους και να ενθαρρύνει το 
εμπόριο αρχαιοτήτων. Τέλος, τίθεται το θέμα της ευαισθησίας ορισμένων πολιτισμικών ομάδων, 
ιδιαίτερα των μειονοτήτων και των υποεκπροσωπούντων λαών, για τις οποίες η παρουσίαση 
αρχαιολογικών δεδομένων κοσμικού ή θρησκευτικού περιεχομένου, μπορεί να είναι προσβλητική.  
7 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Ling (2015: 51), οι αρχαιολόγοι έχουν φτιάξει ένα φρούριο 
και είναι απρόθυμοι είτε να βγουν οι ίδιοι από το φρούριο ή να αφήσουν άλλους να μπουν. 
8
 Αυτό προκύπτει και από την πλειονότητα των απαντήσεων στην ερώτηση 3 «Αν ΟΛΑ τα 

αρχαιολογικά έργα θα έπρεπε να πραγματοποιούν κάποιου είδους αρχαιολογική προβολή και 
εκπαίδευση». 
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έλλειψη υποστήριξης στη δημόσια αρχαιολογία, εκτός από τη γενική ιδέα ότι είναι 

κάτι καλό. Βέβαια, ακόμη και για τις θετικές απόψεις, είναι δύσκολο να αγνοήσουμε 

την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον ενθουσιασμό μιας θεωρίας, μιας 

αφηρημένης σκέψης, μέχρι την πράξη, δηλαδή μέχρι τη μετατροπή της αφηρημένης 

σκέψης σε λεπτομερές σχέδιο δράσης.  

     Ποιοι είναι, λοιπόν, οι στόχοι της δημόσιας αρχαιολογίας και ποιο ρόλο έχει 

αναλάβει να παίξει; Από τα παραπάνω, προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι αν η 

αρχαιολογία προσπαθεί να δημιουργήσει νέα γνώση από τη μελέτη του υλικού 

πολιτισμού των παρελθόντων κοινωνιών, τότε η δημόσια αρχαιολογία στοχεύει στη 

μελέτη όλων των σχέσεων μεταξύ της αρχαιολογίας και της σημερινής κοινωνίας, με 

σκοπό να βελτιώσει τη γενική κατανόηση της αρχαιολογίας. Η δημόσια αρχαιολογία 

έχει ως αποστολή να καταστήσει την αρχαιολογία γνωστή και προσιτή στο ευρύ 

κοινό, λειτουργώντας ως διαμεσολαβήτρια (Γαλανίδου 2012: 7). Επιδιώκει, λοιπόν, 

να κινήσει το ενδιαφέρον των μελών του κοινού, να βοηθήσει το κοινό να 

διασκεδάσει την εμπειρία, αλλά και να το ενθαρρύνει να σκεφτεί και να συζητήσει. 

Ο Μ. Muraki, για παράδειγμα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού στην 

αρχαιολογική ανασκαφή στη θέση Miharashidai στην Ιαπωνία και υποστηρίζει ότι 

«οι συμμετέχοντες μπορούν να διδαχτούν τις ικανότητες να μάθουν σχετικά με την 

αρχαιολογία, την ιστορία και το παρελθόν από μόνοι τους, ευχάριστα» (Muraki 2011: 

273). Όπως επισημαίνει, για να είναι επιτυχής η αρχαιολογική εκπαίδευση, είναι 

απαραίτητο να υπάρχει μια «στενή σχέση» και μια «αμφίδρομη επικοινωνία» 

ανάμεσα στους αρχαιολόγους και στους συμμετέχοντες. Ακόμη, η δημόσια 

αρχαιολογία έχει στόχο να ενθαρρύνει τη διατήρηση των αρχαιολογικών 

καταλοίπων, και, λιγότερο συχνά, τη συνεχή κυβερνητική υποστήριξη των 

ανασκαφών και των μελετών συντήρησης που συνδέονται με την κατασκευή έργων 

(Hirst, n.d., «What is Public Archaeology»). Λόγω των πιέσεων που δέχεται η 

αρχαιολογία, είτε από την κυβέρνηση είτε από ιδιώτες, να δικαιολογήσει τα έξοδα 

των δραστηριοτήτων της, αναγκάζεται να σταματήσει να εξυπηρετεί αποκλειστικά 

την πνευματική κοινότητα των ακαδημαϊκών και να αρχίσει να επιδεικνύει τα οφέλη 

της σε ένα ευρύτερο κοινό. Συνεπώς, στα επόμενα χρόνια, μπορούμε να 

περιμένουμε περισσότερα χαρακτηριστικά της δημόσιας αρχαιολογίας να 

περιλαμβάνονται στα αρχαιολογικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο∙ αν μη τι άλλο 

γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για 

την αρχαιολογία (Okamura & Matsuda 2011: 8-9). 

     Με βάση τα παραπάνω, η δημόσια αρχαιολογία εκλαμβάνεται ως μια δυναμική 

προσπάθεια, που αποτελείται από έναν συνεχώς εξελισσόμενο κύκλο δύο σταδίων 

που περιλαμβάνει την έρευνα και τη δράση. Αρχικά, υπάρχει έρευνα για τη σχέση 

αρχαιολογίας-κοινού, που έπειτα ακολουθείται από δράση σε έναν συνεχή κύκλο. Η 

έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων και μπορεί να πάρει 

τη μορφή ακαδημαϊκής εργασίας ή εργασίας που βασίζεται στην πρακτική άσκηση 

και θα πρέπει να στοχεύει στο να φέρει αλλαγή, μια βελτίωση στη σχέση της 
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αρχαιολογίας με το κοινό. Η αλλαγή αυτή δεν προκύπτει αυτόματα από την έρευνα: 

απαιτείται δράση που ενημερώνεται από την έρευνα. Τέτοια δράση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη μορφή της άσκησης, για παράδειγμα, προσφέροντας 

εκπαίδευση και πληροφορίες για την αρχαιολογία στο ευρύτερο κοινό, εμπλέκοντας 

μέλη του κοινού σε αρχαιολογική έρευνα και συμμετέχοντας σε δημόσια συζήτηση 

και ακαδημαϊκή κριτική (Grima 2009: 54).       

     Η ανάληψη τέτοιων δράσεων, αντίθετων με την απλή παρατήρηση των σχέσεων 

μεταξύ κοινού-αρχαιολογίας, είναι ένα στοιχείο απαραίτητο της δημόσιας 

αρχαιολογίας. Τελικά, με αυτόν τον τρόπο, η δημόσια αρχαιολογία αποτελεί μια 

δέσμευση από πλευράς των αρχαιολόγων να φέρουν την αρχαιολογία πιο κοντά στη 

σύγχρονη κοινωνία.  

 

1.3. Η Αρχαιολογία στην εκπαίδευση 

 

     Προκύπτει έντονα, λοιπόν, η ανάγκη εκπαίδευσης του κοινού, η οποία 

συνεπάγεται, φυσικά, και την δραστηριοποίηση των αρχαιολόγων, ώστε να 

κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον για την αρχαιολογία και την προστασία της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς (Schadla-Hall 1999: 151). «Το παρελθόν ανήκει σε 

όλους» (Merriman 1991: 1), αλλά αυτό δε σημαίνει πως όλοι οι άνθρωποι 

ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων (Carman 2002: 

108) και τη γνώση για το παρελθόν. Ο F. McManamon (2000a: 6) τονίζει ότι οι 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και προσέγγισης του κοινού πρέπει να είναι ποικίλες 

για να προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα και το επίπεδο γνώσης του σχετικά με την 

αρχαιολογία και υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να γίνονται σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (McManamon, 1998). Σύμφωνα με τον ίδιο 

(McManamon 1991: 123-124), η διάκριση του κοινού σε διαφορετικές ομάδες9 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του κοινού, 

ώστε να διευκολύνεται τόσο η επιλογή των πιο κατάλληλων μηνυμάτων για την κάθε 

διαφορετική ομάδα κοινού, όσο και τα μέσα μεταβίβασής της. Όσον αφορά στα 

οφέλη που έχει να αποκομίσει η αρχαιολογία από μια σωστή και αποδοτική 

ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, συνοψίζονται από τον ίδιο (2000c: 21), 

αναφέροντας πως ένα ενεργό και πληροφορημένο κοινό, που υποστηρίζει την 

αρχαιολογική έρευνα και τη διατήρηση των αρχαιολογικών πόρων μπορεί να 

αποτελέσει μια πολύτιμη πηγή πολιτικής, εθελοντικής και οικονομικής υποστήριξης. 

Όσο πιο διαρκής και καλύτερη είναι η εκπαίδευση του κοινού, τόσο πιο 

αποτελεσματική θα είναι η διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ο 

σχεδιασμός, η έρευνα, η ανακοίνωση και η φροντίδα των αρχαιολογικών θέσεων. 

                                                             
9
 Ο McManamon (1991: 124-127) διαχωρίζει το κοινό στις ΗΠΑ σε πέντε διαφορετικές ομάδες (που 

πιθανόν να έχουν κάποιες αντιστοιχίες με ομάδες σε άλλα μέρη του κόσμου), οι οποίες είναι οι εξής: 
γενικό κοινό, μαθητές και δάσκαλοι, αρχαιολόγοι και  κυβερνητικοί υπάλληλοι, γηγενείς Αμερικάνοι.  
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     Αν το ευρύ κοινό, λοιπόν, είναι πιο σωστά ενημερωμένο για το τι πραγματικά 

κάνουν οι αρχαιολόγοι, και αν κατανοήσει ότι τα «βαρετά» έργα, που τα 

αντιλαμβάνεται, ως σπατάλη δημόσιου χρήματος, στην πραγματικότητα διατηρούν 

και επεκτείνουν την ιστορία και την κληρονομιά της, η υποστήριξη για την 

αρχαιολογία είναι πιθανό να αυξηθεί. Σε κάθε δεδομένη στιγμή η αρχαιολογία 

λαμβάνει χώρα. Ίσως όχι με τη μορφή ανασκαφής, αλλά με τη μορφή έρευνας, 

μελέτης των ευρημάτων μιας θέσης ή και σύνταξης αναφορών. Πάντα συμβαίνει 

αρχαιολογία γιατί πάντα υπάρχει ιστορία που πρέπει να ανακαλυφθεί. Λαμβάνοντας 

αυτά υπόψη, ποιο το νόημα όλης αυτής της δουλειάς, αν το κοινό δεν είναι 

ενημερωμένο ή δεν ενδιαφέρεται; Πολλά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 

καταβάλλουν προσπάθειες για να βοηθήσουν το κοινό να κατανοήσει την έννοια της 

αρχαιολογίας. «Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι άνθρωποι έχουν 

δικαίωμα σε ένα ουσιαστικό παρελθόν» (Grima 2002: 84). Παρ’ όλα αυτά, το 

μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πώς να κάνουμε την αρχαιολογία σημαντική για τους 

ανθρώπους αν δεν έχουν μια γενική άποψη του τι είναι. 

      Ένας βασικός τομέας στον οποίο η ευαισθητοποίηση του κοινού μπορεί να 

αυξηθεί είναι το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο M. Davis (2000: 194) αποκαλεί 

την εκπαίδευση «έναν κύριο τρόπο για τη μετάδοση γνώσης, αξιών και πεποιθήσεων 

της κοινωνίας». Οι στάσεις και οι αντιλήψεις, ακόμα και οι γνώσεις, που φέρουν οι 

ενήλικες σχετικά με την αρχαιολογία και το παρελθόν δομούνται ως ένα βαθμό στην 

παιδική και εφηβική ηλικία (Κασβίκης 2004: 11). Αν οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδαχθούν τις βασικές αρχές της αρχαιολογίας, είτε 

επίσημα είτε ανεπίσημα,10 καθώς και τη δεοντολογία γύρω από το πεδίο, θα 

εξελιχθούν σε  ενήλικες, οι οποίοι θα είναι ευαισθητοποιημένοι γύρω από το θέμα. 

Κι αυτό γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα στο δημοτικό σχολείο, βρίσκονται στα πιο 

ευεπηρέαστα στάδια της ζωής τους. Είναι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που 

μαθαίνουν τις βασικές τους γνώσεις και δημιουργούν τους δικούς τους 

προσωπικούς στόχους και αντιλήψεις του κόσμου γύρω τους. Με το να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά στη μελέτη της αρχαιολογίας, οι αρχαιολόγοι δεν 

προσπαθούν να μετατρέψουν μια ολόκληρη γενιά σε αρχαιολόγους. Αντιθέτως, 

                                                             
10

 Η ιστορική και πολιτισμική παιδεία των παιδιών διαμορφώνεται μέσα από μια πληθώρα πηγών, 
επίσημων και ανεπίσημων (Husbands 2004: 111-112). Οι τρόποι με τους οποίους ο μαθητής μπορεί 
να έρθει σε επαφή με την αρχαιολογία και τον υλικό πολιτισμό είναι τρεις (Ρεπούση 2004, Κασβίκης 
2004: 48-49, Κασβίκης και Ανδρέου 2008, Κασβίκης 2015): 
1) η τυπική εκπαίδευση, μέσα από τις αναπαραστάσεις και αφηγήσεις που αξιοποιούν την 
αρχαιολογική γνώση στα σχολικά εγχειρίδια 
2)η μη-τυπική εκπαίδευση, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις επικοινωνιακές δράσεις 
σε αρχαιολογικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σχετικούς φορείς και 
3) η άτυπη εκπαίδευση, μέσα από την περίπτωση των παιδικών βιβλίων, γνώσεων και λογοτεχνικών, 
τα οποία εμπνέονται από ή πραγματεύονται την υλική διάσταση του παρελθόντος. 
Επιπλέον, στα πλαίσια της  άτυπης εκπαίδευσης δε μπορούμε να παραβλέψουμε και την επίδραση 
που έχει ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και, κυρίως, το διαδίκτυο. 
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αισθάνονται ότι τα θετικά που προκύπτουν από την έμμεση ή άμεση εισαγωγή της 

αρχαιολογίας στην εκπαίδευση είναι πολλά. 

     Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι με την εισαγωγή της αρχαιολογίας στην 

εκπαιδευτική πράξη μπορούν να συνδεθούν τα εντελώς διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα, όπως οι 

ανθρωπιστικές σπουδές με τις φυσικές επιστήμες (Clarke 1986: 9). Ακόμη, η χρήση 

της αρχαιολογίας μπορεί να παρέχει στα παιδιά την ιδέα της χρήσης των 

αποδεικτικών στοιχείων. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να λάβουν τις διαφορετικές 

κατευθύνσεις για να προσπαθήσουν να βρουν τον σκοπό μιας θέσης ή ακόμα και 

ενός αντικειμένου. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα ιστορικά 

κτίρια, άλλα τεχνουργήματα, ιστορικά έγγραφα ή χάρτες, τη γεωλογία ή και ακόμη 

μελέτες τοπίου για να επιχειρήσουν να καταλήξουν σε μια απάντηση. «Το να 

κατανοείς τη φύση των αποδείξεων, το να είσαι σε θέση να τις αξιολογήσεις και να 

τις χρησιμοποιείς για να κάνεις υποθέσεις και να καταλήξεις σε σωστά 

συμπεράσματα αποτελούν δεξιότητες που έχουν χρήσεις πέραν της αρχαιολογίας» 

(Clarke 1986: 9). Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

ανακαλύψουν τα κατάλοιπα του παρελθόντος γύρω τους και μέσα από αυτά να 

κατανοήσουν καλύτερα τον σύγχρονο κόσμο (Podgorny 1990: 187), καθώς και να 

αποδεχτούν τη θρησκευτική, πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα στις 

σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Masson  & Guillot 1994: 379). Πέρα από 

αυτό, η αρχαιολογία μπορεί να αποτελέσει ένα προνομιακό εκπαιδευτικό εργαλείο 

για τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής οπτικής για το παρελθόν (Χαμηλάκης 2004). 

Ακόμη, οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από την έρευνα, η 

οποία τους βάζει στη διαδικασία να παρατηρούν, να εξετάζουν και να ερμηνεύουν 

τα δεδομένα (Smardz 1990: 293, Smith 1991: 37). Τέλος, κατανοούν έννοιες όπως η 

«αλλαγή» και ο «χρόνος» με τις ποικίλες διαστάσεις και εφαρμογές τους (Masson  

και Guillot 1994: 379). 

     Η ελλιπής ενημέρωση σχετικά με την αρχαιολογία είναι αποτέλεσμα του 

γεγονότος ότι η αρχαιολογία δεν αποτελεί μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.)11 στο σχολείο. Ως αποτέλεσμα, η αρχαιολογία γίνεται κάτι με το 

οποίο οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι. Ως παιδιά, διδάσκονται τα βασικά για 

να κατανοήσουν τα μαθηματικά, τη φυσική, τη γλώσσα κτλ. Εντούτοις, 

παραλείποντας να συμπεριληφθούν έννοιες όπως η αρχαιολογία, τα παιδιά δε 

μπορούν να καταλάβουν τι είναι και τι θα μπορούσε να τους προσφέρει. Για να 

                                                             
11

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι το μέσο με το οποίο κάθε κράτος καθορίζει ακριβώς τι 
και πώς θα διδαχτεί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας, των 
πολιτισμικών του στοιχείων και της παράδοσης και να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η ύπαρξή του. 
Με άλλα λόγια, εκφράζει την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική και εξαρτάται άμεσα από το εκάστοτε 
πολιτικό και θεσμικό συγκείμενο του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, άλλοτε χρησιμοποιείται για 
την άσκηση ελέγχου και άλλοτε για την παραγωγή θεσμών και ιδεολογίας. Επιπλέον, έχει δεσμευτικό 
χαρακτήρα για όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί φτάνει σε αυτούς ως νόμος του κράτους ή ως 
υπουργική απόφαση. Βλέπε ενδεικτικά Κουτσελίνη 1997:35-49 και Βρεττός και Καψάλης 1999:24. 
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καταλάβουν τι είναι αρχαιολογία, θα πρέπει να διδαχθούν γι’ αυτή στο σχολείο 

ουσιαστικά και όχι μόνο ως μια απλή αναφορά στο μάθημα της Ιστορίας.12 

     Το ζήτημα της υποβάθμισης ή και της παράλειψης του αρχαιολογικού 

παρελθόντος στην εκπαίδευση είναι γνωστό με τον όρο «το παρελθόν που 

παραλείπεται» (the excluded past)13. Παρόλο που η αναγνώριση της έννοιας και η 

ύπαρξη του «παρελθόντος που παραλείπεται» από την εκπαίδευση δεν είναι κάτι 

καινούριο, η διαδικασία του αποκλεισμού μόλις πρόσφατα έχει εντοπιστεί. Η έννοια 

του «παρελθόντος που παραλείπεται» είναι διττή: περιλαμβάνει τόσο τον 

αποκλεισμό της προϊστορικής περιόδου από τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα 

σχολικά εγχειρίδια πολλών χωρών όσο και την αποσιώπηση του υλικού παρελθόντος 

των γηγενών, μειονοτήτων ή καταπιεσμένων ομάδων για ιδεολογικούς λόγους 

(MacKenzie & Stone 1990: 1-2). 

     Ωστόσο, επισημαίνοντας την ανάγκη να συμπεριληφθεί η αρχαιολογία στο 

Πρόγραμμα Σπουδών, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου το θέμα της αρχαιολογίας υπάρχει ως υπαινιγμός. Για παράδειγμα, σε 

ορισμένους από τους γενικούς στόχους για τη διδασκαλία της Ιστορίας, το 

Πρόγραμμα Σπουδών του δημοτικού ελληνικού σχολείου δηλώνει ότι ο δάσκαλος 

πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

 Γ’ τάξη: Προϊστορία και πρωτοϊστορία: οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να  

ερμηνεύσουν την ύπαρξη εργαλείων και οστών ανθρώπων στα σπήλαια, να 

αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κυκλαδικής τέχνης και να θαυμάσουν 

αντιπροσωπευτικά της έργα, να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση των 

ανακτόρων της Κνωσού και την τεχνική των τοιχογραφιών και να θαυμάσουν την 

αρχιτεκτονική των Μυκηναίων, και ειδικότερα την κατασκευή των κυκλώπειων 

τειχών. 

 Δ’ τάξη: Αρχαϊκά χρόνια: οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα κύρια 

στοιχεία της αρχαϊκής τέχνης, μέσα από τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και τα έργα 

της πλαστικής, και να τη συγκρίνουν με την τέχνη προηγούμενων εποχών. Κλασικά 

χρόνια: οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίσουν αντιπροσωπευτικά δείγματα της 

αρχιτεκτονικής, της πλαστικής και της αγγειοπλαστικής της κλασικής εποχής και να 

σχηματίσουν μια πρώτη αντίληψη της έννοιας του «κλασικού» και να γνωρίσουν την 

                                                             
12

 Οι λόγοι για τους οποίους η αρχαιολογία δεν εισήχθη ποτέ ως ανεξάρτητο διδακτικό αντικείμενο 
στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολλοί. Ένας λόγος είναι ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα είναι ήδη 
πολύ επιβαρυμένα, ώστε είναι αδύνατο να εισαχθεί ένα ακόμη αντικείμενο. Επιπλέον, η εισαγωγή 
θεμάτων αρχαιολογίας στην εκπαίδευση δεν έχει καμία οικονομική αξία λόγω της επαγγελματικής 
κατεύθυνσης της εκπαίδευσης σε αρκετές χώρες.  Και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αφήνουν σημαντικές 
όψεις του παρελθόντος αδίδαχτες λόγω της απουσίας κατάλληλου εκπαιδευτικού εξοπλισμού ή της 
δικής τους ελλιπούς εκπαίδευσης. Ακόμη, η μη εισαγωγή της αρχαιολογίας στην εκπαίδευση 
οφείλεται και σε πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους καθώς τα πορίσματα της αρχαιολογίας πολλές 
φορές διαφοροποιούνται από την επίσημη ερμηνεία του παρελθόντος. Τέλος, η μελέτη θεμάτων του 
παρελθόντος που συνήθως παραλείπονται (όπως για παράδειγμα ο υλικός πολιτισμός) θεωρείται ως 
μια σχετική πολυτέλεια που δεν έχει σχέση με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Βλέπε σχετικά 
McKenzie & Stone 1990: 3-4, Κασβίκης & Κουνελάκης 2000: 54-58 και Κασβίκης 2004: 70. 
13 Για το ζήτημα του παρελθόντος που παραλείπεται βλέπε σχετικά Barlow 1990: 68-87. 
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άνθηση της τέχνης στη Θήβα. Ελληνιστικά χρόνια: οι μαθητές θα πρέπει να 

κατανοήσουν τις επιδράσεις που άσκησε ο ελληνικός πολιτισμός με την εξάπλωσή 

του. Θέματα από την αρχαία ιστορία: οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τις 

έννοιες: «αρχαιολογικός χώρος και μουσείο», να αντιληφθούν την αξία των 

αρχαιολογικών χώρων, να νιώσουν την ανάγκη να επισκέπτονται αρχαιολογικούς 

χώρους και μουσεία και να θαυμάσουν τα έργα τέχνης και τα αρχαία μνημεία.  

 Ε’ τάξη: Τα ελληνορωμαϊκά χρόνια: οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίσουν και να 

εκτιμήσουν τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό μέσα από προσιτά δημιουργήματα του, 

να εκτιμήσουν τη συνεισφορά των Ελλήνων στη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού 

πολιτισμού, να δείξουν ενδιαφέρον για μνημεία που σώζονται από τη ρωμαϊκή 

εποχή ιδιαίτερα στον τόπο τους. Τα Βυζαντινά χρόνια: οι μαθητές θα πρέπει να 

γνωρίσουν τους συντελεστές της κατασκευής της Αγίας Σοφίας και στοιχεία από το 

αρχιτεκτονικό σχέδιο και το ζωγραφικό διάκοσμό της, να εκτιμήσουν την αξία της 

Αγίας Σοφίας ως καλλιτεχνικού μνημείου και κέντρου της θρησκευτικής και εθνικής 

ζωής των Βυζαντινών, να γνωρίσουν τη μεγάλη ανάπτυξη της τέχνης της 

αγιογραφίας, τη δημιουργία του βυζαντινού ρυθμού και το χτίσιμο εκκλησιών και να 

διακρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης της εποχής, να γνωρίσουν την 

ανάπτυξη που παρουσίασε η τέχνη αυτή την εποχή, να γνωρίσουν την οικονομική, 

πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης την εποχή αυτή. Θέματα 

από τη Βυζαντινή Ιστορία: οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της 

βυζαντινής τέχνης μέσα από αντιπροσωπευτικά δημιουργήματά της, να εκτιμήσουν 

τη σπουδαιότητα της βυζαντινής τέχνης για τον ελληνικό και τον παγκόσμιο 

πολιτισμό και να νιώσουν αισθητική συγκίνηση από τη θέαση των βυζαντινών 

καλλιτεχνημάτων (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ιστορίας, σελ. 190-202). 

     Ακόμα κι αν αυτό είναι ένα παράδειγμα που φανερώνει ότι τα θέματα που 

καλύπτονται σε γενικές γραμμές από την σφαίρα της αρχαιολογίας υπάρχουν, στην 

πραγματικότητα δεν καλύπτει ούτε ονομάζει τον ίδιο τον κλάδο.14 Παρατηρούμε 

μόνο, ότι υπάρχει γενικά η βούληση οι μαθητές να γνωρίσουν την τέχνη και τον 

πολιτισμό στην αρχαιότητα και η προτροπή να έρθουν σε επαφή με μνημεία και 

αρχαιολογικούς χώρους, αλλά τίποτα ουσιαστικότερο όπως το να μάθουν τι ακριβώς 

είναι η αρχαιολογία. 

     Δεν αρκεί, όμως, η ένταξη της έννοιας της αρχαιολογίας στο Πρόγραμμα 

Σπουδών. Όπως αναφέρει και η A. Erickson (2011: 51), βασική προϋπόθεση είναι η 

κατάρτιση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να περιλαμβάνει και την 

αρχαιολογία. Πώς μπορεί κανείς να περιμένει οι εκπαιδευτικοί να μοιραστούν και να 

ενθαρρύνουν την αρχαιολογία, αν οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τίποτα γι ‘αυτήν; Με το να 

είναι πιο εξοικειωμένοι με την αρχαιολογία, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να τη 

διδάξουν καλύτερα. Με τη σειρά τους, τα παιδιά θα εξοικειωθούν περισσότερο με 

                                                             
14

 Όπως αναφέρει και η Καγιάφα (2011), στα μέρη των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ που αφορούν στο δημοτικό 
σχολείο δεν αναφέρονται πουθενά οι λέξεις αρχαιολογία, αρχαιολόγος ή ανασκαφή. Μόνο η λέξη 
«αρχαιολογικός» αναφέρεται 9 φορές. 
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την έννοια της αρχαιολογίας. Τελικά, πρέπει να υπάρξει ένας συμβιβασμός μεταξύ 

του αρχαιολόγου και του εκπαιδευτικού, ώστε να βρεθεί κάποια μέση λύση. Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει την αξία που η αρχαιολογία μπορεί 

να έχει στην εκπαίδευση των παιδιών και με τη σειρά του, ο αρχαιολόγος θα πρέπει 

επίσης να συνειδητοποιήσει ότι το βάρος της εκπαίδευσης δεν μπορεί να πέσει 

αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό. 

 

1.4.  Αρχαιολογία, υλικός πολιτισμός και σχολικά εγχειρίδια 

 

     Στο σημείο αυτό, για να κατανοηθούν και να ερμηνευθούν οι αρχαιολογικές 

αφηγήσεις των σχολικών εγχειριδίων, κρίνεται απαραίτητη η συζήτηση γύρω από 

δυο βασικά ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη σημασία που έχει η ιστορία της 

αρχαιολογίας και την εξέλιξη της αρχαιολογική σκέψης για την κατανόηση της 

φύσης της αρχαιολογικής ερμηνείας, ώστε να προσδιοριστεί ο σχετικός βαθμός 

αντικειμενικότητας ή υποκειμενικότητας του γνωστικού πεδίου. Από την άλλη, αυτό 

δεν αρκεί, αφού απαραίτητη  προϋπόθεση είναι και η κατανόηση του ιδεολογικού 

ρόλου του σχολείου με έμφαση στον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το σχολικό 

εγχειρίδιο ως επικοινωνιακό, παιδαγωγικό και ιδεολογικό μέσο, και αυτό θα 

αποτελέσει το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει.  

 

 1.4.1. Η εξέλιξη της αρχαιολογικής σκέψης 

 

     Τα ζητήματα του υλικού πολιτισμού, από την κατασκευή των πρώτων εργαλείων 

μέχρι τα σύγχρονα υψηλά τεχνολογικά επιτεύγματα, συνιστούν δομικό στοιχείο για 

την κατανόηση και ερμηνεία του μετασχηματισμού των κοινωνιών και της 

συγκρότησης των πολιτισμών. Ωστόσο, η ανθρωπολογική έρευνα είχε σχεδόν 

παραμελήσει, αν όχι περιφρονήσει, τη μελέτη των «υλικών πραγμάτων», 

θεωρώντας τα «παθητικούς δείκτες» και «άψυχους δέκτες», σε αντίθεση με τα 

«έμψυχα», «ζωντανά» και «δρώντα» υποκείμενα. Είναι όμως έτσι; Τα αντικείμενα 

μπορούν να «δράσουν» ή πρόκειται για αποκλειστικά ανθρώπινη ιδιότητα; 

     Όσον αφορά στον τομέα της αρχαιολογίας, όπως επισημαίνει και ο Mortimer 

Wheeler (1954: 13) «ο αρχαιολόγος φέρνει στο φως όχι πράγματα, αλλά 

ανθρώπους».15 Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, είτε 

πρόκειται για αντικείμενα είτε για μνημεία, αποτελούν πηγή πληροφοριών για την 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα πράγματα που παράγουν οι άνθρωποι δεν 

καθρεφτίζουν με παθητικό τρόπο την πραγματικότητα, αλλά μάλλον τη 

διαμορφώνουν, την αναπαράγουν συνεχώς και τη νομιμοποιούν ή την ανατρέπουν 

(Κωτσάκης 2008: 32-33). Σε αντίθεση με τους εθνολόγους, τους γεωγράφους, τους 

                                                             
15

 Συνεπώς, η αρχαιολογία έχει ρόλο διπλό: να φέρει στο φως τα λείψανα του παρελθόντος 
(μέθοδος), αλλά και να τα ερμηνεύσει (θεωρία) ώστε να ανασυστήσει/αναδημιουργήσει το 
παρελθόν.  
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κοινωνιολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες και τους οικονομολόγους, οι 

αρχαιολόγοι δε μπορούν να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων που 

μελετούν και, σε αντίθεση με τους ιστορικούς, οι περισσότεροι δεν έχουν άμεση 

πρόσβαση στη σκέψη αυτών των ανθρώπων, όπως συμβαίνει όταν υπάρχουν 

γραπτά κείμενα. Αντίθετα, οι αρχαιολόγοι πρέπει να συμπεράνουν τη συμπεριφορά 

και τις αντιλήψεις των ανθρώπων που μελετούν από τα υλικά κατάλοιπα των 

κατασκευών τους, καθώς και από τα φυσικά αποτελέσματα αυτών πάνω στο 

περιβάλλον. Η ερμηνεία, λοιπόν, των αρχαιολογικών δεδομένων προϋποθέτει την 

κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο παρόν και του αντίκτυπού της στον 

υλικό πολιτισμό (Trigger 2005: 23-24). 

      Ο σημερινός τρόπος ερμηνείας των αρχαιολογικών ευρημάτων είναι αποτέλεσμα 

μιας διαδικασίας ριζικής αλλαγής της έννοιας του υλικού πολιτισμού και ενός 

διαφορετικού τρόπου ανάγνωσής του. Τα αρχικά δείγματα ενδιαφέροντος για τον 

υλικό πολιτισμό εμφανίζονται κατά τον 16ο και 17ο αιώνα  ως κοσμική 

δραστηριότητα αρχαιοφιλίας16, η οποία είχε τις ρίζες της στην κλασική παιδεία, όταν 

«αξιοπερίεργα» αντικείμενα μεταφέρονται από τις αποικίες για να (δια)κοσμήσουν 

τις πρώτες μουσειακές συλλογές που συγκροτούνται και τις διεθνείς εκθέσεις που 

διοργανώνονται από τις ελίτ στα μητροπολιτικά κέντρα, υπό την επίδραση της 

σκέψεως του Διαφωτισμού αρχικά και του εξελικτισμού17 αργότερα. 

     Κατά τα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αι. η επιστήμη της αρχαιολογίας 

μετατράπηκε σε έναν τομέα που επεκτείνεται στις ανθρωπιστικές σπουδές και στις 

θετικές επιστήμες και παράλληλα επιδιώκει να καταστεί προσιτός στο ευρύ κοινό. Η 

Πολιτισμική Ιστορική Αρχαιολογία (ή Πολιτισμική Ιστορία), όπως ονομάστηκε, 

χρησιμοποίησε αρχαιολογικές και ανθρωπολογικές μεθόδους και βασικό στοιχείο 

της ήταν η εξήγηση της πολιτισμικής αλλαγής. Βασίστηκε στο κανονιστικό πρότυπο 

πολιτισμού, την αρχή δηλαδή ότι κάθε πολιτισμός είναι ένα σύνολο κανόνων που 

κυβερνούν την ανθρώπινη συμπεριφορά ή, όπως αναφέρει ο Κωτσάκης (2008:39), 

αντιλήφθηκε την ιδιαιτερότητα κάθε πολιτισμού ως παράγωγο της ιστορίας. 

Ενισχύθηκε, ακόμη, η ερμηνεία της πολιτισμικής αλλαγής ως αποτέλεσμα της 

διάχυσης ιδεών από τη  μια ανθρώπινη ομάδα στην άλλη και των μεταναστεύσεων 

που οδήγησαν στην αντικατάσταση του λαού και του πολιτισμού του από έναν 

άλλον (Trigger 2005: 156-159)18.Οι αρχαιολόγοι πλέον δεν αρκούνται στα ευρήματα 

                                                             
16

 Πρόκειται για αρχαιοσυλλεκτισμό και αρχαιοδιφική έρευνα, η οποία στην ουσία, δεν ήταν τίποτα 
άλλο από απλή συλλογή τεχνουργημάτων και με μόνο ενδιαφέρον τον θαυμασμό και την απλή 
ερμηνεία του τι  είναι το αντικείμενο που συλλέχθηκε. Το αρχαιολογικό δεδομένο λειτουργούσε ως 
αυτοσκοπός. 
17

 Όταν τον 19ο αι. διατυπώθηκε η θεωρία της εξέλιξης (Darwin 1860: 490) υποστηρίχθηκε ότι θα 
μπορούσε να αφορά σε  περισσότερους από έναν τομείς. Ό, τι ίσχυε για τα έμβια όντα, θα μπορούσε 
να ισχύει και για τα κοινωνικά/πολιτισμικά φαινόμενα, με κάποιες τροποποιήσεις. 
18  Για παράδειγμα, ο G.E. Smith (1923, 1933) υποστήριξε πως όλη η πρώιμη πολιτισμική εξέλιξη είχε 
λάβει χώρα στην Αίγυπτο και πως οι αιγυπτιακές καινοτομίες μεταφέρθηκαν σε όλα τα μέρη του 
κόσμου μέσω των Αιγύπτιων εμπόρων, οι οποίοι αναζητούσαν τα πρωταρχικά υλικά που είχαν τη 
δύναμη να παρατείνουν την ανθρώπινη ζωή, ενώ ο Oscar Montelius (1899) απέδωσε την πολιτισμική 
εξέλιξη της Ευρώπης σε διαδοχικά ρεύματα διάδοσης και μετανάστευσης από την Εγγύς Ανατολή. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82


27 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

και τη χρονολόγησή τους και επιχειρούν να ερμηνεύσουν μεμονωμένα γεγονότα με 

όλη την ιδιογραφική μερικότητά τους, να μελετήσουν λεπτομερώς συγκεκριμένους 

πολιτισμούς ή περιοχές και να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την 

ανθρώπινη εμπειρία (Trigger 2005: 383). Αυτού του είδους τα προβλήματα έδειξαν 

πως πλέον η αρχαιολογία δεν μπορούσε να υφίσταται χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο.  

     Στη δεκαετία του 1960, όμως, αρχαιολόγοι επηρεασμένοι από τον θετικισμό της 

εποχής,  προσέγγισαν την αρχαιολογία περισσότερο «επιστημονικά» και βασίστηκαν 

στην αντικειμενική παρατήρηση και την απόδειξη κατά το  παράδειγμα των θετικών 

επιστημών.19 Ο όρος Νέα Αρχαιολογία, όπως ονομάστηκε το ρεύμα και που 

αργότερα έγινε γνωστό ως διαδικαστική αρχαιολογία, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο με 

τον τίτλο «Η Νέα Αμερικάνικη Αρχαιολογία» που εξέδωσε ο Joseph Caldwell (1959: 

303-307) στο περιοδικό Science. Η Νέα Αρχαιολογία, η οποία αποτέλεσε το ξεκίνημα 

της σύγχρονης αρχαιολογικής σκέψης, ως μια συγκεκριμένη σειρά εννοιών και ως 

ένα κίνημα  ήταν η δημιουργία του Lewis Binford (1962, 1965, 1972), ο οποίος 

απέρριψε την πολιτισμικο-ιστορική αρχαιολογία. Ο Binford πίστευε ότι η 

αρχαιολογία έπρεπε να υπερβεί το απλό στάδιο της περιγραφής, του ιστορικού 

επιμερισμού και να προχωρήσει σε εκείνο της ανθρωπολογικής ερμηνείας ενός 

συνολικού φαινομένου, στηριγμένου στην ενότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Θεώρησε τον πολιτισμό σαν ένα εξωσωματικό μέσο προσαρμογής στο φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Από τον μέντορά του τον Leslie White υιοθέτησε την ιδέα ότι 

ο πολιτισμός  είναι ένα σύστημα που αποτελείται από τρία αλληλένδετα 

υποσυστήματα: την τεχνολογία, την κοινωνική οργάνωση και την ιδεολογία.20 

Επομένως, έδωσε έμφαση στις συνέχειες που παρατηρούνται μέσα στην πολιτισμική 

αλλαγή, σε αντίθεση με τις ασυνέχειες που προκαλούνται από τη διάχυση και τη 

μετανάστευση. Επιπλέον, απέρριψε την αντιμετώπιση των τεχνουργημάτων ως 

ισοδύναμων και συγκρίσιμων στοιχείων και ενθάρρυνε τους αρχαιολόγους να 

προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τους ρόλους που είχαν παίξει μέσα στα ζώντα 

πολιτισμικά συστήματα, αφού πίστευε πως, λόγω της λειτουργικής τους σχέσης με 

τα τρία υποσυστήματα, θα μπορούσαν να αποδώσουν μια κατανοήσιμη εικόνα των 

αφανισθέντων πολιτισμών και των αλλαγών που συνέβησαν σε μεγάλες περιόδους. 

Ο Binford συνεισέφερε στη νέο-εξελικτική21 πεποίθηση ότι η ανθρώπινη 

                                                             
19

 Οι θετικιστές υποστηρίζουν ότι, εφόσον υπάρχουν επαρκή δεδομένα, τα οποία μάλιστα 
αναλύονται με κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους, η εγκυρότητα των πορισμάτων είναι 
ανεξάρτητη από τις μεροληψίες ή τις πεποιθήσεις του ερευνητή (Trigger 2005: 16). 
20

 Η συστημική θεωρία επέτρεψε στους αρχαιολόγους να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των 
παραδοσιακών αναλύσεων της κοινωνικής ανθρωπολογίας που αφορούσαν στις στατικές δομές, 
μελετώντας όχι μόνο τις διαδικασίες συντήρησης των δομών, αλλά και τις διαδικασίες εξέλιξής τους 
(Trigger 2005: 312). 
21 Ο νέο-εξελικτισμός που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη δεκαετία του 1960 ήταν μια 
ακόμη προσπάθεια των ανθρωπολόγων που ζούσαν σε μια πολιτικά κυρίαρχη χώρα να 
«φυσικοποιήσουν» τη θέση τους, προβάλλοντάς την ως το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας 
εξελικτικής διαδικασίας που επέτρεπε στους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω 
στο περιβάλλον τους και μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τη φύση (Trigger 2005: 297). Η Νέα 
Αρχαιολογία αποδέχθηκε τη νέο-εξελικτική πεποίθηση ότι τα πολιτισμικά συστήματα 
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συμπεριφορά ήταν ομοιόμορφη και πίστευε ότι οι κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, οι 

οποίες βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο εξέλιξης, είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά 

(Trigger 2003:9). Αντιθέτως, υποστήριξε ότι οι πολιτισμοί δεν είναι εσωτερικά 

ομοιογενείς. Όλοι τους έχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, τουλάχιστον ως προς 

τους ρόλους της ηλικίας και των φύλων (Trigger 2005: 306). Η Νέα Αρχαιολογία 

βασίστηκε μόνο στην ακρίβεια της μεθόδου, η οποία έπρεπε να είναι ουδέτερη και 

αμερόληπτη, αγνοώντας τις ιστορικές και κοινωνικές συνάφειες μέσα στις οποίες 

παρήχθησαν τα δεδομένα (Κωτσάκης 2008: 38-39) με στόχο την παραγωγή 

εξελικτικών γενικεύσεων σχετικά με τη φύση της πολιτισμικής αλλαγής. Αυτή είναι η 

λεγόμενη «Ενδιάμεση Θεωρία» (middle range theory)22, ένα σύνολο μεθοδολογικών 

πρακτικών και κανόνων που αντιπροσωπεύει το κύριο εργαλείο για την 

«αποκωδικοποίηση» του παρελθόντος, καθώς υποτίθεται ότι είναι σε θέση να 

μετατρέψει τα «στατικά» κατάλοιπα της αρχαιολογικής μαρτυρίας στις «δυναμικές 

διαδικασίες» που τα παρήγαγαν (Binford 1977, Brooks 1982, Hodder 2002b, Raab 

και Goodyear 1984). Η Νέα Αρχαιολογία,  λοιπόν, έστρεψε περισσότερο την προσοχή 

της έρευνας στο γενικό και προσπάθησε να αντιληφθεί την ανθρώπινη παρουσία και 

δραστηριότητα μέσα από κατηγορίες με παγκόσμια σημασία, όπως τα οικονομικά 

πρότυπα διαβίωσης και το εμπόριο, ενώ ασχολήθηκε σε μικρότερο βαθμό με τη 

μελέτη της ιδεολογικής και συμβολικής διάστασης του υλικού πολιτισμού καθώς και 

την κοινωνική οργάνωση (Κωτσάκης 2008: 38-39, Trigger 2005: 336).  Σημαντικές 

πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως οι θρησκευτικές δοξασίες, η 

αισθητική και η επιστημονική γνώση, δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής.23 

     Η Νέα Αρχαιολογία συνέβαλε σημαντικά στην αρχαιολογική έρευνα  με την 

επιστημονική ανάλυση του υλικού και με την υποστήριξη θεωρήσεων, όπως η 

διαδικασία της εντόπιας εξέλιξης του πολιτισμού και της κοινωνίας. Ο Γ. 

Χουρμουζιάδης (1999: 178) την χαρακτήρισε ως «το πιο οργανωμένο και ιστορικά 

προσδιορισμένο γνωσιοθεωρητικό κίνημα στο πλαίσιο της θεωρητικής αρχαιολογίας 
                                                                                                                                                                              
χαρακτηρίζονταν από ένα μεγάλο βαθμό ομοιομορφίας και ότι είναι πιθανό να ερμηνευθεί αυτή η 
ομοιομορφία με την ταύτιση των οικολογικών περιορισμών που διαμορφώνουν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά (Trigger 2005: 337).  
22 Ο Binford τονίζει την ιδεολογική αντικειμενικότητα της Θεωρίας Μέσου Εύρους. Σε καμιά, όμως,  
περίπτωση δεν είναι σαφές ότι οι προσπάθειες μέσου εύρους να εξαγάγουν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά από τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι απαλλαγμένες από προϊδεασμούς και 
προκαταλήψεις. Ορισμένες συμπεριφορικές ερμηνείες συχνά αποδεικνύονται εσφαλμένες ή 
αμφισβητήσιμες. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι προτάσεις μέσου εύρους που έχουν διερευνηθεί 
προσεκτικά, όταν εφαρμόζονται στις κατάλληλες περιπτώσεις, μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση 
των υποκειμενικών στοιχείων που εμπεριέχονται στην εξαγωγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς από 
τα αρχαιολογικά δεδομένα. Αυτές οι προτάσεις δεν εγγυώνται ότι θα παρέχουν ερμηνείες που θα 
εξαλείψουν τις διαστρεβλώσεις όπως προκύπτουν από τα συμφέροντα, τις αξίες ή τις φαντασιώσεις 
των αρχαιολόγων, αλλά θα τις περιορίζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό (Trigger 2005: 400-401).  
23 Ο Trigger (2003: 11-12) αναφέρει πως δεν θέλησε να υιοθετήσει  τη Νέα Αρχαιολογία πρώτον γιατί 
θεωρεί ότι η οριοθέτηση της πολιτισμικο-ιστορίας του Binford δεν αντιστοιχεί σε ολόκληρη την 
αμερικανική αρχαιολογία, πόσο μάλλον στην παγκόσμια. Δεύτερον, γιατί η Νέα Αρχαιολογία και ο 
νέο-εξελικτισμός υποστηρίζουν έντονα ότι το στάδιο της κοινωνικο-πολιτισμικής εξέλιξης αποτελεί  
την κύρια και καθοριστική αιτία διαφορών στην ανθρώπινη συμπεριφορά  και, τρίτον, γιατί δε 
μπορούσε να αποδεκτεί τον οικολογικό ντετερμινισμό της Νέας Αρχαιολογίας.  
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αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής της αρχαιολογικής γνώσης». Παρά τα 

θετικά σημεία της, όμως, χαρακτηρίστηκε από υπερβολές, εμμονές και 

προκαταλήψεις που οδήγησαν την αρχαιολογική επιστήμη σε αδιέξοδο και σε ένα 

σημείο αναθεώρησης. Όλο και περισσότεροι αρχαιολόγοι, ακολουθώντας το 

παράδειγμα των ιστορικών και των κοινωνιολόγων, εγκαταλείπουν σταδιακά τη 

θετικιστική βεβαιότητα και αρχίζουν να έχουν αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα 

της έρευνας τους. Αυτό συμβαίνει γιατί συνειδητοποιούν ότι οι κοινωνικοί 

παράγοντες καθορίζουν όχι μόνο τα ερωτήματα που θέτουν, αλλά και τις 

απαντήσεις που θεωρούνται πειστικές (Trigger 2005: 5, 354) και επιθυμούν να δουν 

με κριτικό μάτι τον υποκειμενισμό τους απέναντι στο υλικό τους καθώς και να 

επισημάνουν πως οι προηγούμενοι ερευνητές είχαν επιβάλει τα δικά τους 

συστήματα αξιών στη διάρκεια της ερμηνείας. Η ανάγκη αναπροσανατολισμού 

προέκυψε και από την απαίτηση του ευρύτερου κοινού να εξηγούνται τα 

αρχαιολογικά ευρήματα σε ένα επίπεδο πιο φιλοσοφικό και ανθρωποκεντρικό και 

πιο προσιτό από τον αυστηρό ακαδημαϊσμό του εξειδικευμένου αρχαιολογικού 

διαλόγου. 

     Ως απάντηση, λοιπόν, στη Νέα Αρχαιολογία, κατά τη δεκαετία του 1980, οι 

αρχαιολόγοι Ian Hodder, Daniel Miller, Michael Shanks και Christopher Tilley, 

αμφισβήτησαν την αμεροληψία της διαδικαστικής αρχαιολογίας, ισχυριζόμενοι ότι 

κάθε αρχαιολόγος είναι στην πραγματικότητα προκατειλημμένος από την 

προσωπική εμπειρία και το πολιτισμικό του πλαίσιο και, συνεπώς, το πραγματικά 

επιστημονικό αρχαιολογικό έργο είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο (Hodder 2002a, 

Miller & Tilley 1984, Shanks & Tilley 1987, 1989). Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα στην 

αρχαιολογία όπου το πείραμα (ανασκαφή) δεν μπορεί πιθανά να επαναληφθεί από 

άλλους, όπως υπαγορεύει η επιστημονική μέθοδος. Συνεπώς, στη Μεταδιαδικαστική 

Αρχαιολογία, όπως ονομάστηκε το ρεύμα, η έμφαση, πλέον, μεταφέρεται στο ρόλο 

των υποκειμένων, τα οποία δρουν αποφασιστικά στη σχέση μεταξύ συμπεριφοράς 

και υλικού πολιτισμού. Επομένως, τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούσε η Νέα 

Αρχαιολογία για να ελέγξει τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και υλικού πολιτισμού 

κρίνονται ως ανεπαρκή, αφού δεν μπορούν να είναι αντικειμενικά: η μέτρηση 

εξαρτάται από την αντίληψη του ατόμου που την πραγματοποιεί. Επικρίνεται και ο 

τρόπος με τον οποίο η Νέα Αρχαιολογία ελέγχει τις ερμηνείες, ο οποίος είναι εξίσου 

συναφής με μια ερμηνευτική προσέγγιση. Κατ’ επέκταση, ο υλικός πολιτισμός, που 

δημιουργήθηκε από το άτομο και όχι από ένα κοινωνικό σύστημα, δεν αντανακλά 

παθητικά την κοινωνία, αλλά τη δημιουργεί μέσω των πράξεων των ατόμων (Hodder 

2002a: 40-41) και αποτελεί έμμεση, όχι άμεση, αντανάκλαση της ανθρώπινης 

κοινωνίας. Προθέσεις έχουν τα δρώντα άτομα και όχι οι κοινωνίες, όπως έχουν και 

την ικανότητα να μετασχηματίζουν τις δομές σε παγιωμένες καταστάσεις (Hodder 

2002a: 35). Μεταξύ των ανθρώπων και των πραγμάτων παρεμβάλλονται οι ιδέες, οι 
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πεποιθήσεις και τα νοήματα24. Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ συμπεριφοράς και 

υλικού πολιτισμού, επισημαίνεται ότι αυτή εξαρτάται από τις ενέργειες των ατόμων 

μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά-ιστορικά πλαίσια, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει 

άμεση, οικουμενική διαπολιτισμική σχέση μεταξύ τους, λόγω του ότι παρεμβαίνουν 

τα πλαίσια του νοήματος που πρέπει να ερμηνευθούν από τον αρχαιολόγο (Hodder 

2002a: 50). Ακόμη και στη σχέση μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος η 

μεταδιαδικαστική προσέγγιση δίνει έμφαση στην ατομική αντίληψη των αιτιών 

(Hodder 2002a: 51-52). 

     Προβάλλεται δε το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, ενώ 

δίνεται έμφαση στη σχέση των ατόμων με τη χρήση των αντικειμένων (Hodder 

2002a: 42). Τα υλικά ίχνη του κοντινού ή απώτερου παρελθόντος, τα αντικείμενα, 

έχουν σαφή υλικότητα και γίνονται καταρχήν αντιληπτά από τις αισθήσεις. Πολύ 

περισσότερο, όμως, εμπεριέχουν νοήματα, συμπυκνώνουν πληροφορίες για τις 

κοινωνίες που τα δημιούργησαν: για τη δημόσια και ιδιωτική ζωή, για την κοινωνική 

οργάνωση και τις κοινωνικές συγκρούσεις, τις αισθητικές αντιλήψεις, τα 

επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, τη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό 

περιβάλλον, τις λατρευτικές πρακτικές, τις αντιλήψεις για τη ζωή και το θάνατο. Τα 

αντικείμενα, λοιπόν, παράγονται σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, για να 

επιτελέσουν μια δεδομένη λειτουργία στο πλαίσιο του ιστορικά προσδιορισμένου 

κοινωνικού σχηματισμού (Χουρμουζιάδης 1999: 69-80). Αποτελούν, με άλλα λόγια, 

προϊόντα ιστορικών διαδικασιών, τεκμήρια του παρελθόντος, αποσπασματικές 

πληροφορίες και σπαράγματα που επιμένουν να μας περιβάλλουν στο παρόν, 

άλλοτε σε συνεχή ή δεύτερη χρήση, άλλοτε παραπεταμένα και αχρηστευμένα, κι 

άλλοτε ως αντικείμενα συλλογής, έρευνας, μελέτης ή και θαυμασμού. Τα 

αντικείμενα μπορούν να συμμετέχουν στη λειτουργία του ενεργού υποκειμένου, όχι 

βέβαια αυτόνομα, καθώς δεν έχουν βούληση. Μπορούν, όμως, να συνδυαστούν με 

την ανθρώπινη δράση με τρόπο τέτοιο, ώστε να αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο και 

να μετατραπούν ενδεχομένως σε «δράστες» (Knappet, 2005). Τα αντικείμενα 

γίνονται υποκείμενα στο πλαίσιο μιας αμφίδρομης σχέσης στην οποία το ανθρώπινο 

και μη ανθρώπινο στοιχείο συνδέονται. Από την άποψη αυτή, η μελέτη των 

αντικειμένων δεν περιορίζεται στην παρατήρηση, την καταγραφή και την 

ταξινόμηση ή ακόμη και στη διατύπωση γενικευτικού χαρακτήρα νόμων για τον 

υλικό πολιτισμό. Τα αντικείμενα που συνιστούν τον υλικό πολιτισμό προσεγγίζονται 

πλέον ως νοήματα που επιδέχονται πολλαπλών αναγνώσεων και ερμηνειών 

(Κωτσάκης 2001: 196-199), γεγονός που αναδεικνύει την πολλαπλότητα και τη 

                                                             
24 Η συγκειμενική προσέγγιση του Hodder βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι αρχαιολόγοι πρέπει να 
εξετάσουν όλες τις πιθανές πλευρές ενός αρχαιολογικού πολιτισμού για να κατανοήσουν τη σημασία 
του κάθε μέρους του. Δίνοντας προσοχή στις ιδιότητες του υλικού πολιτισμού που μέχρι τότε 
αγνοούνταν, ο Hodder αποκάλυψε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις ερμηνείες των 
αρχαιολογικών στοιχείων, τα οποία αναλύονταν αποκομμένα από τα ευρύτερα πολιτισμικά 
συμφραζόμενά τους. 
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ρευστότητα της ερμηνείας, η οποία καλύπτει το κενό μεταξύ παρελθόντος και 

παρόντος (Κωτσάκης 2008: 21).    

     Η διαφορά, δηλαδή, έγκειται στο ότι, ενώ με τη Νέα Αρχαιολογία η έμφαση 

δινόταν στη λειτουργία της αρχαιολογικής μαρτυρίας, πλέον δίνεται στο νόημα της 

αρχαιολογικής μαρτυρίας. Ιδιαίτερα, λοιπόν, έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα στη 

μελέτη της προϊστορικής τέχνης, κατά την οποία ο αρχαιολόγος θα δημιουργήσει 

κατηγορίες αντικειμένων βάσει της δικής του αντίληψης, ενώ δεν μπορεί να υπάρξει 

σίγουρη γνώση του παρελθόντος (Hodder 2002a: 55). Η Μεταδιαδικαστική 

Αρχαιολογία δέχεται ως ένα βαθμό την Ενδιάμεση Θεωρία, καθώς επιτρέπει την 

εκτίμηση της εγκυρότητας των υποθέσεων που σχετίζονται με το παρελθόν, ενώ δε 

θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοσθεί για τις πολιτισμικές διαδικασίες, οι οποίες 

ασχολούνται με το νόημα, την ιδεολογία και την εξουσία (Hodder 2002a: 281).  

     Η πολυπλοκότητα των δεδομένων που ανακαλύπτονται ξεπερνά τις προσδοκίες 

των αρχαιολόγων στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τον έλεγχο των 

υποθέσεων. Τα αρχαιολογικά δεδομένα συσσωρεύονται διαρκώς εδώ και αρκετούς 

αιώνες, ενώ πιστεύεται ότι τα νέα δεδομένα κατά κανόνα ελέγχουν την αξιοπιστία 

των παλαιότερων ερμηνειών. Εντούτοις, όπως ήδη αναφέραμε, η επιλογή των 

δεδομένων που συλλέγονται και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη 

συγκέντρωσή τους επηρεάζεται από την κρίση του κάθε αρχαιολόγου για το τι 

θεωρείται σημαντικό, το οποίο με τη σειρά του αντικατοπτρίζει το θεωρητικό του 

υπόβαθρο. Αυτό δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη συλλογή 

δεδομένων και την ερμηνεία, που αφήνει και τις δυο εκτεθειμένες στις κοινωνικές 

επιρροές. Επιπλέον, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στο παρελθόν συχνά δεν 

είναι ούτε επαρκή ούτε κατάλληλα να επιλύσουν τα προβλήματα που θεωρούνται 

σημαντικά σε μια μεταγενέστερη εποχή. Βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι οι 

αρχαιολόγοι δε γνώριζαν τεχνικές που αργότερα έγιναν σημαντικές (συνεπώς δε 

συντηρούσαν δείγματα άνθρακα για ραδιοχρονολόγηση ή δείγματα χώματος για 

ανάλυση φυτόλιθων) (Trigger 2005: 19-20). Όπως επισημαίνει και ο Κωτσάκης 

(2008: 55), οι αρχαιολόγοι και ο λόγος που εκφέρουν αποτελούν υποκείμενα της 

ιστορικής πραγματικότητας σε μια «διπλή ερμηνευτική»: στην ερμηνεία του 

παρελθόντος σήμερα και στις ερμηνείες που παρήγαγε η κοινωνική πραγματικότητα 

στο παρελθόν. Προκύπτει, λοιπόν, ότι ακόμη και αν συμφωνήσουμε ότι το παρελθόν 

είναι επισκέψιμο μέσα από μια αποδεικτική αφήγηση που έχει αφετηρία το παρόν,  

«το παρελθόν είναι μια άγνωστη χώρα», όπως εύστοχα παρατηρεί ο Lowenthal 

(1985), μια χώρα που δε μπορούμε να επισκεφτούμε αλλά μόνο να 

ανασυγκροτήσουμε, στο εδώ και τώρα που επιδιώκει να είναι το εκεί και το τότε. Τα 

υλικά όμως αυτού του εδώ και τώρα είναι υλικά του παρόντος, αναπόφευκτα 

διαμορφωμένα μέσα από τη δική μας πρόσληψη του κόσμου που μας περιβάλλει 

(Κωτσάκης 2008: 33-34).      

     Οι δυτικοί αρχαιολόγοι επαναστάτησαν εναντίον των επικρίσεων του θετικισμού 

υποστηρίζοντας πως, παρόλο που τα ερωτήματα που θέτουν οι αρχαιολόγοι μπορεί 
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να επηρεάζονται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, εφόσον διαθέτουν επαρκή 

δεδομένα και ακολουθούν ορθές θεωρητικές διαδικασίες, τα αποτελέσματα θα 

είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιστημονική αλήθεια, χωρίς να έχουν 

επηρεαστεί από την ιδεολογία ή τις προσωπικές προκαταλήψεις. Βέβαια, όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι, όχι μόνο τα ερωτήματα 

που τίθενται, αλλά και οι απαντήσεις που κρίνονται ως αποδεκτές στην αρχαιολογία 

επηρεάζονται από τις γενικές πεποιθήσεις και στάσεις των αρχαιολόγων ως ατόμων, 

καθώς και των κοινωνιών μέσα στις οποίες ζουν (Trigger 2005: 5, 354). 

      Έτσι, η βάση της νέας επιστημολογίας, η οποία είναι υπό συνεχή διαμόρφωση,  

είναι η άσκηση ακατάπαυστης κριτικής στην έρευνα. Εμφανίζεται πολύ περισσότερο 

αυτοκριτική και πολύ λιγότερο κοινωνικά αυταρχική συγκριτικά με το παρελθόν 

(Κωτσάκης 2008: 55). Αντλεί εμπνεύσεις από μια σειρά διανοητικών και ερευνητικών 

παραδόσεων στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως ο μαρξισμός και η 

κριτική θεωρία, ο μεταδομισμός, η ερμηνευτική, ο φεμινισμός, η φαινομενολογία 

και η μετα-αποικιακή σκέψη. Η κυρίαρχη μορφή θεωρίας είναι η κοινωνική, η οποία 

σχετίζεται με τον υλικό πολιτισμό ως τμήμα της κοινωνικής πραγματικότητας, 

γεμάτο νόημα. Η έμφαση των νέων τάσεων δεν βρίσκεται πια στη μέθοδο, δηλαδή 

στο πώς πρέπει να προσεγγίσουμε την αρχαιότητα, αλλά στην καθαρή θεωρία, 

δηλαδή στις ερμηνείες και τα ερωτήματα γύρω από τη φύση, τη λειτουργία και το 

νόημα όψεων της αρχαιότητας βάσει υλικών ενδείξεων, και στην κριτική θεώρηση 

βασικών εννοιών και θεμάτων που άπτονται της αρχαιολογική ερμηνείας. Απέναντι 

στη μονολιθικότητα και τη μονομέρεια των θετικιστών βρίσκεται πλέον η 

διαφοροποίηση, η αντίθεση και η αβεβαιότητα. Μια πολυφωνική πραγματικότητα 

που επιβάλλει πολλαπλή ανάγνωση του υλικού πολιτισμού ως κειμένου και ποικιλία 

προοπτικών στη διάρκεια της μετάφρασης του νοήματος στη σύγχρονη γλώσσα. Αν 

ο τελικός στόχος της έρευνας σήμερα είναι η βαθύτερη κατανόηση του 

παρελθόντος, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η εξαιρετικά απαιτητική και 

επίπονη εργασία δεν προκύπτει αυτόματα επειδή προστίθενται νέα ανασκαφικά 

δεδομένα∙ χρειάζεται σοβαρή και σύνθετη προσπάθεια, προκειμένου τα ευρήματα 

να ερμηνευθούν ως βιωματικό μέρος της ζωής στο παρελθόν, και να αφηγηθούν τις 

ιστορίες τους, και μέσω αυτών και τις ιστορίες των ανθρώπων και των κοινωνιών 

στις οποίες έζησαν οι άνθρωποι αυτοί. Οι αρχαιολόγοι θα πρέπει να υιοθετήσουν 

μια πιο κριτική στάση από αυτή που έχουν μέχρι τώρα απέναντι στο κοινωνικό 

υπόβαθρό τους, να εξετάζουν χωρίς προκαταλήψεις τις αρχαιολογικές μαρτυρίες 

αναγνωρίζοντας, ωστόσο, πως η ερμηνεία τους θα είναι μία εκ των πολλών25 που θα 

προταθούν από τα ίδια δεδομένα (Κωτσάκης 2008: 34) καθώς και ότι η επιλογή αυτή 

εξαρτάται εντέλει από έννοιες που συνδέονται με τις συνάφειες του παρόντος 

(Latour & Noor 2002, Little 2007). Όσο η ερμηνεία προχωρεί σε βάθος, τόσο και η 

                                                             
25

 Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζει και ο Trigger, όπως μαρτυρά ο τίτλος του βιβλίου του «Μια 
ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης» (A History of Archaeological Thought), υπονοώντας ότι υπάρχουν 
και άλλες, διαφορετικές ιστορίες. 
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πιθανότητα των άλλων ερμηνειών γίνεται μεγαλύτερη (Κωτσάκης 2008:34). Μόνο 

έτσι θα καταφέρουν να δουν το παρελθόν όπως ήταν και όχι όπως θα ήθελαν 

εκείνοι να είναι (Trigger 2005: 422). 

 

1.4.2. Η ελληνική περίπτωση 

 

      Αναφορικά με τον ελλαδικό χώρο, ο προσανατολισμός της ελληνικής 

αρχαιολογίας προς την ανάδειξη του υλικού πολιτισμού του ελληνικού 

παρελθόντος, περιόριζε σημαντικά το πεδίο του θεωρητικού στοχασμού. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα και την καθυστερημένη, δειλή και αποσπασματική ανάπτυξη του 

διαλόγου της αρχαιολογίας με τις κοινωνικές επιστήμες, ακόμα και με τα σύγχρονα 

ρεύματα της ιστορικής επιστήμης, με την οποία η αρχαιολογία συνυπάρχει στο 

πλαίσιο των θεσμοθετημένων ακαδημαϊκών πειθαρχιών. Ένας ακόμη σημαντικός 

λόγος γι’ αυτή την καθυστέρηση ήταν και το γεγονός ότι υπάρχει και μια γενική 

αδράνεια στην εισαγωγή νέων ιδεών και μια περιφερειακή αρχαιολογία, όπως η 

ελληνική, που στηρίζεται ιδιαίτερα στην προβολή του υλικού πολιτισμού του 

παρελθόντος και των ειδικών όψεών του, δε διαθέτει πολύ χώρο για θεωρητικό 

στοχασμό. Ακόμη, το κρατικό-μονοπωλιακό σύστημα της ελληνικής αρχαιολογίας 

δεν αποτελεί το καλύτερο περιβάλλον για να αναπτυχθούν ερωτήματα που 

σχετικοποιούν και επαναδιαπραγματεύονται τα όρια της αρχαιολογικής αυθεντίας, 

επιστημονικής, κοινωνικής, πολιτικής ή όποιου άλλου είδους. Όπως τονίζει και ο 

Κωτσάκης (2002: 15-16), η ελληνική αρχαιολογία δε φαίνεται διατεθειμένη να 

θυσιάσει, στο όνομα κάποιας επιστημονικής τόλμης που επιβάλλεται από τη διεθνή 

σκηνή, τον κεντρικό ιδεολογικό ρόλο που της εμπιστεύεται η πολιτεία εδώ και 

ενάμιση αιώνα και που αποτελεί τον μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας της με τα κέντρα 

εξουσίας. 

     Από όσα αναφέραμε και παραπάνω, προκύπτει, λοιπόν, ότι οι αρχαιολογικές 

ερμηνείες επηρεάζονται άμεσα από προκαταλήψεις σχετικές με το φύλο, από εθνικά 

συμφέροντα, από τον πολιτικό έλεγχο της έρευνας και της δημοσίευσης, από τη 

χρηματοδότηση των αρχαιολογικών δραστηριοτήτων, τις συγκρούσεις γενεών 

ανάμεσα στους ερευνητές και τις ιδιαίτερες επιρροές των χαρισματικών 

αρχαιολόγων (Trigger 2005: 390)26. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι ευρέως αποδεκτή η 

πεποίθηση ότι οι ιστορικές ερμηνείες «δημιουργούνται πάντα για να εξυπηρετήσουν 

ταξικά συμφέροντα» (Leone 1986: 418). Οι ιδιώτες χορηγοί και οι κυβερνητικοί 

φορείς έχουν διαμορφώσει την εξέλιξη της αρχαιολογίας μέσω επιλεκτικής 

υποστήριξης της έρευνας (Wilk 1985, Patterson 1986) και οι σεξιστικές 

προκαταλήψεις των αρχαιολόγων έχουν επηρεάσει τις ερμηνείες του παρελθόντος 

(Gero 1983, Conkey & Spector 1984). Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η πεποίθηση ότι η 

                                                             
26

 Στη χειρότερη περίπτωση αυτό θα σήμαινε ότι το παρελθόν δε μπορεί να μελετηθεί, αφού ο 
αρχαιολόγος ή ο ιστορικός δε μπορεί να ανασυνθέσει το παρελθόν όπως πραγματικά ήταν, με τρόπο 
που να μπορεί να επαληθευτεί (Trigger 2005: 391). 
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αρχαιολογική ερμηνεία πρέπει να γίνει κατανοητή στα κοινωνικά, πολιτικά και 

ιστορικά συμφραζόμενά της (Leone 1986: 432).  

     Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο όνομα της ωμής και απερίφραστης σκοπιμότητας 

έχουν αγνοηθεί μαρτυρίες ή έχουν παραποιηθεί και καταστραφεί σημαντικά 

τεκμήρια, ακόμη και μνημεία, επειδή δε συμφωνούσαν με τον κύριο εθνικό λόγο, 

όπως αυτός εκφερόταν. Η αρχαιολογία υπήρξε και είναι ακόμη πεδίο 

αντιπαράθεσης πολιτισμικών και πολιτικών αντιλήψεων. Πολλές ομάδες 

προσπάθησαν να την χρησιμοποιήσουν για να αποδείξουν πολιτισμικές ή πολιτικές 

απόψεις. Με τη σειρά τους οι αρχαιολόγοι συχνά χρησιμοποιήθηκαν ή 

χρησιμοποιούνται ή ενσυνείδητα στρέφονται σε αλλότριες από τις επιστημονικές 

τους θεωρήσεις. Καθώς οι αυτοκρατορίες και οι υπερδυνάμεις φθίνουν, σύμφωνα 

με τον Philip Kohl (1995: 3-18), συνεκδότη του βιβλίου Εθνικισμός, Πολιτική και η 

πρακτική της Αρχαιολογίας, «τα πολιτισμικά, θρησκευτικά και εθνικιστικά κινήματα 

αυξάνουν σε δύναμη και αναζητούν στην αρχαιολογία την ιστορική της 

εγκυρότητα». Στην Ελλάδα υπάρχει αρκετή και αρκετά οδυνηρή εμπειρία τέτοιας 

μεταχείρισης είτε αυτή αναφέρεται σε φάσεις της ιστορίας της, όπως η οθωμανική, 

είτε σε εκφράσεις του υλικού πολιτισμού ομάδων που δεν εμπίπτουν στο εθνικό 

οπτικό πεδίο. Αυτή η στάση φυσικά, δε μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως 

απερίφραστα καταδικαστέα. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι υπάρχει κάποιος τρόπος 

για να σταθεί κανείς έξω από το πλαίσιο της εποχής του και να εξετάσει το παρελθόν 

μέσα από μια αδέκαστη σκοπιά, ώστε να καταλήξει στη μοναδική και τελική 

ερμηνεία. Τα νοήματα που παράγουμε αναφέρονται πάντα στο πολιτικό παρόν και 

πάντα έχουν πολιτική σημασία. Αυτό σημαίνει ότι η ερμηνεία του παρελθόντος είναι 

πάντα πολιτική πράξη. 

     Τρανταχτό παράδειγμα χρήσης της αρχαιολογίας για πολιτικές σκοπιμότητες 

αποτελεί η πρόθεση του νέου κράτους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας να χρησιμοποιήσει τον δεκαεξάκτινο «ήλιο της Βεργίνας» στη σημαία 

του, στην οποία η Ελλάδα αντέδρασε επιβάλλοντας οικονομικά μέτρα.27 Το αστέρι 

βρέθηκε πάνω στη χρυσή λάρνακα μέσα στον τάφο του Φιλίππου,28 πατέρα του 

Αλεξάνδρου. Το αρχαιολογικό εύρημα στο οποίο βρέθηκε, υπήρξε τμήμα της 

ελληνικής ταυτότητας, γεγονός που προκάλεσε μια μαζική διπλωματική αντίδραση, 

αφού θεωρήθηκε ότι με την πράξη αυτή το νέο κράτος έκλεβε την ψυχή της Ελλάδας 
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 Είχε προηγηθεί και η διένεξη με το νέο κράτος σχετικά με το όνομα με το οποίο θα αναγνωριζόταν 
από τη διεθνή κοινότητα, αφού κατέστη ανεξάρτητο κράτος μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Το 
ελληνικό κράτος αισθάνθηκε ότι η διεθνής αναγνώρισή του με το όνομα «Μακεδονία» συνιστούσε 
σοβαρή απειλή για το ελληνικό γεωγραφικό διαμέρισμα με το ίδιο όνομα. 
28 Πολλοί αρχαιολόγοι, ακόμη και από την πρώτη κιόλας στιγμή που ο Μανόλης Ανδρόνικος 
ανακοίνωσε τα ευρήματά του, εξέφρασαν αμφιβολίες για κάποιους από τους ισχυρισμούς του, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στην ταυτότητα του νεκρού (Ανδρόνικος 1997: 178). Πρόσφατα ο Θ. Αντίκας 
παρουσίασε τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας στην οποία υπέβαλλε τα οστά, τα οποία 
επιβεβαιώνουν την άποψη του Ανδρόνικου (Ορφανίδου, 2014). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
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σφετεριζόμενο τα εθνικά της σύμβολα (Χαμηλάκης 2012: 157-158)29. «Τούτη η 

νεαρή δημοκρατία ψήφισε για τη χρήση του άστρου στη σημαία της, γεγονός που 

ερμηνεύθηκε ως καθαρή δήλωση εδαφικών διεκδικήσεων» παρατήρησε ο Keith 

Brown, διευθυντής του Ινστιτούτoυ Διεθνών Σπουδών Watson στην εκπομπή του 

BBC Ο Κόσμος Σήμερα. «Η συνολική πράξη έγινε αντιληπτή ως συμβολική απειλή για 

την ελληνική εθνική ταυτότητα και τη σχέση της με το παρελθόν» («When 

archaeology gets bent», 2004). Ένα ακόμη τέτοιο παράδειγμα αποτελεί αυτό της 

Μακρόνησου, η οποία λειτουργούσε ως «θεραπευτήριο» και «σχολείο» που 

μπορούσε να γιατρέψει τα «μολυσμένα» μέλη του έθνους και να τους διδάξει ότι το 

αρχαίο ελληνικό πνεύμα δεν είναι δυνατό να συμβιβαστεί με «ξενόφερτες» 

ιδεολογίες όπως ο κομμουνισμός.30 

      Στο σημείο αυτό δε μπορούμε να παραβλέψουμε και το φαινόμενο της 

Αμφίπολης, για το οποίο έγινε λόγος στην αρχή, ώστε να το εξετάσουμε από μια 

άλλη σκοπιά. Ο εναγκαλισμός μιας εν εξελίξει ανασκαφής από τον ίδιο τον 

πρωθυπουργό είναι ασφαλώς καινοφανής, όπως άλλωστε και ο επικοινωνιακός 

θόρυβος που ξέσπασε τότε και για τον οποίο κάναμε λόγο παραπάνω. Δεν ήταν 

ωστόσο τυχαία φαινόμενα. Η σύνδεση του μνημείου με τον Μέγα Αλέξανδρο, ή 

έστω με τον κύκλο του, αξιοποιείται από τους κυβερνώντες ως μια εξαιρετική 

ευκαιρία για άσκηση πολιτικής, τόσο εσωτερικής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που 

μερικοί πιστεύουν ακόμη πως η ανάταξη του εθνικού φρονήματος μπορεί να 

υπερκεράσει τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη μακροχρόνια μνημονιακή πολιτική, 

όσο και εξωτερικής απέναντι σε έναν αντίπαλο εθνικισμό, ή ίσως ακόμη και ως 

διπλωματικό χαρτί αναβάθμισης της διεθνούς εικόνας της χώρας, αναδεικνύοντας 

το «ένδοξο» παρελθόν. Η επικοινωνιακή διαχείριση που υιοθετήθηκε κατά τη 

διεξαγωγή της ανασκαφής, δικαιολογήθηκε με το επιχείρημα πως πρόκειται για μια 

«ανοιχτή» ανασκαφή και πως είναι χρήσιμο να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του 

κοινού. Από όσα έχουμε αναφέρει, όμως, για τη δημόσια αρχαιολογία, προκύπτει 

ότι οι έννοιες «ανοιχτή» ανασκαφή, «ανοιχτά» μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 

περιγράφουν εντελώς διαφορετικές επικοινωνιακές δράσεις, δομημένες και 

στοχευμένες προσπάθειες ενεργητικής συμμετοχής του κοινού σε ερμηνευτικές 

διαδικασίες πρόσληψης και κατανόησης των κοινωνιών του παρελθόντος. Η 

ανασκαφή της Αμφίπολης, επομένως, δεν είναι «ανοιχτή». Όχι μόνο γιατί δεν έχει 

κανείς φυσική πρόσβαση σε αυτήν, πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά και 

επειδή η επικοινωνιακή της διαχείριση δεν συμβάλει  ούτε στη γνωριμία του κοινού 

με το παρελθόν και τα υλικά του κατάλοιπα ούτε στην εξοικείωσή του με θέματα 

μεθοδολογίας και ερμηνείας. 

      Είναι φανερό, λοιπόν, ότι τα προϊόντα της αρχαιολογίας, δηλαδή οι 

αρχαιολογικές αφηγήσεις και λόγοι, αλλά και τα αρχαία τέχνεργα, οι αρχαιολογικοί 
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 Σχετικά με τη μνημειοποίηση της Βεργίνας και τη χρήση των ευρημάτων της για την ανάδειξη της 
εθνικής μας ταυτότητας βλέπε Χαμηλάκης 2012: 153-194. 
30 Για το θέμα βλέπε Χαμηλάκης 2012: 241-270. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/BBC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
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χώροι και τα αρχαιολογικά μνημεία εμπλέκονται στη συνεχή παραγωγή και 

αναπαραγωγή του εθνικισμού και είναι ικανά να θεμελιώσουν ή να κλονίσουν 

συλλογικές ταυτότητες. Η μυθολογία και οι αρχαίοι συγγραφείς ήταν, βέβαια, πολύ 

χρήσιμοι στην κατασκευή της νέας τοπογραφίας του έθνους, όμως η υλικότητα των 

αρχαίων τοποθεσιών, κτισμάτων, λειψάνων και τέχνεργων, η ορατή, συγκεκριμένη, 

απτή φύση τους και η ενσώματη παρουσία τους ήταν εκείνες, που μπορούσαν να 

στοιχειοθετήσουν την «αντικειμενική» πραγματικότητα του έθνους και, όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χαμηλάκης (2012: 175), να δημιουργήσουν σωματικές 

και αισθητηριακές συναντήσεις με το παρελθόν. Έτσι, οι αρχαιότητες 

αντιμετωπίζονται συχνά από τους ανθρώπους ως υποκείμενα παρά ως αντικείμενα, 

ως αδελφά μέλη της εθνικής οικογένειας. 

     Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως το σήμερα 

καθορίζεται, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, από το χθες και πως το φάντασμα της 

αρχαιολατρικής ελληνικότητας καθορίζει τη νεοελληνική καθημερινότητα. Αντίθετα 

με τι θέλουν πολλοί να πιστεύουν, η αρχαιολογία δεν είναι απελευθερωμένη ούτε 

από ιδεολογικά ρεύματα, ούτε από εμφανείς ή υποβόσκουσες «ηγεμονικές» τάσεις. 

Η αρχαιολογία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την πολιτική και θέτει συνεχώς 

διλήμματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνειδητοποιημένα πολιτική 

θεώρηση και ανθρωπιστικό αντικειμενικό στόχο.  

 

1.4.3. Η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και το παρελθόν 

 

     Οι παρατηρήσεις που προηγήθηκαν σκιαγραφούν πλευρές της προβληματικής 

που αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της ιστορίας, της 

αρχαιολογίας, της ανθρωπολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της θεωρίας του υλικού 

πολιτισμού. Οι θεωρητικές αναζητήσεις γύρω από το αντικείμενο και την ερμηνεία 

του, γύρω από τη σχέση παρελθόντος – παρόντος, δεν περιορίζονται στους στενούς 

επιστημονικούς κύκλους. Μεταφέρονται σταδιακά και στο σχολείο, το οποίο 

αποτελεί το μαζικότερο τρόπο σφυρηλάτησης της εθνικής ταυτότητας και 

προνομιακό χώρο προβολής των αρχαιολογικών δεδομένων και ευρύτερα του 

παρελθόντος. Ο χώρος της σχολικής εκπαίδευσης και ο χώρος της αρχαιολογίας 

εμφανίζουν κοινά στοιχεία καθώς είναι έντονη η σύνδεσή τους με την κοινωνία. 

Είναι και τα δύο πεδία πολιτισμικής παραγωγής και παραγωγής γνώσης και, 

επιπλέον, σχετίζονται άμεσα με τον προσδιορισμό της κοινωνικής ταυτότητας των 

ατόμων. 

      Σύμφωνα με τον Louis Althusser (1999: 69-121), ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι η 

αναπαραγωγή της κοινωνίας και η παροχή κατάλληλα διαμορφωμένων ατόμων και 

ομάδων για το κράτος. Ο Althusser θεωρεί ότι το σχολικό σύστημα διδάσκει τον 

ορθό τρόπο ζωής και πράξης («σαβουάρ φαιρ»), ώστε να εξασφαλίζεται η υποταγή 

των ατόμων στην κυρίαρχη ιδεολογία. Ο ίδιος ξεχωρίζει τους μηχανισμούς του 

κράτους της μαρξιστικής θεωρίας (κυβέρνηση, διοίκηση, στρατός, αστυνομία, 
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δικαστήρια, φυλακές κλπ) που λειτουργούν ασκώντας άμεση ή έμμεση βία (φυσική 

ή ψυχολογική) από τους «Ιδεολογικούς Μηχανισμούς του Κράτους». Οι τελευταίοι, 

αποτελούνται από την κρατική ιδεολογία που διαμορφώνεται και επικρατεί μέσω 

της θρησκείας-εκκλησίας, του σχολικού συστήματος (εκπαιδευτικές μονάδες 

δημόσιες ή και ιδιωτικές), της οικογένειας, των νόμων, των πολιτικών κομμάτων, 

των συνδικαλιστικών φορέων, των ΜΜΕ, των πολιτιστικών φορέων κ.ά. Ωστόσο, 

από αυτούς τους Ιδεολογικούς Κρατικούς Μηχανισμούς ο Althusser θεωρεί 

ισχυρότερο και επικρατέστερο αυτόν του Σχολικού συστήματος31. Ο σχολικός 

μηχανισμός επικρατεί (αντικαθιστώντας την παλαιότερη κυριαρχία της εκκλησίας), 

«παίρνει τα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων από το νηπιαγωγείο, και ήδη από 

κει, με παλιές και νεότερες μεθόδους, αποτυπώνει μέσα τους, επί πολλά χρόνια, 

ακριβώς εκείνα τα χρόνια που το παιδί είναι περισσότερο «τρωτό», παγιδευμένο 

όπως βρίσκεται ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο, διάφορα «σαβουάρ 

φαιρ» ντυμένα με την κυρίαρχη ιδεολογία (τα γαλλικά, η αριθμητική, η φυσική 

ιστορία, οι επιστήμες, η φιλολογία), ή την κυρίαρχη ιδεολογία αυτή καθαυτή (ηθική, 

αγωγή του πολίτη, φιλοσοφία)» (Althusser 1999: 93). Για τον Foucault (2007) ο ρόλος 

της εκπαίδευσης βρίσκεται στην εκμάθηση αλλά και την πειθαρχία των πολιτών 

προς ό,τι θέλει να «κατασκευάσει» κάθε φορά το κράτος. Οι πολίτες 

κατασκευάζονται. Η σκέψη τους, όπως και τα σώματα,  μεταπλάθονται και όλα αυτά 

γίνονται εφικτά μέσω της πειθαρχίας και της υπακοής. «Υπάκουο είναι το σώμα που 

μπορεί να υποτάσσεται, να χρησιμοποιείται, που μπορεί να τελειοποιείται και να 

μεταπλάθεται» (Foucault 2007: 182) και πόσο εύκολα υπάκουοι μπορούν να γίνουν 

οι πολίτες όταν αυτή η μετάπλασή τους ξεκινά σταδιακά από τη μικρότερη δυνατή 

ηλικία, την ηλικία πρώτης εισόδου τους στην εκπαίδευση.  

     Παρά τις όποιες προοδευτικές αλλαγές, που ακολουθούν τη σύγχρονη 

παιδαγωγική και ψυχολογία, το σχολείο μοιάζει να παραμένει ένα σύμβολο που στη 

σκέψη της κοινωνίας συνοδεύεται από μια εικόνα συντηρητισμού. Ο Σολομών 

(1992: 7) αναφέρει για το ελληνικό σχολείο: «Με λίγες παραλλαγές, που δεν θίγουν 

τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, το ισχυρά ταξινομημένο σχολικό πρόγραμμα, το 

μοναδικό βιβλίο, ο μονοδιάστατος διδασκαλικός λόγος, οι άκαμπτες σχέσεις 

δασκάλων-μαθητών, οι σχολικές ιεραρχικές διακρίσεις και διαιρέσεις, οι κυρώσεις 

κ.ο.κ., αφ’ ενός και αφ’ ετέρου, οι ομοιόμορφες τάξεις, η εν σειρά και μετωπική 

διάταξη των θρανίων σε σχέση με την έδρα του διδάσκοντος και τον πίνακα (…) 

αποτελούν στοιχεία που συνιστούν ακόμα και σήμερα, για την κοινή γνώμη αλλά και 

για τους περισσότερους «ειδικούς», την «κανονική» εικόνα του σχολείου, σαν αυτή 

να του είχε οριστικά αποδοθεί ανά τους αιώνες». Και αν οι «ειδικοί» σήμερα μπορεί 

να έχουν πλέον διαφορετική άποψη, η «συλλογική συνείδηση» για ένα τέτοιο 

                                                             
31 Ο Althusser (1999: 93) παραλληλίζει όλους αυτούς τους φορείς του κράτους με μια συναυλία, 
μέσα στην οποία ένας Ιδεολογικός Μηχανισμός του Κράτους παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, έστω κι αν 
δεν ακούει κανείς τη μουσική του, γιατί είναι τόσο αθόρυβος. Πρόκειται για το σχολείο. 
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σχολείο όπως το περιγράφει ο Σολομών, παραμένει. Έτσι, δύο είναι οι «φυσικές 

ιδιότητες» που αποδίδει ο ίδιος στο σχολείο, οι οποίες και θεωρούνται 

«αυτονόητες»: το σχολείο μεταβιβάζει γνώση (και η γνώση συνδέεται άμεσα με την 

εξουσία) και το σχολείο συνιστά μηχανισμό συστηματικής ηθικοποίησης της 

παιδικής ηλικίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το σχολείο κυριαρχεί επί της παιδικής 

ηλικίας. Όλες αυτές οι απόψεις για το σχολείο διαμορφώνουν, φυσικά, και τις 

προσδοκίες των γονέων, των κηδεμόνων και γενικά των ατόμων που ασχολούνται με 

τη φροντίδα των παιδιών, μετατρέποντας τη «δουλειά» του σχολείου και των 

φορέων της εξουσίας του (κυρίως των δασκάλων) ακόμα πιο «αυτονόητη», αλλά και 

περιορίζοντας την, συχνά, γύρω από τις προσδοκίες αυτές. 

     Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα για τα σχολεία παραμένει: ποιους τρόπους 

ανάγνωσης του παρελθόντος και των υλικών του καταλοίπων να προτείνουμε στο 

πιο εύπλαστο κοινό, δηλαδή τους μαθητές; Πώς θα αξιοποιήσουμε τα ευρήματα και 

τους πολιτιστικούς θησαυρούς του πλούσιου παρελθόντος μας και πώς θα  

διδάξουμε σωστά την ιστορία και θα μεταδώσουμε συγκρατημένη υπερηφάνεια, 

χωρίς, φυσικά, αδικαιολόγητες εξάρσεις, στη νέα γενιά; Η απάντηση μοιάζει 

δύσκολη, ίσως, όμως, να είναι και αυτονόητη, γιατί τους τρόπους μας τους 

υποδεικνύει η ίδια μας η επιστήμη: ερμηνεία και κατανόηση. Αρχικά, θα πρέπει να 

συζητηθεί το τι τελικά επιθυμούμε να «αναδείξουμε» από το παρελθόν: την 

επιστημονικά «ορθή» και «αντικειμενική» ερμηνεία των ειδικών που ασχολούνται 

με τον υλικό πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά ή τη δυνατότητα των 

μαθητευομένων να προχωρούν σε προσωπικές ερμηνείες διαθλασμένες μέσα από 

τις δικές τους δυνατότητες πρόσληψης, τις αντιλήψεις και την κοσμοθεωρία τους; Το 

παραπάνω ερώτημα συνδέεται άμεσα και με το βαθμό εμπλοκής των 

μαθητευομένων στη διαδικασία ερμηνείας του παρελθόντος και με το ουσιαστικό 

ζήτημα των παιδαγωγικών και διδακτικών επιλογών που υιοθετούνται (Νικονάνου & 

Κασβίκης 2008: 19). Αυτό σημαίνει πως οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν όχι απλώς ως αποδέκτες μιας μνήμης που προσδιορίζεται και εν 

μέρει επιβάλλεται από «πάνω» προς τα «κάτω», αλλά ως ενεργοί συνδιαμορφωτές 

της (Νικονάνου & Κασβίκης 2008: 14-15) στα πλαίσια της κονστρουκτιβιστικής 

προσέγγισης στη μάθηση, που θέτουν στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών τον 

μαθητευόμενο (Νικονάνου & Κασβίκης 2008: 16). 

 

1.4.4. Ο πολυδιάστατος ρόλος του σχολικού εγχειριδίου 

 

     Το σχολικό εγχειρίδιο32 είναι εδώ και αιώνες εκείνο το εκπαιδευτικό μέσο που 

αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής πράξης διεθνώς. Η χρήση του καθιερώθηκε 

                                                             
32 Στη βιβλιογραφία συναντάμε συχνά αντί του όρου σχολικό ή διδακτικό εγχειρίδιο τον όρο σχολικό 
ή διδακτικό βιβλίο, ο οποίος αντιστοιχεί σε ευρύτερη έννοια που  περιλαμβάνει:    
α) το σχολικό ή διδακτικό εγχειρίδιο,  
β) το βιβλίο εργασίας του μαθητή,  
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με τη θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τον 18ο αιώνα και μετά, αν και το 

ίδιο το σχολικό εγχειρίδιο παραπέμπει στη χρήση του πάπυρου και του χαρτιού στο 

παρελθόν (Ξωχέλλης 2002: 11). Ωστόσο, αν παρακολουθήσουμε την ιστορία του 

σχολικού εγχειριδίου, θα διαπιστώσουμε ότι είναι κυρίως δημιούργημα των 

νεότερων χρόνων. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε την ιστορία του σχολικού 

εγχειριδίου σε τρεις μεγάλες περιόδους:  

Πρώτη Περίοδος: διαρκεί από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα και συμπίπτει με την 

ευρεία διάδοση του τυπωμένου βιβλίου.  

Δεύτερη Περίοδος: διαρκεί από τον 19ο αιώνα και μέχρι τα τέλη του 20ου και 

συμπίπτει με την καθιέρωση και την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

οπότε το σχολικό εγχειρίδιο γίνεται το βασικό όργανο εφαρμογής του Αναλυτικού 

Προγράμματος και στήριξης της διδασκαλίας. 

 Τρίτη Περίοδος: εκτείνεται από τα τέλη του 20ου αιώνα και έπειτα. Την περίοδο 

αυτή το σχολικό εγχειρίδιο έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας καθώς και άλλων μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της 

μικροηλεκτρονικής, εξελίξεις που διευρύνουν τις δυνατότητες διδασκαλίας και 

μόρφωσης που παρέχει το σχολείο.  

     Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα σχολικά εγχειρίδια αντικατοπτρίζεται 

από την ένταση και την έκταση της έρευνας πάνω σε αυτά, που παρατηρείται 

διεθνώς τα τελευταία χρόνια (Ξωχέλλης κ.α., 2000)33. Ιδιαίτερα σε ένα κράτος, όπως 

το νεοελληνικό, με συγκεντρωτικό και αυστηρά ελεγχόμενο εκπαιδευτικό σύστημα, 

τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν το επίκεντρο της διδασκαλίας, την αρχή και το 

τέλος της διαδικασίας της μάθησης και για τη συντριπτική πλειονότητα των μαθητών 

τη μοναδική πηγή γνώσης. Ακόμη, στη χώρα μας,34 η πρακτική του πολλαπλού 

εγχειριδίου, η δυνατότητα δηλαδή παράλληλης χρήσης και επιλογής μεταξύ 

περισσότερων του ενός σχολικών εγχειριδίων, δεν έχει υλοποιηθεί,35 και έτσι το ένα 

                                                                                                                                                                              
γ) το βιβλίο του δασκάλου ή καθηγητή και  
δ) το σχολικό ή διδακτικό βοήθημα, δηλαδή το μη εγκεκριμένο βιβλίο που χρησιμοποιεί συχνά ο 
μαθητής ή και ο εκπαιδευτικός (Ξωχέλλης 2005: 32). Οι Καψάλης και Χαραλάμπους (1995: 113) 
έχουν ορίσει το σχολικό εγχειρίδιο ως «ένα μέσο διδασκαλίας (ανάμεσα σε διάφορα άλλα), με 
μορφή βιβλίου (τα άλλα έχουν συνήθως άλλη μορφή), που χρησιμοποιείται από το μαθητή ενός 
σχολείου (κυρίως, αν και σε πολλές περιπτώσεις από εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά.), αφού υποστεί 
επιτυχώς τη διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας». Στην παρούσα εργασία, ως σχολικό 
βιβλίο, θεωρείται το βιβλίο που εμπεριέχει την διδακτέα ύλη και σχετίζεται εν γένει με τη 
διδασκαλία, το λεγόμενο βιβλίο του μαθητή, καθώς και το τετράδιο εργασιών του μαθητή. 
33

 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών αφορά στην ανάλυση 
περιεχομένου του κειμένου, ενώ ένα πολύ μικρό σχετικά μέρος αυτών αφορά στην ανάλυση της 
εικονογράφησης. Όμως η ανθρώπινη επικοινωνία είναι δυνατή με διαφορετικά σημειωτικά 
συστήματα (π.χ. γραπτός-προφορικός λόγος, εικόνες, μουσική), τα οποία διαμορφώνουν το μήνυμα 
και ταυτόχρονα επηρεάζουν το δέκτη (Κουλαϊδής κ.ά. 2001). 
34 Σε άλλες χώρες ακολουθείται διαφορετική πρακτική. Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, για παράδειγμα, η επιλογή και η παραγγελία των σχολικών εγχειριδίων γίνεται από το 
κάθε σχολείο, πληρώνονται από το κράτος και δανείζονται ή παραχωρούνται στους μαθητές. 
Επομένως, δεν παίζουν μεγάλο ρόλο στη σχολική ζωή. Βλέπε σχετικά Βρεττάκου 1997: 107-108. 
35

 Ως  πιθανές λύσεις για να ξεπεραστεί το καθεστώς του μοναδικού εγχειριδίου που επικρατεί στην 
Ελλάδα και τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτό, έχουν προταθεί: α) η ελεύθερη και συχνή 
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και μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο αποκτά ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία στη σχολική 

πράξη. Τα σχολικά εγχειρίδια γράφονται με βάση τους σκοπούς που καθορίζονται 

από τα Α.Π.Σ. και καλούνται να τους πετύχουν μέσα από την επαφή τους με τους 

μαθητές. Είναι απαραίτητο κάθε σχολικό εγχειρίδιο να είναι σε αντιστοιχία με το 

Α.Π.Σ. του μαθήματος που αφορά, και ειδικότερα να αντιστοιχεί στα τέσσερα δομικά 

στοιχεία του (Westphalen 1982: 85), δηλαδή α) τους στόχους μάθησης, β) τα 

περιεχόμενα διδασκαλίας (διδακτέα ύλη), γ) τις διδακτικές μεθόδους καθώς και δ) 

τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών (Πλαίσιο Αξιολόγησης Διδακτικών 

Εγχειριδίων 1999: 28). Ως προς τη σχέση του σχολικού εγχειριδίου ειδικά με τη  

διδακτέα ύλη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής (Φλουρής 1999: 154): 

 Ο τρόπος δόμησης της διδακτέας ύλης πρέπει να συμβάλει τόσο στην 

προέκταση, επεξεργασία και κωδικοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και 

γνώσεων, όσο και στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των νέων γνώσεων στην 

ήδη υπάρχουσα γνωστική δομή των μαθητών (κονστρουκτιβισμός). 

 Η διάταξη του υλικού πρέπει να είναι οργανωμένη σύμφωνα με το γνωστικό 

στιλ των μαθητών και παράλληλα να δίνει έμφαση της ιδιαιτερότητες και τους 

πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών, σύμφωνα με τη σχετική 

θεωρία. 

 Η εστίαση της διδακτέας ύλης πρέπει να γίνεται σε τρεις τομείς: α) την 

πολιτισμική γνώση (αξίες, μακροκουλτούρα, μικροκουλτούρα, πολιτισμικές 

συνήθειες, δημοφιλής κουλτούρα, τέχνες κτλ.), β) τα κοινωνικά θέματα 

(στάσεις, καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ισότητα κτλ) και γ) 

τις σχέσεις αλληλεπίδρασης (διαδικασίες συμπεριφοράς, πολιτισμικά στιλ, 

αυτοσυναίσθημα, αυτοαντίληψη κτλ). 

     Η γνώση, η οποία είναι διάχυτη στην κοινωνία, ενσωματώνεται στα περιεχόμενα 

των σχολικών εγχειριδίων και μετατρέπεται σε συγκεκριμένες πληροφορίες, 

οργανώνεται με επιλεκτικό, απλοποιημένο και ιεραρχημένο τρόπο, ώστε να γίνεται 

προσιτή, χωρίς απαραίτητα αυτή η γνώση να είναι η πιο πρόσφατη ή η περισσότερο 

ενδεικνυόμενη (Κασβίκης 2004: 8, 55). Το σχολικό εγχειρίδιο, λοιπόν, είναι τόσο 

σημαντικό διότι πραγματώνει τους σκοπούς και τους στόχους του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών, κατευθύνει τη διδασκαλία και αποτελεί τη βασική πηγή 

πληροφοριών και γνώσεων για τους μαθητές, οι οποίοι πιθανόν να έρχονται σε 

επαφή με τον κόσμο των βιβλίων για πρώτη φορά μέσω του σχολικού εγχειριδίου 

(Ξωχέλλης 2002: 9, 11). 

      Το σχολικό εγχειρίδιο κουβαλά την εκπαιδευτική παράδοση, η οποία το θεωρεί  

πηγή γνώσεων που πρέπει να μεταφερθούν στο νου των μαθητών  και αποτελεί το 

κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, αφού έρευνες 

                                                                                                                                                                              
έκδοση πολλών βιβλίων από τα οποία θα διαλέγει καθένας αυτό που προσεγγίζει τις ανάγκες του (το 
λεγόμενο «πολλαπλό εγχειρίδιο») και β) το «σπάσιμο» του εγχειριδίου και την αντικατάστασή του 
«με διδακτικό υλικό εύπλαστο, ανοικτό στους μαθητές και στον καθηγητή, προσαρμόσιμο στο κάθε 
μαθητικό κοινό». Βλέπε Τοκατλίδου 1986: 62.  
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έχουν δείξει ότι το 70% των δραστηριοτήτων υλοποιείται βάσει του σχολικού 

εγχειριδίου και άλλου διδακτικού υλικού (Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, 

Μπονίδης 2004). Ακόμη, σύμφωνα με τα δεδομένα μιας αμερικανικής έρευνας που 

διεξήχθη το 1988 από της D. Freeman και A. Porter, κατά μέσο όρο το 1/3 του 

διδακτικού χρόνου αφιερώνεται από τους εκπαιδευτικούς στα εγχειρίδια και 

περισσότερο από το 80% της διδακτικής διαδικασίας δαπανάται στην αναζήτηση 

θεμάτων και προβλημάτων μέσα στα εγχειρίδια (Johnsen, 1993). Τέλος, σύμφωνα με 

ερευνητικά δεδομένα (Μπονίδης, 2004) οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία 

τους βάσει του σχολικού εγχειριδίου, αφού αυτό αποτελεί κύριο βοηθητικό μέσο 

λόγω της «αυθεντίας» του περιεχομένου του, προσφέρει άσκηση πάνω στη θεωρία 

και ελέγχει την επιτυχία της μάθησης, θεωρείται έγκυρο και αξιόπιστο δεδομένου 

ότι έχει την έγκριση της πολιτείας, αποτελεί πηγή πληροφόρησης, βρίσκεται πάντα 

στην διάθεση του μαθητή και ταυτόχρονα τον βοηθά να παρακολουθεί την πορεία 

της διδασκαλίας εξοικονομώντας χρόνο. Τέλος, η ιδιαίτερη αξία του σχολικού 

εγχειριδίου σχετίζεται και με το γεγονός ότι προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους 

μαθητές υπηρετώντας την ιδέα της δημοκρατικής αντιμετώπισης της εκπαίδευσης, 

διασφαλίζοντας ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης γνωστικών αντικειμένων 

(Φουντοπούλου, 1995).  

     Κατά τον C. Stray (1994), ενώ τα σχολικά εγχειρίδια διαμορφώνουν ένα μέρος των 

διαδικασιών της εκπαίδευσης, παράλληλα, λόγω του πληροφοριακού τους 

χαρακτήρα, λειτουργούν και ως πολιτιστικοί μεταβιβαστές, δηλαδή ως μεταδότες 

της πολιτιστικής παράδοσης. Τα σχολικά εγχειρίδια, δηλαδή, δεν εξυπηρετούν μόνο 

γνωστικούς στόχους, αλλά, ταυτόχρονα, μεταβιβάζουν τα διάφορα πολιτισμικά 

στοιχεία που ισχύουν στην κοινωνία αναφοράς τους. Συμβάλλουν, δηλαδή, στη 

διαμόρφωση στάσεων, κανόνων και πεποιθήσεων στους μαθητές σύμφωνα με  

αυτές που η κάθε εκπαιδευτική πολιτική θέλει να πετύχει. Στην ουσία, νομιμοποιούν 

την «επίσημη» γνώση  που είναι κατάλληλη για τη διδασκαλία και λειτουργούν ως 

φορείς πολλαπλών υποσυνείδητων μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων των 

εννοιών, των ιδεών, των αξιών και των στερεότυπων (Crawford 2003, Kasvikis 2012: 

122), με στόχο την προώθηση μιας ομοιογενούς κουλτούρας (Ya-Chen, 2007) καθώς 

και τη μορφοποίηση πολιτών που θα υπακούν, θα υπηρετούν και θα αναπαράγουν 

το σύστημα και την ιδεολογία του (Ackerman, 1997). Με άλλα λόγια, εκφράζουν 

θεσμικά την κυρίαρχη ιδεολογία του κράτους. Η γνώση, επομένως, δεν είναι ποτέ 

ουδέτερη και τα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι απλά συστήματα μεταφοράς γνώσεων 

(Apple 2008: 149). Όπως παρατηρεί και ο Jacques Le Goff (1998: 211) «Τα σχολικά 

εγχειρίδια είναι τα καλύτερα παρατηρητήρια για να μελετήσει κανείς την ιστορική 

νοοτροπία μιας εποχής». Όταν οι νέοι μαθαίνουν αποκλειστικά αυτά που επιλέγει η 

Πολιτεία να μάθουν, τα οποία, μέχρι ενός σημείου, είναι λογικό να συμφωνούν με 

την κρατούσα ιδεολογία, τότε το μάθημα είναι καθαρά πολιτική πράξη, καθώς οι 

νέοι θα αποκτήσουν μια συγκεκριμένη θέαση του εαυτού τους και του κόσμου γύρω 

τους και θα δρουν με συγκεκριμένο και αναμενόμενο τρόπο ή ακόμη και 
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κατευθυνόμενο. Εξάλλου, θα πρέπει να τονιστεί πως ο εκπαιδευτικός θεσμός έχει 

περιορισμένο βαθμό αυτονομίας (Μαυροσκούφης 2003: 15-16, 46), αφού καταρχάς 

το Υπουργείο Παιδείας είναι εκείνο που ορίζει τα περιεχόμενα της διδασκαλίας για 

κάθε σχολικό έτος, αλλά και αναλαμβάνει την ευθύνη της τελικής επιλογής του κάθε 

σχολικού εγχειριδίου. Όταν, μάλιστα, η ανάθεση της συγγραφής των σχολικών 

εγχειριδίων γίνεται απευθείας σε συγγραφικές ομάδες και δε διεξάγεται 

διαγωνισμός, δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για πολιτικά και κομματικά 

καθοδηγούμενη συγγραφή βιβλίων (Φράγκος 1986: 295, Μπαγιόνας 1988: 24-25, 

Αβδελά 1998: 40-41, Αγγελάκος 2005: 160-161). 

     Η ιδεολογική ταυτότητα των εγχειριδίων συγκροτείται μέσω των εμφανών και 

λανθανόντων ιδεολογικών μηνυμάτων (δηλαδή μέσω αυτών που λένε, όσο και μέσω 

αυτών που δεν λένε και παραλείπονται τελείως ή αφήνονται να εννοηθούν)36 που 

εμπεριέχονται σε αυτά, ενώ η αποτελεσματικότητα αυτών των μηνυμάτων κρίνεται 

εξαιρετικά υψηλή, δεδομένου ότι καλλιεργούνται στο σχολείο, σε ένα χώρο που 

παραδοσιακά θεωρείται ιδεολογικά ουδέτερος (Apple 1993: 41). Συνεπώς, τα 

σχολικά εγχειρίδια αποτελούν πληροφοριακό, πολιτικό και παιδαγωγικό μέσο, 

προϊόν, αλλά ταυτόχρονα και παράγοντα, κοινωνικών και πολιτιστικών διαδικασιών 

(Stray 1994: 4).  

     Συνοψίζοντας, οι  βασικές λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου, δηλαδή οι  

αλληλεξαρτώμενες προγραμματισμένες μορφές χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων 

του κατά τη διδασκαλία, οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με διάφορους 

παράγοντες, όπως είναι οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί 

σκοποί και στόχοι κτλ., είναι οι εξής (Φλουρής 1999: 127, 147): 

 Ιδεολογική λειτουργία 

 Υλοποίηση της ισχύουσας εκπαιδευτικής πολιτικής 

 Παιδαγωγική λειτουργία 

 Πολιτιστική/κοινωνική λειτουργία 

 Παρουσίαση της πραγματικότητας στο μαθητή 

 Καθοδήγηση της διδασκαλίας 

 Δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης 

 Καθοδήγηση για αυτόνομη μάθηση 

                                                             
36

 Οι λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου ασκούνται όχι μόνο με τα κείμενα που εμπεριέχουν, αλλά 
και με το εποπτικό υλικό, με τις φωτογραφίες, σκίτσα. Η εικόνα είναι και αυτή ένα μέσο με το οποίο 
μεταφέρονται μηνύματα στο μαθητή και όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ο μαθητής 
πρέπει να έχει την ικανότητα να αποκωδικοποιεί το συμβολικό σύστημα της εικόνας, για να 
«αναγνώσει» το μήνυμα, όπως με την ανάγνωση ενός κειμένου αποκωδικοποιεί το συμβολικό 
σύστημα της γραπτής γλώσσας, για να κατανοήσει το περιεχόμενο (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995 : 
160). Οι εικόνες είναι σημαντικές γιατί απευθύνονται κυρίως στο συναίσθημα, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στη χαλάρωση της έντασης του κειμένου και λειτουργώντας θετικά προς την 
κατεύθυνση της δραστηριοποίησης των κινήτρων μάθησης των μαθητών (Καψάλης & Χαραλάμπους, 
1995 : 151). 
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 Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας 

 Κοινωνικοποίηση 

 Εμπέδωση και αξιολόγηση του βαθμού πρόσκτησης των σχετικών γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων από τους μαθητές 

     Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως το σχολικό εγχειρίδιο δεν είναι ο 

μοναδικός καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει την προσωπικότητα των 

μαθητών και σχετίζεται με την ένταξή τους στο περιβάλλον τους. Αντίθετα, κάτι 

τέτοιο θα υποβάθμιζε το βιωματικό χαρακτήρα της μάθησης και υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες (οικογένεια, ΜΜΕ, ο εκπαιδευτικός, οι διαπροσωπικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον κ.ο.κ.) που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, ορισμένοι από τους οποίους είναι πολύ 

πιο καθοριστικοί από το σχολικό εγχειρίδιο. Επιπροσθέτως, πολλά από αυτά που 

υπάρχουν μέσα στο σχολικό εγχειρίδιο θα περάσουν απαρατήρητα ή θα ξεχαστούν 

ή θα αναθεωρηθούν καθώς το άτομο μεγαλώνει, εξελίσσεται, δέχεται τις επιρροές, 

ενώ η ίδια η κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο διαφοροποιείται, καθώς 

υπάρχει σχεδόν καθημερινή εξέλιξη της γνώσης σε όλα τα επιστημονικά πεδία 

(Κουτσελίνη-Ιωαννίδου 1996: 70,  Ξωχέλλης 2002: 14-16).37 

 

1.4.5. Επισκόπηση της έρευνας των σχολικών εγχειριδίων 
 

     Παρόλο που, όπως είδαμε, ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων είναι τόσο 

καθοριστικός και η χρήση τους στο σχολείο είχε ξεκινήσει ήδη από τον 18ο αιώνα, το 

ενδιαφέρον για τη μελέτη τους στο διεθνή χώρο, ουσιαστικά, εκδηλώθηκε αμέσως 

μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών 

(αν και οι ιστορικές του ρίζες ανιχνεύονται στην Κίνηση για την Ειρήνη του 19ου 

αιώνα και αφορούν πρωτοβουλίες κινημάτων για αυτή την περίοδο). Αρχικά, στόχος 

της έρευνας ήταν η ανίχνευση και αφαίρεση από τα σχολικά εγχειρίδια, γειτονικών 

κυρίως κρατών, νύξεων και αναφορών με εχθρικό ή υποτιμητικό περιεχόμενο, οι 

οποίες ενίσχυαν ή αναπαρήγαγαν εθνικές και φυλετικές προκαταλήψεις και 

καλλιεργούσαν το αμοιβαίο μίσος που από μόνο του συνιστά ανασταλτικό 

παράγοντα τόσο για την αλληλοκατανόηση όσο και για τη συμφιλίωση των λαών. 

Όταν, μάλιστα, τα σχολικά εγχειρίδια παρέχουν το βασικό κορμό γνώσεων στους 

μαθητές και, παράλληλα, είναι βασικά μέσα κοινωνικοποίησης, ζητήματα τα οποία 

παρουσιάστηκαν διεξοδικότερα σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι λογικό να 

θεωρηθούν εν μέρει υπεύθυνα για την αναπαραγωγή στερεοτύπων και εντάσεων 

και να γίνουν προσπάθειες για τη βελτίωση και αποφόρτισή τους (Fritzsche 1992: 

                                                             
37 Ο Ξωχέλλης (2002: 19) επισημαίνει πως ειδικά στις τελευταίες τάξεις του ελληνικού σχολείου 
έμφαση δίνεται περισσότερο στη συσσώρευση και αποστήθιση γνώσεων παρά στην κριτική 
προσέγγιση των περιεχομένων του σχολικού εγχειριδίου. Έτσι, οι μαθητές δεν εμβαθύνουν και η 
προσωπικότητά τους δεν επηρεάζεται τόσο καθοριστικά από τα πρότυπα που θέλει να περάσει το 
σχολικό εγχειρίδιο. 
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173, Ξωχέλλης 1995: 9, Μπονίδης 2004: 2-3, 17). Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα 

αναγνωστικά και στα εγχειρίδια της Ιστορίας, τα οποία έβριθαν από τέτοιες 

αναφορές και αποτελούσαν, όπως εύστοχα διατυπώθηκε, «τυπωμένες λεωφόρους 

νίκης» (Fritzsche 1992: 173).  

     Γενικά, αν συνοψίσουμε το σύνολο των ερευνών που διεξήχθησαν διεθνώς πάνω 

στα σχολικά εγχειρίδια, θα έχουμε τη δυνατότητα να τις ταξινομήσουμε σε τέσσερις 

μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία μελετών είναι αυτή που εστιάζει το 

ενδιαφέρον της στην προσπάθεια να διαπιστωθούν οι προκαταλήψεις, οι εχθρικές 

διαθέσεις ή και η προπαγάνδα που τα σχολικά εγχειρίδια επιδιώκουν άμεσα ή 

έμμεσα να καλλιεργήσουν για τα άλλα έθνη. Σκοπός των ερευνών αυτών είναι να 

αξιοποιηθούν τα συμπεράσματά τους για τη βελτίωση των περιεχομένων των 

σχολικών εγχειριδίων, ώστε να απαλειφθούν οι αντιπαλότητες μεταξύ των λαών και 

έτσι αυτοί να συμβιώσουν ειρηνικά, χωρίς ωστόσο να «χαθεί» η αντικειμενικότητα 

των ιστορικών γεγονότων. Η δεύτερη κατηγορία μελετών περιλαμβάνει τις μελέτες 

στις οποίες τα υποκείμενα της έρευνας είναι οι διάφορες μειονότητες και 

μετανάστες που ζουν ανάμεσα στους γηγενείς των χωρών υποδοχής. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται ο τρόπος αντιμετώπισής τους και ερευνώνται τυχόν προσπάθειες 

σκόπιμης καλλιέργειας προκαταλήψεων απέναντί τους μέσω των σχολικών 

εγχειριδίων. Η Τρίτη κατηγορία ερευνών περιλαμβάνει αυτές που ασχολούνται με τα 

στερεότυπα και τον ιδεολογικό προσανατολισμό που τα σχολικά εγχειρίδια 

προβάλλουν, ενώ η τέταρτη αφορά σε μελέτες που έχουν ως αντικείμενο την 

εξέταση των σχολικών εγχειριδίων με βάση επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια 

για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους ως μέσων διδασκαλίας (Σιλιγάρης 2001: 

23-32). 

     Μολονότι οι προσπάθειες αυτές προχώρησαν σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 

(κυρίως στη Γαλλία και στα σκανδιναβικά κράτη), η γενικότερη αποτυχία της 

Κοινωνίας των Εθνών να εγγυηθεί την παγκόσμια ειρήνη και η έκρηξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου που ακολούθησε, ανέστειλαν την έρευνα.38 Μετά τον πόλεμο 

το ενδιαφέρον για τα σχολικά εγχειρίδια αναζωπυρώθηκε. Την πρωτοβουλία, τις 

γενικές κατευθύνσεις και τον συντονισμό των επιμέρους ερευνητικών 

δραστηριοτήτων ανέλαβε, αρχικά, η UNESCO και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 

προστέθηκε στη συνέχεια. Ήδη από την πρώτη της Διάσκεψη στο Παρίσι το 1946, η 

UNESCO οργάνωσε συναντήσεις ανάμεσα στα κράτη, συνέδρια κατά τα οποία 

ανταλλάχθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να 

είναι τα μεταπολεμικά σχολικά εγχειρίδια. Επίσης, η UNESCO όρισε κριτήρια 

αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων, ώστε η διακρατική προσπάθεια βελτίωσης 

των εγχειριδίων να γινόταν με βάση κάποιο κοινό άξονα, προκειμένου οι κινήσεις 

των κρατών να μην είναι μεμονωμένες, να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και 

                                                             
38 Για την ιστορία της έρευνας των σχολικών εγχειριδίων στο διεθνή χώρο βλέπε Fritzsche 1992: 173-
181, Ξωχέλλης 1995: 9-10, Καψάλης & Χαραλάμπους 1995 :186-192 και 201-223, Μπονίδης & 
Χοντολίδου 1997: 188-195 και Μπονίδης 2004: 17-43. 
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τα πορίσματα των αξιολογήσεων να είναι κατανοητά και αξιοποιήσιμα από μεγάλο 

αριθμό κρατών (Μπονίδης 2004: 21, 23). 

     Υπό την αιγίδα των δύο αυτών οργανισμών έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα 

σημαντική ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα και έχουν πραγματοποιηθεί 

αξιόλογα συνέδρια με θεματολογία σχετική κυρίως με τα σχολικά εγχειρίδια και τη 

διδασκαλία της Ιστορίας. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

συνεργάζεται και με χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η 

Αλβανία, ή και που βρίσκονται εκτός των ορίων της ευρωπαϊκής ηπείρου, όπως η 

Γεωργία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. 

     Τον σημαντικότερο, όμως, σταθμό στην εξέλιξη της έρευνας των σχολικών 

εγχειριδίων αποτελεί η ίδρυση του Ινστιτούτου Διεθνούς Έρευνας Σχολικών Βιβλίων 

(Institut für internationale Schulbuchforschung) το 1951 από τον Γερμανό ιστορικό 

Georg Eckert στο Braunschweig της (τότε) Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας. Στο ινστιτούτο αυτό, στον τίτλο του οποίου μετά το 1975 προστέθηκε το 

όνομα του ιδρυτή του (Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung), 

λειτουργούν διάφορα ερευνητικά τμήματα, ενώ ενισχύονται και συντονίζονται 

ανάλογες προσπάθειες σε πολλές χώρες του κόσμου και πραγματοποιούνται 

σεμινάρια και εκδόσεις. Σκοπός του ινστιτούτου είναι η αμοιβαία κατανόηση και 

βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των λαών και ο περιορισμός των προκαταλήψεων και 

των αρνητικών στερεοτύπων. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με νέα θέματα και 

προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην ανθρωπότητα, όπως η παγκοσμιοποίηση, η 

μετανάστευση, η διάσταση μεταξύ Βορρά και Νότου, οι εθνικές μειονότητες, οι 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες και οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

περιβάλλον. Διεξάγει έρευνες σε περιοχές του πλανήτη, όπου παρατηρούνται 

μαζικές εθνικές και πολιτικές συγκρούσεις, όπως η νοτιοανατολική Ευρώπη, το 

Ισραήλ και η Παλαιστίνη. Εκτός από τον έλεγχο των προκαταλήψεων, επιχειρεί να 

πείσει τους συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων να ασχοληθούν με την 

παρουσίαση των κοινών προβλημάτων των κοινωνιών, όπως για παράδειγμα τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και η οικολογία (Fritzsche 1992: 174), να δώσουν, 

δηλαδή, έμφαση στα στοιχεία που ενώνουν τους πολίτες. Επίσης, οργανώνει 

συνέδρια, προσφέρει συμβουλές σε εκδότες και συγγραφείς σχολικών βιβλίων, 

ασκεί πιέσεις για την αναθεώρησή τους, ενισχύει τη διεθνή έρευνα σε διάφορα 

θέματα σχετικά με τα σχολικά βιβλία και δημοσιεύει τα αποτελέσματά τους. Το 

Georg Eckert Institut είναι ουσιαστικά το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο στον κόσμο 

στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων (Fritzsche 1992: 174, 180). Γι’ αυτόν ακριβώς 

το λόγο τιμήθηκε για την συνολική προσφορά του στους τομείς που 

προαναφέρθηκαν το 1985 με το βραβείο ειρήνης της UNESCO.39  

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων δεν ήταν 

(και δεν είναι) ανεξάρτητη από τα τρέχοντα ιστορικά γεγονότα και 

                                                             
39

 Πληροφορίες για το Georg Eckert Institut μπορεί να βρει κανείς και στην επίσημη σελίδα του στο 
διαδίκτυο: www.gei.de. 
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προβληματισμούς. Ξεκίνησε με την αφαίρεση των αρνητικών στοιχείων από τα 

σχολικά εγχειρίδια των πρώην πολεμικών αντιπάλων, συνέχισε με τα αρνητικά 

στοιχεία των σχολικών εγχειριδίων Ανατολής και Δύσης, τα οποία τροφοδοτούνταν 

από τον Ψυχρό Πόλεμο και τον ανταγωνισμό των δύο αυτών «κόσμων». Αντίστοιχες 

έρευνες έγιναν για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των στερεοτύπων του 

«ανεπτυγμένου Βορρά» και του «υποδεέστερου Νότου». Σταδιακά η έρευνα 

μετακινήθηκε σε ενδοκοινωνικό επίπεδο, με το πώς αντιμετωπίζονται συγκεκριμένες 

ομάδες στο εσωτερικό μιας κοινωνίας. 

     Αναφορικά με τον Ελλαδικό χώρο, μολονότι τα σχολικά εγχειρίδια βρέθηκαν 

συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και των πολιτικών αντιπαραθέσεων,40 

έρευνα με τη χρήση στοιχειώδους επιστημονικής μεθοδολογίας άρχισε να 

αναπτύσσεται στο τέλος της δεκαετίας του 1970. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται 

κυρίως στο ότι το θέμα που πρωτίστως απασχόλησε την πολιτεία και τους άλλους 

ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς εστιάστηκε κατά κύριο λόγο στο ζήτημα της 

ευθύνης συγγραφής, στην έκδοσή τους, καθώς και στον τρόπο διάθεσής τους. 

Δίνοντας λοιπόν βαρύτητα σε τέτοιου είδους θέματα, η επιστημονική και διδακτική 

τους εγκυρότητα, η απαλλαγή από στερεότυπα και εικόνες έχθρας, ρατσισμού και 

προκαταλήψεων, ελάχιστα απασχόλησε τους αρμόδιους φορείς. Βέβαια, η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε από μεμονωμένους ερευνητές κυρίως των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης, χωρίς κεντρικό 

συντονισμό και άξονες δράσης, ενώ επίμονες προσπάθειες, όπως αυτή του 

καθηγητή Χρήστου Φράγκου το 1978 για την ίδρυση κέντρου μελέτης παιδικού και 

σχολικού βιβλίου, συναντούσαν τη σταθερή άρνηση του Υπουργείου Παιδείας 

(Καψάλης & Χαραλάμπους 1995: 222). Πολύ αργότερα, το 1992, ο καθηγητής 

Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Π. Ξωχέλλης πέτυχε να ιδρύσει και 

να στεγάσει σε αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής τη «Μονάδα Έρευνας Σχολικού 

Βιβλίου» (ΜΟ.Ε.Σ.ΒΙ.), που μετονομάστηκε το 1999 σε «Κέντρο Έρευνας Σχολικών 

Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ε.Σ.ΒΙ.Δ.Ε.).41 Στο χώρο αυτό 

στεγάστηκε συλλογή, πρόσφατων κυρίως, σχολικών εγχειριδίων των βαλκανικών 

χωρών. Το Κέντρο έθεσε ως στόχους της λειτουργίας του την ανάλυση του 

περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων αρχικά των βαλκανικών κρατών, τη 

συγκρότηση του λειτουργικού αρχείου σχολικών εγχειριδίων και την ενημέρωση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη σωστή χρήση των βιβλίων αυτών.     

     Πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι, εκτός από τη συλλογή του παραπάνω 

Κέντρου, υπάρχουν άλλες δύο συλλογές σχολικών βιβλίων στις οποίες έχουν 

πρόσβαση οι ερευνητές, χωρίς βέβαια καμιά από αυτές να είναι πλήρης: η συλλογή 

του Κέντρου Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Ν.ΕΚ.), που συστάθηκε με πρωτοβουλία 

                                                             
40 Για το θέμα βλέπε σχετικά Μαρκιανός 1985: 3-4, Δημαράς 1986: 290 (τόμος Β), Μαυρογιώργος 
1986: 13-16 και Μαυροσκούφης 2003: 20-36. 
41

 Για την ίδρυση της ΜΟ.Ε.Σ.ΒΙ. βλέπε σχετικά Ξωχέλλης 1995: 11-13 και Καψάλης & Χαραλάμπους 
1995: 222. Για τη δραστηριότητα του Κέντρου βλέπε Καράτζιου 2004: 46-47. 
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του καθηγητή Αλέξη Δημαρά και φιλοξενείται στο χώρο της βιβλιοθήκης της Σχολής 

Μωραΐτη στο Παλαιό Ψυχικό και η συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

     Οι έρευνες που διεξάγονται σε όλα τα αντίστοιχα Κέντρα και Ινστιτούτα μπορεί να 

είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία των σχολικών εγχειριδίων και τη 

βελτίωσή τους, διότι μέσω της έρευνας μπορούν να αποφορτιστούν τα σχολικά 

εγχειρίδια και να εντοπιστούν άλλες παράμετροι που πιθανόν να αγνοούνταν δίχως 

τη συστηματική έρευνα (Ξωχέλλης 1995: 9, Αβδελά 1998: 163). 

     Το πεδίο έρευνας των σχολικών εγχειριδίων και οι μεθοδολογικές παράμετροί 

του  επηρεάστηκαν άμεσα από την άποψη εκείνη που αντιμετωπίζει το σχολικό 

εγχειρίδιο ως μέσο πολιτικό (Politicum), πληροφοριακό (Informatorimum) και 

παιδαγωγικό (Paedagogicum), πεδία δηλαδή όπου ανήκουν οι βασικότερες 

λειτουργίες του (Μπονίδης 2004: 3). Έτσι, σύμφωνα με τον Weinbrenner (1992: 22-

23) oι έρευνες των σχολικών εγχειριδίων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 

γενικές κατηγορίες: 

 α) τις έρευνες που αφορούν στη διαδικασία παραγωγής των σχολικών εγχειριδίων 

(process-orientated research), οι οποίες επικεντρώνονται στον «κύκλο ζωής» των 

σχολικών εγχειριδίων, όπως για παράδειγμα τη διαμόρφωσή τους, την έγκριση, την 

συνεισφορά, την πρόσβαση, την εισαγωγή και τη διάθεση  

β) τις έρευνες που αφορούν στα σχολικά εγχειρίδια ως προϊόντα και ως μέσα 

επικοινωνίας (product-orientated research), οι οποίες εξερευνούν τα σχολικά 

εγχειρίδια ως μέσο επικοινωνίας, με την ακόλουθη θεματολογία: 

o εξέταση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων υπό το πρίσμα της 

Παιδαγωγικής της Ειρήνης. 

o ανάλυση του ιδεολογικού περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων (π.χ. 

ιδεολογία, θεσμοί, αξίες, κανόνες, πρότυπα). 

o έλεγχος της καταλληλότητας του σχολικού βιβλίου ως μέσου διδασκαλίας, 

δηλαδή από επιστημονική και παιδαγωγική σκοπιά. 

γ) και σε αυτές που αφορούν στην αποδοχή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

και στα αποτελέσματά τους στο δάσκαλο και στους μαθητές (reception-orientated 

research), όπου τα σχολικά εγχειρίδια εξετάζονται ως ένας ανεξάρτητος 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας στη διδασκαλία όσον αφορά στην επίδραση στο 

δάσκαλο και στο μαθητή. 

     Η έρευνα που διεξήχθη για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας μπορεί να 

θεωρηθεί ότι εντάσσεται στα πλαίσια του τρίτου τύπου έρευνας, αφού εξετάζεται η 

συμβολή των σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι επιπτώσεις 

του συγκεκριμένου (αρχαιολογικού) περιεχομένου τους σε εκπαιδευτικούς και 

κυρίως τους μαθητές και, συνεπώς, ο βαθμός στον οποίο το «αποδέχονται». 

Παράλληλα, όμως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πτυχές της έρευνάς μας αγγίζουν 

και τον προαναφερόμενο δεύτερο τύπο έρευνας, αφού αντιμετωπίζει τα σχολικά 

εγχειρίδια ως προϊόντα και ως μέσα επικοινωνίας και αναλύει το ιδεολογικό τους 

περιεχόμενο. 
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1.4.6. Αρχαιολογικές αφηγήσεις στα σχολικά εγχειρίδια  

 

     Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δηλαδή την προβληματική που έχει 

αναπτυχθεί σε σχέση με τη χρήση της αρχαιολογίας καθώς και την ιδεολογική 

λειτουργία των σχολικών εγχειριδίων, θα πρέπει να προβληματιστούμε σχετικά με 

τους  τρόπους με τους οποίους παρουσιάζεται και ερμηνεύεται η αρχαιολογία και το 

υλικό παρελθόν στα σχολικά εγχειρίδια, οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία 

συγκεκριμένων απόψεων για την αξία και τη συμβολή της αρχαιολογίας στη γνώση 

του παρελθόντος, αλλά και αναπαράγουν συγκεκριμένα νοήματα που αφορούν 

καθεαυτό τον υλικό πολιτισμό, ενισχύοντας την κατασκευή ανάλογων παραστάσεων 

στα παιδιά σε σχέση με το παρελθόν (γνώμες, στάσεις, στερεότυπα) και 

αποτυπώνοντας τη στάση της επίσημης (κρατικής) εκπαίδευσης (Κασβίκης, 2004).  

     Τα σχολικά εγχειρίδια μεταφέρουν, δηλαδή, την επίσημη εκδοχή της αλήθειας 

(Stray, 1994), ενώ, ταυτόχρονα, η αρχαιολογία αποκτά συγκεκριμένα ιδεολογικά, 

κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά (Ferro, 2001). Βέβαια, η οργανωμένη και 

συνειδητή ένταξη της αρχαιολογίας στην εκπαίδευση, προκύπτει αμφίδρομα, θα 

λέγαμε, τόσο από την επιθυμία της αρχαιολογίας να κάνει εμφανή τον κοινωνικό της 

ρόλο, όσο και από της σύγχρονες επιταγές της παιδαγωγικής και την ανάγκη για νέα 

διδακτικά εργαλεία, αν και η αρχαιολογία και τα συμπεράσματά της αποτέλεσαν 

εκπαιδευτικό υλικό από νωρίς στην ελληνική και όχι μόνο εκπαίδευση και 

συνδέθηκαν με τη σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας. 

     Ταυτόχρονα, χωρίς να παραβλέπουμε τη σημασία των υπόλοιπων 

πληροφοριακών πηγών (οικογένεια, ΜΜΕ, εξωσχολικό βιβλίο, σχολικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες όπως οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και 

μουσεία), κανένας από τους τρόπους επαφής με το υλικό πολιτισμό του 

παρελθόντος δε φαίνεται να έχει την απήχηση που έχουν τα σχολικά εγχειρίδια, τα 

οποία χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από όλους τους μαθητές. Για το λόγο 

αυτό, οι αρχαιολογικές αφηγήσεις που εμπεριέχονται σε αυτά αξίζουν ιδιαίτερης 

προσοχής (Κασβίκης 2004: 52). 

   Σε διεθνές επίπεδο42, η μελέτη αναφορικά με την εικόνα της αρχαιολογίας στα 

σχολικά εγχειρίδια, προβάλλει τρία είδη θεμάτων: 

α) Ιδεολογικά: που σχετίζονται με την παράλειψη ή την υποβάθμιση από το 

περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων συγκεκριμένων περιόδων, λαών ή του 

παρελθόντος των γηγενών. 

Β) Μεθοδολογικά: όπως η αναλογία των διαφόρων περιόδων στην ιστορική ύλη, η 

αυστηρή χρονολογική σειρά και η πρόταξη της προϊστορίας. 

                                                             
42 Τα στοιχεία που αναφέρονται σχετικά με τις έρευνες της αρχαιολογίας στα σχολικά εγχειρίδια σε  
διεθνές επίπεδο, αλλά και σε αυτές που αφορούν στον ελλαδικό χώρο, προέρχονται από τη 
διδακτορική διατριβή του Κ. Κασβίκη (2004: 63-74), και καταγράφουν την εικόνα της αρχαιολογίας 
στα σχολικά εγχειρίδια διεθνώς τις δεκαετίες του ‘80 και ’90. 
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Γ) Επιστημονικά: στο σχολικό εγχειρίδιο περιλαμβάνονται ξεπερασμένες ερμηνείες 

του παρελθόντος ή της μεθοδολογίας και των στόχων της επιστήμης της 

αρχαιολογίας. Παράλληλα, εντοπίζονται λάθη στο περιεχόμενο και στην 

εικονογράφηση των αρχαιολογικών θεμάτων. 

     Σε κάποιες χώρες, όπως η Ινδία (Dahiya 1994: 300, Kiyaga-Mulindwa and Segobye 

1994: 50), σημειώνεται μια κάποια προσπάθεια ένταξης του θέματος, περισσότερο, 

όμως, στα Αναλυτικά Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ έρευνες 

στην Κένυα (Wandibba 1994: 353) έδειξαν πως η αρχαιολογία παρουσιάζεται 

ελάχιστα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως όψη του μαθήματος της Ιστορίας, της 

Γεωγραφίας και της Αγωγής του Πολίτη, με βασικό μέλημα να κατοχυρωθεί το θέμα 

της εξέλιξης του ανθρώπου. Στα σχολικά εγχειρίδια της Αυστραλίας (Barlow 1990: 

78-80) και της Αργεντινής (Oliva 1994: 107), αλλά και της Βενεζουέλας (Vargas 

Arenas & Sanaja Obediente 1990: 53) και της Κολομβίας (Lopez and Reyes 1994: 

143), χώρες στις οποίες επιζούν γηγενείς κάτοικοι, απόγονοι των πρώτων κατοίκων 

των συγκεκριμένων περιοχών, η παρουσίαση των προϊστορικών πολιτισμών είναι 

υποβαθμισμένη, ουδέτερη ή αρνητική.  

      Έμφαση στην υπεροχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού συναντάμε στα σχολικά 

εγχειρίδια των ΗΠΑ (Blancke & Cjigkitonuppa 1990), όπου το ενδιαφέρον για την 

ιστορία και τον πολιτισμό επικεντρώνεται από την άφιξη των δυτικοευρωπαίων και 

έπειτα, αλλά και στον Καναδά (Devine 1990: 196-197, 1994: 483), όπου η 

παρουσίαση της αρχαιολογίας πραγματοποιείται μέσω της προβολής των αρχαίων 

πολιτισμών και, συγκεκριμένα, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Παρόμοια, στο 

παλιότερο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αργεντινής (Podgorny 1994: 409) καθώς και 

στα σχολικά εγχειρίδια της Ζιμπάμπουε (Pwiti 1994: 339-341) προβάλλεται έντονα η 

ιστορία και ο πολιτισμός των λαών από την Ευρώπη, ενώ απουσιάζει το προϊστορικό 

παρελθόν των χωρών αυτών. Αλλά και τα σχολικά εγχειρίδια των μη αποικιακών 

χωρών είναι διαποτισμένα από ιδεολογικά μηνύματα, όπως, για παράδειγμα της 

Ιαπωνίας (Fawcett & Habu 1990: 224-225) και της Μ. Βρετανίας (Richardson 1990: 

284). Ιδιαίτερα στα τελευταία, περιλαμβάνονται απλοϊκές και μη αξιόπιστες 

ερμηνείες, τα στερεότυπα και η περιθωριακή παρουσίαση των προϊστορικών 

πολιτισμών, ώστε να εξομοιώνoνται με τον πρωτογονισμό. 

     Σε ό,τι αφορά στον μεθοδολογικό και επιστημονικό τρόπο προσέγγισης της 

αρχαιολογίας στα σχολικά εγχειρίδια, οι έρευνες έχουν δείξει ότι, για παράδειγμα, 

από τα σχολικά εγχειρίδια του Καμερούν (Mbunwe-Samba et al. 1994: 328-329), 

απουσιάζουν οι αναφορές στο πεδίο της αρχαιολογίας (στόχοι, μεθοδολογία), ενώ 

στην Πολωνία (Mikolajczyk 1990: 252-254) είναι εμφανές το πρόβλημα της χρήσης 

των αναχρονιστικών όρων. Στα σχολικά εγχειρίδια της Αργεντινής (Oliva 1994: 107), 

εκτός από τα στοιχεία που έχουμε ήδη επισημάνει, εντοπίστηκαν και λάθη και 

παραλείψεις σε ιστορικές και εθνογραφικές εκτιμήσεις, ενώ, παρομοίως, στα 

σχολικά εγχειρίδια του Καναδά (Devine 1990: 193-195), εντοπίστηκαν ανακρίβειες 

και παραπλανητική εικονογράφηση. Παράλληλα, στα σχολικά εγχειρίδια της 
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Ολλανδίας (Borman 1994: 186) οι έρευνες έχουν δείξει ότι συμπεριλαμβάνονται 

ελάχιστα στοιχεία από τις νέες αρχαιολογικές πληροφορίες. Κάτι παρόμοιο ισχύει 

και στην Αυστραλία (Barlow 1990: 80), όπου η αρχαιολογία απουσιάζει 

ολοκληρωτικά από το πρόγραμμα μαθημάτων, και στην Κένυα (Wandibba 1994: 

353-354), όπου παρουσιάζεται με λάθη και υπερβολές. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, 

και η περίπτωση όπου η αρχαιολογία παρουσιάζεται με ενδιαφέροντα και 

ουσιαστικό τρόπο, όπως συμβαίνει στα γλωσσικά εγχειρίδια (όχι, όμως, στα 

εγχειρίδια Ιστορίας) των ΗΠΑ (Zimmerman et al. 1994: 363). 

     Δε μπορούμε να παραβλέψουμε, φυσικά, και τις έρευνες που αφορούν στην 

παραγωγή των σχολικών εγχειριδίων και στον κρατικό έλεγχο που καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό, μεταξύ άλλων, και το περιεχόμενο και τους τρόπους παρουσίασης 

της αρχαιολογίας. Οι έρευνες αυτές έχουν να κάνουν με όσα θίξαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο σχετικά με τη χρήση της αρχαιολογίας μέσω των σχολικών εγχειριδίων με 

στόχο την διαμόρφωση και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει, για 

παράδειγμα, στα σχολικά εγχειρίδια της Κολομβίας (Reyes 1994: 399-403), όπου 

είναι εμφανής η προσπάθεια παρουσίασης μιας ενιαίας εθνικής ταυτότητας, της 

Αργεντινής (Podgorny 1994: 409-413) και των ΗΠΑ (Kehoe 1990: 213). 

     Σε ό,τι αφορά στον ελλαδικό χώρο, ελάχιστες είναι οι έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί σχετικά με την εικόνα της αρχαιολογίας και του υλικού πολιτισμού στα 

σχολικά εγχειρίδια. Αρχικά, αναφέρουμε την έρευνα της Χ. Κουλούρη (1988) στα 

σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας και Γεωγραφίας της περιόδου 1830-1914, από την οποία 

προκύπτει ότι είναι έντονη σ’ αυτά μια απόλυτα αρχαιοκεντρική οπτική. Μετά το 

1880 η αρχαιολατρία υποχωρεί και αντικαθίσταται από τη χρήση του ένδοξου 

παρελθόντος με στόχο να τονιστεί η ενότητα στο χρόνο και στο χώρο, η 

ελληνικότητα των αλύτρωτων περιοχών, όπως η Μακεδονία, και να ενισχυθεί η 

φιλοπατρία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εθνικής αγωγής. Στην έρευνα του Γ. Δάλκου 

για τις ενότητες τέχνης των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας του Γυμνασίου και του 

Λυκείου, όπου ο ερευνητής εντάσσει στην έννοια της «τέχνης» και τα υλικά 

κατάλοιπα του παρελθόντος (Δάλκος 1992: 89, 90, 92, 94, 95), παρατηρήθηκε ότι 

κυριαρχούν οι πραγματολογικές και οι αισθητικές πληροφορίες. Αντίθετα, οι 

πληροφορίες που αφορούν στις κοινωνικοπολιτισμικές συσχετίσεις των «έργων 

τέχνης» είναι ακόμα λιγότερες, με μόνη εξαίρεση τα σχολικά εγχειρίδια της αρχαίας 

Ιστορίας, όπου οι πληροφορίες για τα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά τους 

είναι αμυδρά περισσότερες από τις αισθητικές. Στη συνέχεια, από την έρευνα των Α. 

Φραγκουδάκη και Θ. Δραγώνα (1997) προέκυψαν ενδιαφέροντα πορίσματα κυρίως 

σε σχέση με τη χρήση του υλικού πολιτισμού ως μέσο ενίσχυσης της εικόνας του 

«εθνικού εαυτού» και του «εθνικού άλλου». Προέκυψε, δηλαδή, πως στα σχολικά 

εγχειρίδια, και ιδιαίτερα σε αυτά της Ιστορίας, προβάλλεται η γραμμική και 

αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας στο χώρο και στο χρόνο από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η συνέχεια της ελληνικής ιστορίας και η ανωτερότητα του 

ελληνικού πολιτισμού απασχόλησαν και τον Γ. Γρόλλιο (1997α, 1997β, 1998), από τις 
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έρευνες του οποίου προέκυψαν ανάλογα συμπεράσματα. Η πρώτη έρευνα που 

προσέγγισε περισσότερο το ζήτημα της εικόνας της αρχαιολογίας που προβάλλεται 

στα σχολικά εγχειρίδια, είναι αυτή του Γ. Χαμηλάκη, ο οποίος ανέλυσε  τρία σχολικά 

εγχειρίδια Ιστορίας, της Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού και της Α΄ Λυκείου 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ιστορία και η αρχαιότητα αξιοποιούνται στο 

πλαίσιο μιας εθνικής παιδαγωγικής, όπου τα εν λόγω σχολικά εγχειρίδια αποτελούν 

ένα τόπο μνήμης, ένα πεδίο παραγωγής και αναπαραγωγής της εθνικής μνήμης 

(Hamilakis, 2003). Η έρευνα του Κ. Τουλούμη (2004), η οποία αφορούσε στη μέση 

εκπαίδευση, έδειξε ότι στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Α’ Γυμνασίου αφιερώνονται έξι 

σελίδες στην παλαιολιθική και νεολιθική εποχή και τρεις σειρές σε αυτό της Α’ 

Λυκείου, ενώ στο βιβλίο Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας της τάξης του 1ου κύκλου 

των Τεχνικών και Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), ολόκληρη η προϊστορία 

περιγράφεται σε μια εισαγωγή δυο σελίδων ως προοίμιο του κλασικού πολιτισμού. 

Αυτό αποδεικνύει πόσο παραμελημένες είναι οι περίοδοι που δε συνδέονται άμεσα 

με τη δράση των Ελλήνων. Όσον αφορά στη βυζαντινή αρχαιολογία, προέκυψε από 

τα εγχειρίδια της Β’ Γυμνασίου και της Β’ Λυκείου ότι δίνεται έμφαση στην αισθητική 

και στην τέχνη. Ακόμη, το Ανθολόγιο της Β’ Γυμνασίου περιλαμβάνει κεφάλαια με 

αξιοσημείωτο αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την κατοικία, την ενδυμασία, τη 

διατροφή, τα επαγγέλματα και την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα, ενώ η Έκφραση- 

Έκθεση της Γ’ Λυκείου θίγει το θέμα της επιστροφής των Ελγίνειων μαρμάρων. Η 

έρευνα του Κ. Κασβίκη (2004), η οποία αφορούσε στα κείμενα και στην 

εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού, αποσκοπούσε στο να 

εντοπιστούν οι θεωρητικές και ιδεολογικές συνιστώσες που επιστρατεύονται και 

χρησιμοποιούνται σε αυτά για τη διαμόρφωση των στάσεων και αντιλήψεων των 

μαθητών απέναντι στον υλικό πολιτισμό του παρελθόντος και στην κατασκευή των 

αναπαραστάσεων των μαθητών σχετικά με την επιστήμη της αρχαιολογίας και τη 

συμβολή της στην κατανόηση, ερμηνεία και παρουσίαση του παρελθόντος. Από την 

έρευνα, προέκυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιολογικών αφηγήσεων στα 

κείμενα και στην εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων εμφανίζεται να 

ανταποκρίνεται στις κυρίαρχες και απόλυτα αποδεκτές προσεγγίσεις της ελληνικής 

αρχαιολογίας προσφέροντας στους μαθητές ένα πολιτισμικό πλαίσιο οριοθέτησης 

της εθνικής ταυτότητας, της υλικής απόδειξης για τη διαχρονική συνέχεια του 

εθνικού υποκειμένου, αλλά και της μοναδικότητας του ελληνικού πολιτισμού.  

Τέλος, το 2008 ο Κ. Κασβίκης δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας που 

αφορούσαν στις αρχαιολογικές αφηγήσεις στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας των 

τάξεων του δημοτικού της περιόδου 1986-2006 (Κασβίκης 2008α). 

     Είναι, λοιπόν, εμφανές το ερευνητικό κενό που υπάρχει, αφού ως επί το πλείστον 

οι έρευνες, εξαιρουμένης αυτής του Κ. Κασβίκη (2004), αφορούν σε μεμονωμένα 

σχολικά εγχειρίδια και αδυνατούν να δώσουν μια συνολική εικόνα της παρουσίασης 

της αρχαιολογίας και του υλικού πολιτισμού στα σχολικά εγχειρίδια και του τρόπου 

με τον οποίο αυτή μπορεί να προσληφθεί από τους μαθητές. Επιπλέον, δε θα πρέπει 
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να αγνοήσουμε όσα αναφέραμε εκτενώς παραπάνω σχετικά με τις κοινωνικό-

πολιτικές συνθήκες του πλαισίου εντός του οποίου γράφονται και διδάσκονται τα 

σχολικά εγχειρίδια. Συνεπώς, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, βασιζόμενοι στην 

προϋπάρχουσα ερευνητική εμπειρία, να προχωρήσουμε με τη σειρά μας στη μελέτη 

του ρόλου του αρχαιολογικού υλικού και της αρχαιολογικής ερμηνείας στη δόμηση 

στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με το παρελθόν, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα 

από τα νέα εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου που 

εισάγονται από το 2006 και εξής στα πλαίσια της αλλαγής όλου του εκπαιδευτικού 

υλικού που συντελέστηκε την ίδια περίοδο με άξονα το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, 2003). 
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2.1. Στόχοι και προβληματισμοί της έρευνας 

     Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον κινητοποιήθηκε από το γεγονός ότι τα σχολικά 

εγχειρίδια, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν αποτελούν απλώς ένα παιδαγωγικό 

εργαλείο για την προσέγγιση της γνώσης ούτε υπηρετούν απλά «αγνές» 

παιδαγωγικές πρακτικές (Purves 1993: 13-17). Αντίθετα, στα πλαίσια του θεσμού της 

Εκπαίδευσης, λειτουργούν ως μέσο κοινωνικοποίησης και στοχεύουν να περάσουν 

ιδεολογικά μηνύματα, ως απόρροια του αξιακού υπόβαθρου των δημιουργών της 

(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999), ώστε να κινητοποιήσουν αναλόγως τους 

αποδέκτες (Apple, 1986). Η αποτελεσματικότητα αυτών των μηνυμάτων κρίνεται 

εξαιρετικά υψηλή, δεδομένου του ότι καλλιεργούνται στο σχολείο, σε ένα χώρο που 

παραδοσιακά θεωρείται ιδεολογικά ουδέτερος (Apple 1993: 41) αποτυπώνοντας στα 

παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων αρχές και τρόπους συμπεριφοράς 

ενδεδυμένους με την κυρίαρχη ιδεολογία (Althusser 1983: 85).  

     Στα σχολικά εγχειρίδια, και όχι μόνο της Ιστορίας, όπως θα ήταν αναμενόμενο, 

υπάρχουν στοιχεία που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο συνδέονται με την επιστήμη της 

αρχαιολογίας και τη γνώση για το υλικό παρελθόν. Θεωρείται εξαιρετικά αναγκαίο 

να γνωρίζουμε ποια στοιχεία της αρχαιολογικής γνώσης και ποιες εκδοχές της 

μεταβιβάζονται στους μαθητές μέσα από τον πιο δυναμικό φορέα μηνυμάτων στην 

εκπαίδευση, το σχολικό εγχειρίδιο. Αν η μετάδοση γνώσεων γύρω από την 

αρχαιολογία γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, και με τη βοήθεια πάντα του 

εκπαιδευτικού, το μάθημα μπορεί να μετατραπεί σε ένα ζωντανό εργαστήριο που 

θα αναζητά τη γνώση του παρελθόντος μέσα από τη διαδικασία της έρευνας των 

πληροφοριών και σε άλλες πηγές, όπως η Βιβλιογραφία και το Διαδίκτυο, 

δημιουργώντας ένα παιχνίδι που θα επιφέρει εν τέλει ουσιαστικά αποτελέσματα, 

αφού θα ενεργοποιεί τη σκέψη και τη φαντασία του μαθητή. Η όλη διαδικασία θα 

στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, εάν ο μαθητής συνεχίσει να ενδιαφέρεται και να 

πραγματοποιεί αναζητήσεις ακόμα και όταν βρίσκεται μακριά από την τάξη και τη 

σκιά του δασκάλου του (Ναουμίδου 2007: 32). Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει 

γνώσεις για την αρχαιολογία, οι οποίες δε θα είναι ανακριβείς και η στάση που θα 

διαμορφώσει απέναντι στο υλικό παρελθόν δε θα είναι απαξιωτική και απωθητική. 

Σε αυτό θα συμβάλλει και το γεγονός ότι θα αντιληφθεί πως «γνωρίζοντας το 

παρελθόν θα μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα το παρόν και να οικοδομήσει 

καλύτερα το μέλλον», όπως και ο Stone (2015: 4) αναφέρει στους μαθητές του, 

αφού παρελθόν, παρόν και μέλλον είναι άρρηκτα δεμένα. 

     Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη 

διερεύνηση των αφηγήσεων για το υλικό παρελθόν και την αρχαιολογία που 

περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 

ελληνικού σχολείου, με στόχο να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Ποια είναι η έκταση και η διασπορά των αρχαιολογικών αναφορών στο υπό 

έρευνα υλικό; 
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β) Με ποιο τρόπο προβάλλεται η αρχαιολογία ως επιστήμη, αλλά και ο αρχαιολόγος 

ως επιστήμονας, μέσα από τις κειμενικές αναφορές των σχολικών εγχειριδίων; 

γ) Πώς αναδεικνύεται το θέμα της διαχείρισης και ανάδειξης της αρχαιολογικής 

κληρονομιάς; Πώς προβάλλονται τα κατάλοιπα του παρελθόντος στο παρόν; Με 

ποιον τρόπο παρουσιάζεται ο υλικός πολιτισμός στα μουσεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους; 

δ) Με ποιους τρόπους παρουσιάζονται τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα μέσα από 

το γραπτό λόγο των σχολικών εγχειριδίων; 

ε) Ποιες αρχαιολογικές ερμηνείες του παρελθόντος προκύπτουν μέσα από τις 

κειμενικές αφηγήσεις; 

στ) Πώς προβάλλεται ο εθνικός «εαυτός», δηλαδή ο Έλληνας, και ο εθνικός «άλλος» 

μέσα από αναφορές σχετικές με τους αρχαίους πολιτισμούς και την αλληλεπίδρασή 

τους με αυτούς; 

ζ) Χρησιμοποιείται ο υλικός πολιτισμός για ιδεολογικές και πολιτικές σκοπιμότητες 

και, κατ’ επέκταση, παρατηρείται προσπάθεια διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας 

μέσω της παρουσίασης του αρχαιολογικού υλικού στα εγχειρίδια; 

     Φιλοδοξούμε ότι η έρευνά μας θα δώσει σημαντικά στοιχεία και θα προκύψουν 

συμπεράσματα που θα χρησιμεύσουν στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής και 

συνολικής εικόνας του τρόπου παρουσίασης της αρχαιολογίας και του υλικού 

πολιτισμού στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

 

2.2. Το υπό έρευνα υλικό και τα χαρακτηριστικά του 

     Ως αντικείμενο/δείγμα της διερευνητικής προσέγγισης επιλέχθηκαν τα νέα 

σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι συνολικά 125 

στον αριθμό (βλέπε Παράρτημα 1)43. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα Βιβλία του 

Μαθητή και τα Τετράδια Εργασιών και αφορούν στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Θρησκευτικά, Ιστορία, 

Φυσική Αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Γεωγραφία, 

Φυσική, Αγγλικά, Εικαστικά, Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων, Εικονογραφημένο 

λεξικό, Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό Λεξικό, Γραμματική. 

     Τα περισσότερα από τα εγχειρίδια της έρευνάς μας απευθύνονται σε μια μόνο 

τάξη κάθε φορά. Σχετικά λίγα (18 στον αριθμό) είναι τα εγχειρίδια, η χρήση των 

οποίων προτείνεται σε περισσότερες από μια τάξεις. Στα τελευταία ανήκουν τα 

Εικαστικά Α’ και Β’ Δημοτικού (ένα τεύχος Βιβλίο του Μαθητή και ένα τεύχος 

Τετράδιο Εργασιών), τα Εικαστικά Γ’ και Δ’ Δημοτικού (ένα τεύχος Βιβλίο του 

Μαθητή και ένα τεύχος Τετράδιο Εργασιών), τα Εικαστικά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (ένα 

τεύχος Βιβλίο του Μαθητή και ένα τεύχος Τετράδιο Εργασιών), το Ανθολόγιο 

                                                             
43

     Δεν εντάξαμε στην έρευνά μας τα Βιβλία του Δασκάλου, το  εγχειρίδιο Σχολικές και Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις Α’-ΣΤ’ Δημοτικού και τον Οδηγό Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων.  
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Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού, το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ 

και Δ’ Δημοτικού, το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, το 

Εικονογραφημένο Λεξικό Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού, η Φυσική Αγωγή Α’ και Β’ 

Δημοτικού, η Φυσική Αγωγή Γ’ και Δ’ Δημοτικού, η Φυσική Αγωγή Ε’ και ΣΤ’ 

Δημοτικού, η Μουσική Γ’ και Δ’ Δημοτικού (ένα τεύχος Βιβλίο του Μαθητή και ένα 

τεύχος Τετράδιο Εργασιών), το Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό Λεξικό Δ’, Ε’, ΣΤ’ 

Δημοτικού, η Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και η Θεατρική Αγωγή Ε’ και ΣΤ’ 

Δημοτικού. 

     Για το μάθημα της Γλώσσας υπάρχουν συνολικά 29 εγχειρίδια, 

συμπεριλαμβανομένων των Βιβλίων του Μαθητή (τρία τεύχη για κάθε τάξη, εκτός 

από την Πρώτη Δημοτικού στην οποία υπάρχουν δυο τεύχη) και των Τετραδίων 

Εργασιών (από δυο τεύχη για κάθε τάξη). Για το μάθημα των Μαθηματικών 

υπάρχουν συνολικά 32 εγχειρίδια, συμπεριλαμβανομένων των Βιβλίων του Μαθητή 

(δυο τεύχη για τις δυο πρώτες τάξεις του Δημοτικού και από ένα τεύχος για τις 

υπόλοιπες) και των Τετραδίων Εργασιών (από τέσσερα τεύχη για κάθε τάξη). Για το 

μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, το οποίο διδάσκεται στις πρώτες τέσσερις 

τάξεις του Δημοτικού, υπάρχουν συνολικά 8 εγχειρίδια (από ένα Βιβλίο του Μαθητή 

και ένα Τετράδιο Εργασιών σε κάθε τάξη). Για το μάθημα της Μουσικής, εκτός από 

το εγχειρίδιο (ένα Βιβλίο Μαθητή και ένα Τετράδιο Εργασιών) που απευθύνεται 

στους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης, υπάρχουν άλλα 8 εγχειρίδια (από ένα Βιβλίο 

Μαθητή και ένα Τετράδιο Εργασιών για καθεμιά από τις υπόλοιπες τάξεις). Για το 

μάθημα των Αγγλικών, το οποίο ξεκινά να διδάσκεται στην Γ’ Δημοτικού, υπάρχουν 

συνολικά 8 εγχειρίδια (από ένα Βιβλίο Μαθητή και ένα Τετράδιο Εργασιών σε κάθε 

τάξη). Το ίδιο συμβαίνει και με το μάθημα της Ιστορίας, για το οποίο υπάρχουν 

αντίστοιχα 8 εγχειρίδια (από ένα Βιβλίο Μαθητή και ένα Τετράδιο Εργασιών σε κάθε 

τάξη). Το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως και τα δυο προηγούμενα, ξεκινάει 

επίσης να διδάσκεται στην Γ’ τάξη και χρησιμοποιούνται γι’ αυτό συνολικά 4 

εγχειρίδια (ένα για κάθε τάξη). Δύο είναι τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, η οποία διδάσκεται μόνο στις δυο 

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Στις ίδιες τάξεις διδάσκονται και τα μαθήματα της 

Φυσικής και της Γεωγραφίας, για τα οποία υπάρχουν τέσσερα εγχειρίδια για το 

καθένα (ένα Βιβλίο Μαθητή και ένα Τετράδιο Εργασιών σε κάθε τάξη). 

     Τα σχολικά εγχειρίδια που θα ερευνήσουμε αντικατέστησαν από το 2006 και εξής 

τα σχολικά εγχειρίδια της προηγούμενης περιόδου (1982-2006) στα πλαίσια της 

αλλαγής όλου του εκπαιδευτικού υλικού που συντελέστηκε την ίδια περίοδο με 

άξονα το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ και 

ΑΠΣ, 2003).  
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2.3. Μεθοδολογία της Έρευνας 

2.3.1. Οι μέθοδοι έρευνας των σχολικών εγχειριδίων: θεωρητικό πλαίσιο 

 

     Η συστηματική έρευνα των σχολικών εγχειριδίων και των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων θεωρείται σχεδόν ανύπαρκτη ακόμη και σε διεθνές επίπεδο 

(Fritzsche 1992: 179-180). Οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα είναι οι 

εξής: 

1. Η Περιγραφική-Αναλυτική-Ερμηνευτική μέθοδος, η οποία ονομάζεται και 

«παραδοσιακή-ιστορική» (Μπονίδης και  Χοντολίδου, 1997: 197) 

2. Η Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis), η οποία διακρίνεται σε ποσοτική και 

ποιοτική 

3. Η Ιδεολογικο-κριτική Ανάλυση και 

4. Η Κριτική Ανάλυση Λόγου 

     Ως περιγραφική-αναλυτική ορίζεται η μέθοδος, η οποία στηρίζεται στον 

εντοπισμό υλικού και στη λεπτομερή καταγραφή παραθεμάτων που οδηγούν στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων ή στην επιβεβαίωση των απόψεων του ερευνητή. Η 

μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως έντονα υποκειμενική και θεωρείται ότι οδηγεί σε 

αυθαίρετα συμπεράσματα (Άχλης 1983: 20, Παπακωνσταντίνου 1990: 107-110, 

Καψάλης και Χαραλάμπους 1995: 205, Μπονίδης και Χοντολίδου 1997: 197). 

     Η ανάγκη εξορθολογισμού και αντικειμενικοποίησης της έρευνας οδήγησε στη 

διαμόρφωση μιας νέας μεθόδου, της Ανάλυσης Περιεχομένου, μιας μεθόδου 

συστηματικής περιγραφής και ερμηνείας του γραπτού και του προφορικού λόγου 

(Σακαλάκη, 2001), η οποία επιτυγχάνει τη μετατροπή υλικού ποιοτικής φύσης σε 

ποσοτικό και μετρήσιμο: ο ερευνητής παίρνει κάποια ακατέργαστα, ποιοτικά 

στοιχεία επιχειρώντας να τα συμπυκνώσει σε κατηγορίες για να δώσει κάποια 

έγκυρα συμπεράσματα και ερμηνείες44. Η Ανάλυση Περιεχομένου έκανε την 

εμφάνισή της στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, με αντικείμενο ενασχόλησής 

της τη μελέτη της επικοινωνίας των μαζών. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου χρησιμοποιήθηκε στην αποκωδικοποίηση των προπαγανδιστικών κειμένων 

από τους αντιπάλους. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η μέθοδος εφαρμόστηκε 

και στην ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων. Βασικά χαρακτηριστικά 

της είναι τα εξής:  

1. Η αντικειμενικότητα.  

2. Η συστηματικότητα.  

3. Η γενίκευση.  

4. Η έρευνα του δηλωμένου περιεχομένου. 

 5. Η ποσοτικοποίηση. 

                                                             
44

 Ο Μ. Βάμβουκας (1998) ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως «τεχνική έρευνας που έχει ως 
αντικείμενο την αντικειμενική, συστηματική, ποσοτική και ποιοτική περιγραφή του φανερού 
περιεχομένου επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού λόγου, με τελική επιδίωξη την ερμηνεία». 



58 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

     Μέχρι το 1950 κυρίαρχη ήταν η Ποσοτική Ανάλυση, η οποία βασιζόταν στη 

μέτρηση της συχνότητας κάποιων χαρακτηριστικών. Η Ανάλυση Περιεχομένου 

ερευνά τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι υπό μελέτη πληροφορίες σε ένα 

κείμενο και δίνει έμφαση στην στατιστική ανάλυση και θετικιστική επεξεργασία των 

μονάδων και δομών του. Προτάθηκε από κοινωνικούς επιστήμονες, οι οποίοι 

θεωρούσαν πως υπάρχει ενότητα στην επιστήμη, ενώ υποστήριζαν πως η 

μεθοδολογία, οι σκοποί, οι έννοιες και οι μέθοδοι της έρευνας των κοινωνικών 

φαινομένων, πρέπει να είναι όμοια με αυτά των θετικών επιστημών. Επίσης, οι 

δείκτες της έρευνας πρέπει να έχουν μορφή που να επιτρέπει τη σύγκριση με άλλο 

ομοειδές ερευνητικό υλικό (Άχλης 1983: 20, Μπονίδης και Χοντολίδου 1997: 197-

199, Παπακωνσταντίνου 1984: 107-108). Ο ερευνητής που πρώτος διαμόρφωσε 

αυτό το μοντέλο, ο B. Berelson (1952: 18), ορίζει την Ανάλυση Περιεχομένου ως μια 

«ερευνητική τεχνική για αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του 

δηλωμένου περιεχομένου της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας».  

     Καθώς όμως η Ανάλυση Περιεχομένου γεννήθηκε ως αντίδραση στην 

παραδοσιακή φιλολογική ανάλυση και ανήγαγε σε αυτοσκοπό τη συστηματικότητα 

και την αντικειμενικότητα, απέκλεισε κάθε περίπτωση για ποιοτική μελέτη των 

πηγών (Παπακωνσταντίνου 1984: 110). H έμμονη προσήλωση στην ποσοτικοποίηση 

(Quantification), στην αριθμητική δηλαδή μέτρηση χαρακτηριστικών του γραπτού 

λόγου (λέξη-σύμβολο, θέμα, χαρακτήρας, παράγραφος, πρόταση), οδήγησε στο 

σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας παραπληρωματικής μεθόδου, της Ποιοτικής 

(Qualitive) Ανάλυσης Περιεχομένου, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στον 

αγγλοσαξονικό χώρο και την κεντρική Ευρώπη στις αρχές του 20ού αιώνα. Ωστόσο, 

πέρασε από διαφορετικές ερευνητικές τάσεις, που διαφοροποιούνται τόσο ως προς 

τις θεωρητικές τους παραδοχές, όσο και ως προς το αντικείμενο ή τη μεθοδολογική 

τους εστίαση και τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να εντάσσεται στην ευρύτερη 

προσπάθεια που είχε καταβληθεί στο χώρο των κοινωνικών επιστημών για τη 

δημιουργία εναλλακτικών αντιθετικιστικών ερευνητικών ποιοτικών παραδειγμάτων, 

σε αντιδιαστολή με τα ποσοτικά παραδείγματα (Μπονίδης 2004: 81)45. Η Ποιοτική 

Ανάλυση Περιεχομένου δεν διαχωρίζεται αυστηρά από την Ποσοτική Ανάλυση. 

Γίνεται σε μικρά ή και σε μη ολοκληρωμένα δείγματα και βασίζεται κυρίως στην 

παρουσία ή στην απουσία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Σε αυτού του τύπου την 

ανάλυση δεν ενδιαφέρει τόσο το περιεχόμενο, όσο το περιεχόμενο ως αντανάκλαση 

βαθύτερων φαινομένων, ενώ τα κριτήρια ανάλυσης που χρησιμοποιούνται, καθώς 

και οι κατηγορίες, είναι λιγότερο τυποποιημένα. Η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου 

περιέχει σε μεγαλύτερη αναλογία μη περιεχόμενες δηλώσεις από ότι η Ποσοτική 

Ανάλυση και χρησιμοποιεί περισσότερο σύνθετα θέματα. Οι εισηγητές της μεθόδου 

αυτής επεσήμαναν ότι η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων λεκτικών στοιχείων σε 

ένα κείμενο δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη τη σημαντικότητά τους, ενώ, αντίθετα, η 

μελέτη παραλείψεων ή αποσιωπήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει στη διατύπωση 

                                                             
45 Για τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης βλέπε επίσης Cohen & Manion 1994: 70-100. 
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ουσιωδέστερων και ασφαλέστερων κρίσεων. «Η μέθοδος αυτή», όπως ορθά 

υπογραμμίζει ο Χ. Νούτσος (1999: 48), «προσφέρει το πλεονέκτημα να επισημαίνει 

το καινούργιο, το ενδιαφέρον και το πρωτότυπο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις 

ανάμεσα σε περιοχές της σχολικής γνώσης. Αν και η μέθοδος αυτή μπορεί να 

χαρακτηριστεί για τον έντονα υποκειμενικό της χαρακτήρα, δεν υπάρχει ωστόσο 

προς το παρόν άλλη έγκυρη και κατάλληλη γι’ αυτό το σκοπό μέθοδος, αλλά ούτε και 

μπορούμε σε τελευταία ανάλυση να υποστηρίξουμε την απόλυτη αντικειμενικότητα 

των μεθόδων και των τεχνικών της έρευνας, μια και κάτι τέτοιο θα μας οδηγούσε σε 

μια παραλλαγή ψευδαίσθησης θετικιστικού χαρακτήρα»46. Ακόμη, η Ποιοτική 

Ανάλυση δεν επαρκεί για την ανίχνευση των ιδεολογικών μηνυμάτων ενός κειμένου, 

αφού, αν και στόχος της είναι και το λανθάνον περιεχόμενο, σε κάθε κείμενο πρέπει 

να ερμηνευτούν, όχι μόνο όσα λέγονται, αλλά και όσα δε λέγονται και 

αποσιωπούνται, κάτι που καταφέρνει η Ανάλυση Λόγου.         

     Πολλοί πάντως ερευνητές διαμορφώνουν μεικτά μοντέλα ανάλυσης 

περιεχομένου, και υιοθετούν ανάλογα με το είδος ή τον τομέα της έρευνάς τους τις 

ποσοτικές ή ποιοτικές αναλύσεις (Μπονίδης και Χοντολίδου 1997: 198). Συχνά, 

μάλιστα, ακολουθείται κυκλική πορεία: στην αρχή και στο τέλος της έρευνας γίνεται 

ποιοτική ανάλυση, ενώ κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 

προκρίνονται οι ποσοτικές και στατιστικές αναλύσεις. Στην Ελλάδα σήμερα, παρά 

την προσήλωση ορισμένων ερευνητών στην ποσοτική μέθοδο ανάλυσης (Φλουρής 

και Ιβρίντελη 1998: 231-261), οι περισσότεροι χρησιμοποιούν μεικτές μεθόδους με 

μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή ποσοτικών ή ποιοτικών στοιχείων, ανάλογα με 

το σκοπό και τα χαρακτηριστικά της έρευνάς τους προκειμένου να επιτευχθεί  όσο 

το δυνατόν πληρέστερη και πιο ισορροπημένη θεώρηση του αντικειμένου της 

έρευνας μέσω του εμπλουτισμού του με ποιοτικά δεδομένα (Βιτσιλάκη – Σορωνιάτη 

2004: 260). 

     Η Ιδεολογικο-κριτική Ανάλυση ως μια στοχαστική πρακτική διακρίνεται σε 

τέσσερα επίπεδα (Cohen κ.ά. 2000): την περιγραφή και ερμηνεία της υφιστάμενης 

κατάστασης, την κριτική αποτίμηση της κατάστασης αυτής (ανάλυση των αιτιών, των 

σκοπών, των συμφερόντων και ιδεολογιών και της νομιμότητά τους), το σχεδιασμό 

ενός πολιτικού προγράμματος που θα επιφέρει την αλλαγή και, τέλος, την 

αποτίμηση των επιδόσεων της κοινωνικής κατάστασης στην πράξη. Έτσι, ο ερευνητής 

επιχειρεί αφενός, την αποκάλυψη, με την ανάλυση των ιδεολογιών στα 

ανθολογούμενα κείμενα, των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων και των 

συγκεκριμένων συμφερόντων που εξυπηρετούν και, αφετέρου, την κατάδειξη του 

τρόπου με τον οποίο οι ιδεολογίες ισχυροποιούν και νομιμοποιούν τις υπάρχουσες 

δομές εξουσίας (Μπονίδης 1998: 75). Με τον τρόπο αυτό, κατά την ανάλυση 

σχολικών βιβλίων ο ερευνητής, ξεκινώντας από το περιεχόμενο τους (τι δηλώνεται, 

                                                             
46

 Για την κριτική που ασκήθηκε σε βάρος της ποσοτικής ανάλυσης και για την ανάγκη χρήση 
ποιοτικότερων μεθόδων βλέπε επίσης Καψάλης και Θεοδώρου 2002: 201-202. 
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πώς δηλώνεται και τι αποσιωπάται), τα εξετάζει μέσω μιας συνεχούς κριτικής σε 

σχέση με το ευρύτερο πλαίσιό τους (την κοινωνική-πολιτική ατμόσφαιρα, τους 

συγγραφείς των βιβλίων, το άτομο/την ομάδα αποδοχής). 

     Η Κριτική Ανάλυση Λόγου επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση της 

σχέσης κειμένου-λόγου και ιδεολογίας. Κάθε κείμενο, αφενός, αντιμετωπίζεται ως 

φορέας ιδεολογικού περιεχομένου, το οποίο εντοπίζεται στις δομές του λόγου, και, 

αφετέρου, θεωρείται ότι επηρεάζει τις σχέσεις εξουσίας, καθώς μπορεί να τις 

παράγει, να τις συντηρεί ή να τις υπονομεύει. Θεωρείται, δηλαδή, ότι τα κείμενα 

είναι πολύσημα, έχουν πολλαπλά νοήματα και ότι εμπεριέχονται σε αυτά 

συγκεκριμένες εκδοχές της πραγματικότητας, οι οποίες δεν είναι ιδεολογικά 

ουδέτερες (Μπονίδης και Χοντολίδου 1997: 211). Η Ανάλυση Λόγου αποβλέπει στην 

κατάδειξη των σχέσεων δύναμης/εξουσίας και ανιχνεύει τόσο τους τρόπους με τους 

οποίους οι κοινωνικές δομές καθορίζουν τις ιδιότητες του λόγου, όσο και, 

αντίστροφα, τους τρόπους με τους οποίους οι ιδιότητες του λόγου καθορίζουν τις 

κοινωνικές δομές. 

 

2.3.2. Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας  

 

     Με βάση τα προηγούμενα, κρίναμε ως κατάλληλο για την επίτευξη του σκοπού 

της μελέτης μας, την εξεύρεση, δηλαδή, της θέσης  που καταλαμβάνει η 

αρχαιολογία στα σχολικά εγχειρίδια, το συνδυασμό των δύο αυτών τρόπων 

ανάλυσης, δηλαδή της ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 

Θεωρούμε ότι οι ποσοτικές και οι ποιοτικές μέθοδοι αλληλοσυμπληρώνονται, 

καθώς πολλά μειονεκτήματα των μεμονωμένων προσεγγίσεων αίρονται, αφού η 

χρήση ποιοτικών μεθόδων συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση των παραγόντων 

που έχουν ήδη διερευνηθεί μέσα από ποσοτικές προσεγγίσεις (Ιωσηφίδης 2008: 

114). Συνεπώς, δεν αρκεί μια ποσοτική μέθοδος, αλλά απαιτείται και μια καθαρά 

ποιοτική μέθοδος, η οποία δύναται μέσω των κειμένων να εντοπίσει την πηγή των 

ιδεών ακολουθώντας τα ίχνη που αποτυπώνονται σε κάθε γλωσσική επικοινωνία και 

να καταδείξει πως κάθε κείμενο δε συνιστά απλά λέξεις σε χαρτί, αλλά 

συγκεκριμένες τοποθετήσεις (ιδεολογικές) εντός κοινωνικών πλαισίων (Huckin, 

1997). Έτσι, προτείνεται η αναγκαιότητα συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων έρευνας, ώστε να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα και των δυο 

προσεγγίσεων (Μακράκης 2004: 19-38). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

συγκεκριμένη έρευνα προσανατολίσθηκε στην οριζόντια ανάλυση των σχολικών 

εγχειριδίων καθώς ασχολείται με τα σχολικά εγχειρίδια μια συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου σε αντίθεση με τις έρευνες κάθετης ανάλυσης που εξετάζουν τις 

διαδοχικές αλλαγές στα σχολικά εγχειρίδια διαφορετικών χρονικών περιόδων με 

αφορμή ένα θέμα (Μπονίδης & Χοντολίδου 1997: 196). 

    Αρχικά, προηγήθηκαν πολλαπλές αναγνώσεις του υλικού, ώστε να εντοπιστούν 

όλες οι αναφορές που σχετίζονται με την αρχαιολογία και τον υλικό πολιτισμό. Το 
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υλικό προς ανάλυση αποτελεί ολόκληρο το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, 

δηλαδή κάθε μορφή του γραπτού λόγου (επιστημονικός και λογοτεχνικός) που 

υπάρχει σ’ αυτό: οι τίτλοι, η θεωρία, οι λεζάντες υπομνηματισμού των εικόνων και 

οι ερωτήσεις προσέγγισης των εικόνων, οι εκφωνήσεις των ασκήσεων-

δραστηριοτήτων, τα συμπληρωματικά κείμενα  θεωρίας (πληροφοριακές πηγές, 

αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων ή άλλων), όπως αυτά περιλαμβάνονται στα 

Βιβλία του Μαθητή και στα Τετράδια Εργασιών47. Στη συνέχεια, έγινε αποδελτίωση 

των σχετικών με τη θεματική της έρευνας αναφορών με την τοποθέτησή τους σε 

λίστα ανά τάξη, μάθημα και εγχειρίδιο. Έπειτα, μετά από προσεκτική μελέτη των 

αναφορών και την εύρεση κοινών κατηγοριών και με βάση τη θεωρία, το σκοπό, τα 

ερωτήματα της έρευνας και το ερευνώμενο υλικό συγκροτήθηκε το σύστημα 

κατηγοριών. Κατ’ αρχάς διαμορφώθηκαν σε πρώτη φάση οι βασικές κατηγορίες και 

ταξινομήθηκαν όλες οι σχετικές αναφορές από τα εγχειρίδια. Μετά από την 

ταξινόμηση των αναφορών και με βάση το διαφορετικό περιεχόμενο προέκυψαν οι 

υποκατηγορίες, οι οποίες εξυπηρετούν στην αποσαφήνιση και συγκεκριμενοποίηση 

της γενικής κατηγορίας, ώστε αυτή να είναι πλέον σαφής και πλήρης. Από το 

ερευνώμενο υλικό συγκροτείται το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών, το οποίο 

επιδιώκει να καλύψει τους σκοπούς της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, που 

τέθηκαν νωρίτερα. Επίσης, προσπαθεί να καλύψει όλες τις αναφορές του κειμένου 

και του περικειμένου των σχολικών εγχειριδίων με κάθε αναφορά να εντάσσεται 

τουλάχιστον σε μία κατηγορία ή υποκατηγορία. Ακολούθησε μια πρώτη 

διερευνητική ανίχνευση των κατηγοριών και υποκατηγοριών στα υπό έρευνα 

σχολικά εγχειρίδια, και, ανάλογα με το πόσο κατάλληλες κρίθηκαν, 

τροποποιήθηκαν, δημιουργήθηκαν κάποιες νέες κατηγορίες και υποκατηγορίες, ενώ 

κάποιες αφαιρέθηκαν.  

     Έτσι, κατά τη συγκρότηση του τελικού συστήματος κατηγοριών, τηρήθηκαν οι 

παρακάτω μεθοδολογικές αρχές, κριτήρια και κανόνες. 

o Το σύστημα κατηγοριών να ανταποκρίνεται στους σκοπούς της έρευνας και 

στις ερευνητικές υποθέσεις (Berelson, 1952). 

o Το σύστημα κατηγοριών να είναι εξαντλητικό και κεκορεσμένο. Να 

εντάσσονται σε αυτό όλες οι σχετικές αναφορές (εξαντλητικότατα και πληρότητα 

κατηγοριοποίησης), αλλά και να πληρούνται όλες οι κατηγορίες του συστήματος 

(κορεσμός κατηγοριοποίησης) (Μπονίδης, 2000∙ 2004). 

o Να ισχύει το κριτήριο παραγωγής-επαγωγής μεταξύ των κατηγοριών, να 

διαιρείται δηλαδή μια βασική κατηγορία σε υποκατηγορίες, οι οποίες θα 

συμβάλλουν από την άλλη στη διασάφηση της βασικής κατηγορίας (Μπονίδης, 

2000). 

                                                             
47 Στην έρευνά μας οριοθετήσαμε τη μελέτη του υλικού πολιτισμού, όπως αυτός ορίζεται ως 
αρχαιολογικός από το Νόμο Υπ’ Αριθ. 3028/2002. Σύμφωνα με το Νόμο, λοιπόν, ως αρχαία μνημεία 
νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και 
μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως το 1830, έως την ίδρυση, δηλαδή, του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (Άρθρο 2). 
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o Επίσης, το σύστημα κατηγοριών να είναι αξιόπιστο, να διατυπώνονται με 

σαφήνεια και ακρίβεια οι κατηγορίες του και παραγωγικό, να προσφέρεται για 

εξαγωγή συμπερασμάτων (Μπονίδης, 2000∙ 2004), καθώς και να αποτελεί έναυσμα 

για τη διατύπωση περαιτέρω υποθέσεων και ερωτημάτων, προκειμένου να 

ερευνηθεί το υλικό με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψουν νέα θέματα για συζήτηση. 

Το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών που συγκροτήθηκε είναι το ακόλουθο: 
 

1. Η αρχαιολογία ως επιστήμη και το επάγγελμα του αρχαιολόγου  

1.1. Η ανασκαφική διαδικασία  

1.2. Η αρχαιολογία ως σπουδαία ανακάλυψη 

1.3. Το επάγγελμα του αρχαιολόγου 

2.Αρχαιολογική πολιτιστική κληρονομιά 

2.1. Το παρελθόν στο παρόν 

2.2. Διαχείριση και ανάδειξη αρχαιολογικής κληρονομιάς 

2.3. Παρουσίαση του υλικού πολιτισμού στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς 

χώρους 

3.Τρόποι παρουσίασης του αρχαιολογικού υλικού 

3.1. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα  και ο λειτουργικός τους χαρακτήρας 

3.1.Α.Χρηστικός χαρακτήρας 

3.1.Β.Συμβολικός χαρακτήρας 

3.2. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως έργα τέχνης  

3.3. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μέσο τεκμηρίωσης και μέσο απεικόνισης 

του μύθου 

3.4. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μέσο ανάδειξης του ένδοξου παρελθόντος 

και ως αντικείμενο θαυμασμού 

3.5. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως τεκμηρίωση της ιστορίας 

3.6. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μάρτυρες του τρόπου ζωής 

3.6.Α. Παιχνίδι 

3.6.Β. Αθλητισμός 

3.6.Γ. Χορός 

3.6.Δ. Μουσική 

3.6.Ε. Επιστήμες 

3.6.ΣΤ. Ζώα 

3.6.Ζ. Καθημερινή ζωή 

3.6.Η. Ενδυμασία-Καλλωπισμός 

3.6.Θ. Διατροφή 

3.6.Ι. Αρχιτεκτονική 

3.6.ΙΑ. Εκπαίδευση 

3.7. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μάρτυρες της πολιτισμικής διάδοσης 

3.8.Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως ανάξια θαυμασμού/ενδιαφέροντος 
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4. Αρχαιολογικές ερμηνείες για το παρελθόν  

4.1. Κοινωνική και πολιτική οργάνωση 

4.2. Αρχαιολογία και περιβαλλοντική ερμηνεία 

4.3. Διατροφή 

4.4. Καθημερινές δραστηριότητες και τρόπος ζωής 

4.4.Α. Θέατρο 

4.4.Β. Παιχνίδι 

4.4.Γ. Αθλητισμός 

4.4.Δ. Καθημερινότητα 

4.4.Ε. Μουσική 

4.4.Ζ. Ενδυμασία-Καλλωπισμός 

4.4.Η. Στρατιωτική ζωή 

4.5. Εμπόριο, ανταλλαγές και ναυτιλία 

4.6. Θρησκεία  

4.7. Η διαχρονική συνέχεια και η αλλαγή 

4.8. Τέχνη 

4.9. Πολιτισμική διάδοση 

4.10.Επιτεύγματα, τεχνολογία και ανακαλύψεις 

5. «Άλλοι» πολιτισμοί 

6. Υλικός πολιτισμός και ταυτότητες 

6.1. Πολιτικές και Ιδεολογικές χρήσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 

6.2. Αρχαιότητες και εθνική ταυτότητα 

6.3. «Ξενιτεμένες» ελληνικές αρχαιότητες  

6.4. Η υπεροχή του ελληνικού πολιτισμού 

7.Θέμα και ταυτότητα των τεχνουργημάτων 

 

     Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η Ποσοτική Ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων, 

κατά την οποία επιχειρείται η μετατροπή του ποιοτικού υλικού σε μετρήσιμες 

μονάδες (Μπονίδης 2004: 53). Αρχικά, επιλέχθηκαν οι μονάδες ανάλυσης, οι οποίες 

διακρίνονται σε μονάδες δειγματοληψίας, μονάδες καταγραφής, και μονάδες 

συγκειμένων. Αποτελεί βασικό πρόβλημα στην ανάλυση περιεχομένου η επιλογή και 

ο καθορισμός της μονάδας ανάλυσης. Η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να πετύχει ή 

να αποτύχει ανάλογα με τις κατηγορίες που θα χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να είναι 

αυστηρά καθορισμένες και προσαρμοσμένες στο πρόβλημα και περιεχόμενο. Στην 

έρευνά μας, ως μονάδες δειγματοληψίας ορίστηκαν τα σχολικά εγχειρίδια του 

Δημοτικού σχολείου, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ενώ ως μονάδες καταγραφής 

ορίστηκαν το θέμα και ο χώρος. Το θέμα, θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μονάδα 

για τη συγκεκριμένη έρευνα, γιατί χρησιμοποιείται σε μελέτες προπαγάνδας, αξιών, 

στάσεων, κ.λπ. (Κανταρτζή, 1991). Ως μονάδα χώρου ορίστηκε η λέξη, ώστε να 

μετρηθεί η έκταση των αναφορών. Αυτό γίνεται, γιατί αντικείμενο ενδιαφέροντος  σ’ 

αυτή την έρευνα αποτελεί κάθε περίπτωση που μπορεί να αποτελεί στοιχείο 
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αρχαιολογικής αφήγησης. Ως μονάδα συγκειμένου ορίστηκε το κείμενο (το βασικό 

κείμενο, τα συμπληρωματικά κείμενα, οι τίτλοι, οι λεζάντες υπομνηματισμού των 

εικόνων και οι ερωτήσεις προσέγγισης των εικόνων, οι εκφωνήσεις των ασκήσεων-

δραστηριοτήτων). Ακολούθησε ο ορισμός των κριτηρίων της κωδικογράφησης 

(δηλαδή της μετατροπής των ποιοτικών στοιχείων σε ποσοτικά). Κατά τη διαδικασία 

της κωδικογράφησης, κάθε μια αναφορά που κάλυπτε οποιαδήποτε από τις 

κατηγορίες της ανάλυσης αποτέλεσε μια μετρήσιμη μονάδα. Επιπλέον, σε αρκετές 

περιπτώσεις ένα ίδιο θέμα εντάχθηκε σε διαφορετικές κατηγορίες και 

υποκατηγορίες. Αυτό συνέβη μόνο στο βαθμό που κάθε φορά σχολιάζεται 

διαφορετικό μέρος ή διαφορετική πτυχή του θέματος και για λόγους κατανόησης 

του κειμένου δεν το κατακερματίζουμε (ώστε σε κάθε κατηγορία να εντάσσουμε ένα 

μικρό μέρος λόγου χωρίς νόημα). Τέλος, αναλύθηκαν στατιστικά τα δεδομένα. 

     Έπειτα,  εξετάστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ερευνώμενου υλικού. Η 

Ποιοτική Ανάλυση ως μέθοδος ενδείκνυται για μία τέτοια μελέτη, διότι, όπως 

αναφέραμε, δε μελετά τη συχνότητα εμφάνισης ενός χαρακτηριστικού, αλλά 

αντίθετα, εστιάζει στο άδηλο περιεχόμενο του υπό έρευνα υλικού, με τη θέση ότι 

ακόμη και οι αποσιωπήσεις ενός κειμένου μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας. 

Έτσι, βοηθά στην ανάδειξη του προσανατολισμού του υπό έρευνα περιεχομένου και 

οδηγεί στη διατύπωση αξιοποιήσιμων προτάσεων σχετικά με αυτό. Βάσει του 

συστήματος κατηγοριών που έχει δημιουργηθεί και με τη βοήθεια της μεθόδου της 

δόμησης με την οποία μπορούν να παραφραστούν οι αναφορές που αντιστοιχούν 

σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία ή και να παρατεθούν οι πιο χαρακτηριστικές 

ως πρότυπα, και με τη βοήθεια της μεθόδου της εξήγησης, η οποία εξετάζει το 

γενικό πλαίσιο της αναφοράς καθώς και υπό το πρίσμα της Κριτικής Ανάλυσης 

Λόγου, καταφέραμε να οδηγηθούμε στην εξαγωγή συγκεκριμένων σκέψεων. 
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                      3.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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3.1. Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας 
 

     Στα σχολικά εγχειρίδια της έρευνάς μας εντοπίστηκαν συνολικά 1203 αναφορές 

σχετικές με την αρχαιολογία και τον υλικό πολιτισμό48, η συνολική έκταση των 

οποίων είναι 34794  λέξεις. Το σύνολο και η έκταση των αναφορών στο ερευνώμενο 

υλικό μαρτυρούν ότι, ως προς τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά, η αρχαιολογία και 

ο υλικός πολιτισμός του παρελθόντος καταλαμβάνουν μια αξιόλογη θέση στα νέα 

σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

     Οι περισσότερες αναφορές, και μάλιστα με σημαντική διαφορά, περιλαμβάνονται 

στο μάθημα της Ιστορίας (768 αναφορές, 63,8%), όπως θα ήταν και αναμενόμενο, 

ενώ ακολουθεί το μάθημα των Θρησκευτικών με 147 αναφορές (12,2%). Οι 

λιγότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, αλλά και στο 

Λεξικό Ορθογραφικό/Ερμηνευτικό με μόλις 1 αναφορά στο καθένα (0,1% στο 

καθένα). Η κατανομή των αρχαιολογικών αναφορών στα υπόλοιπα μαθήματα και 

βοηθητικά εγχειρίδια έχει ως εξής: 54 αναφορές στα εγχειρίδια της Γλώσσας (4,4%), 

όπως και στα εγχειρίδια της Μελέτης Περιβάλλοντος (54 αναφορές, 4,4%), 38 

αναφορές στα εγχειρίδια της Γεωγραφίας (3,2%), 25 αναφορές στα Εικαστικά (2,1%), 

24 αναφορές στα εγχειρίδια της Φυσικής Αγωγής (2%), 23 αναφορές στα εγχειρίδια 

της Μουσικής (1,9%), 22 αναφορές στα εγχειρίδια των Αγγλικών (1,8 %), 13 

αναφορές στα Ανθολόγια (1,1%), όπως και στα εγχειρίδια των Μαθηματικών (13 

αναφορές, 1,1%),  8 αναφορές στα εγχειρίδια της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

(0,7%), όπως και στα εγχειρίδια της Φυσικής (0,7%) και, τέλος, μόλις 4 αναφορές στο 

Εικονογραφημένο Λεξικό (0,3%). 

     Όσον αφορά, τώρα, στην έκταση των αναφορών, από την ποσοτική έρευνα 

προέκυψε ότι η κατανομή τους ανά μάθημα δε διαφοροποιείται σημαντικά σε 

σχέση με την παραπάνω εικόνα. Από το σύνολο, δηλαδή, των 34794 λέξεων, οι 

19368 (55,7%) προέρχονται από το μάθημα της Ιστορίας, ενώ και εδώ δεύτερο 

έρχεται το μάθημα των Θρησκευτικών με 4806 λέξεις (13,8%). Ακολουθεί το μάθημα 

της Γλώσσας με 2002 λέξεις (5,7%), η Μελέτη Περιβάλλοντος με 1457 λέξεις (4,2%), 

η Γεωγραφία με 1448 λέξεις (4,2%), η Φυσική Αγωγή με 1316 λέξεις (3,8%), η 

Μουσική με 1031 λέξεις (3%), τα Αγγλικά με 911 λέξεις (2,6%), τα Εικαστικά με 684 

λέξεις (2%), η Φυσική με 557  λέξεις (1,6%), τα Ανθολόγια με 548 λέξεις (1,6%), τα 

Μαθηματικά με 370 λέξεις (1%), η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή με 136 λέξεις 

(0,4%), το Εικονογραφημένο Λεξικό με 90 λέξεις (0,3%), η Θεατρική Αγωγή με 46 

λέξεις (0,3%) και, τέλος, το Λεξικό Ορθογραφικό/Ερμηνευτικό με 24  λέξεις (0,1%).  

     Από το σύνολο και την έκταση των αναφορών προκύπτει ότι η γενική μέση τιμή 

(μ.τ.) έκτασης μιας αρχαιολογικής αναφοράς είναι περίπου 29 λέξεις, ενώ η εικόνα 

                                                             
48 Στα εγχειρίδια της Μουσικής της Α’ και της Β’ τάξης, στο εγχειρίδιο της Φυσικής Αγωγής της Ε’ και 
Στ’ τάξης, στα εγχειρίδια των Μαθηματικών της Β’ και της Ε’ τάξης, στο Ορθογραφικό Ερμηνευτικό 
Λεξικό της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης και στο Τετράδιο Εργασιών της Ιστορίας της Γ’ τάξης του Δημοτικού δεν 
εντοπίστηκε καμία αρχαιολογική αναφορά. 
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που παρουσιάζει η μ.τ. έκτασης μιας αναφοράς ανά μάθημα είναι τελείως 

διαφορετική σε σχέση με την ανάλογη εικόνα που παρουσίασαν το σύνολο και η 

έκταση των αναφορών. Συγκεκριμένα, προηγείται το μάθημα της Φυσικής με μ.τ. 

έκτασης τις 70 λέξεις και ακολουθεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής με μ.τ. τις 55 

λέξεις. Έπονται η Θεατρική Αγωγή με μ.τ. τις 46 λέξεις, η Μουσική με μ.τ. τις 45 

λέξεις, τα Ανθολόγια με μ.τ. τις 42 λέξεις, τα Αγγλικά με μ.τ. τις 41 λέξεις, η 

Γεωγραφία με μ.τ. τις 38 λέξεις, η Γλώσσα με μ.τ. τις 37 λέξεις, τα Θρησκευτικά με 

μ.τ. τις 33 λέξεις, τα Μαθηματικά με μ.τ. τις 28 λέξεις, η Μελέτη Περιβάλλοντος με 

μ.τ. τις 27 λέξεις, τα Εικαστικά με μ.τ. τις 27 λέξεις, η Ιστορία με μ.τ. τις 25 λέξεις, το 

Λεξικό Ορθογραφικό/Ερμηνευτικό με μ.τ. τις 24 λέξεις, το Εικονογραφημένο Λεξικό 

με μ.τ. τις 23 λέξεις και, τέλος, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή με μ.τ. τις 17 λέξεις. 

     Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 1: Σύνολο και έκταση αρχαιολογικών αναφορών και μ.τ. έκτασης μιας αναφοράς 

ανά μάθημα 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΜΙΑΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Ιστορία 768 63,8% 19368 55,7% 25 

Θρησκευτικά 147 12,2% 4806 13,8% 33 

Γλώσσα 54 4,4% 2002 5,7% 37 

Μελέτη Περιβάλλοντος 54 4,4% 1457 4,2% 27 

Γεωγραφία 38 3,2% 1448 4,2% 38 

Εικαστικά 25 2,1% 684 2% 27 

Φυσική Αγωγή 24 2% 1316 3,8% 55 

Μουσική 23 1,9% 1031 3% 45 

Αγγλικά 22 1,8 % 911 2,6% 41 

Ανθολόγια 13 1,1% 548 1,6% 42 

Μαθηματικά 13 1,1% 370 1% 28 

Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή 

 

8 

 

0,7% 

 

136 

 

0,4% 

 

17 

Φυσική 8 0,7% 557 1,6% 70 

Εικονογραφημένο Λεξικό 4 0,3% 90 0,3% 23 

Θεατρική Αγωγή 1 0,1% 46 0,3% 46 

Λεξικό 

Ορθογραφικό/Ερμηνευτικό 

 

1 

 

0,1% 

 

24 

 

0,1% 

 

24 

 1203 100 34794 100 29 

    

  Όσον αφορά στην κατανομή των αρχαιολογικών αναφορών ανά τάξη, η ποσοτική 

έρευνα έδειξε πως στην Γ’ και Ε’ τάξη του Δημοτικού έχουμε και το μεγαλύτερο 
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αριθμό αναφορών (340 αναφορές και ποσοστό 28,3% σε κάθε τάξη). Αρκετά 

μεγάλος αριθμός αναφορών περιλαμβάνονται και στα εγχειρίδια της Δ’ τάξης (328 

αναφορές, 27%), ενώ αρκετά λιγότερες είναι οι αναφορές που περιλαμβάνονται 

στην ΣΤ’ τάξη (104 αναφορές, 8,7%). Τέλος, ελάχιστες είναι οι αναφορές που 

εντοπίστηκαν στα εγχειρίδια της Β’ (12 αναφορές, 1%) και Α’ τάξης (7 αναφορές 

0,6%). Δε μπορούμε να παραβλέψουμε, βέβαια, και τα εγχειρίδια τα οποία 

απευθύνονται σε περισσότερες από μια τάξεις του Δημοτικού, στα οποία η 

κατανομή των αναφορών έχει ως εξής: 52 αναφορές (4,3%) στα εγχειρίδια που 

απευθύνονται στη Γ’ και Δ’ τάξη (Εικαστικά, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, 

Φυσική Αγωγή και Μουσική), 8 αναφορές (0,7%) στα εγχειρίδια που απευθύνονται 

στην Α’ και Β’ τάξη (Εικαστικά, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων και Φυσική 

Αγωγή), 7 αναφορές (0,6%) στα εγχειρίδια που απευθύνονται στην Ε’ και Στ’ τάξη 

(Εικαστικά, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Φυσική Αγωγή, Γραμματική και 

Θεατρική Αγωγή), 4 αναφορές (0,4%) στο Εικονογραφημένο Λεξικό που απευθύνεται 

στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού και, τέλος, μόλις 1 αναφορά (0,1%) στο Ορθογραφικό-

Ερμηνευτικό Λεξικό, το οποίο απευθύνεται στην Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. 

     Παρόμοια είναι και η εικόνα της έκτασης των αναφορών ανά τάξη, αφού στην Ε’ 

τάξη οι αναφορές εκτείνονται σε 10258 λέξεις (29,5%), στη Γ’ τάξη σε 9108 λέξεις 

(26,2%), στη Δ’ τάξη σε 8158 λέξεις (23,4%), στη ΣΤ’ τάξη σε 4067 λέξεις (11,6%), ενώ 

στη Β’ τάξη σε 197 λέξεις (0,6%) και στην Α’ τάξη σε 158 λέξεις (0,5%). Το ίδιο 

συμβαίνει και με τα εγχειρίδια που απευθύνονται σε περισσότερες από μια τάξεις, 

στα οποία η κατανομή έκτασης των αναφορών έχει ως εξής: στα εγχειρίδια που 

απευθύνονται στη Γ’ και Δ’ Δημοτικού οι αναφορές εκτείνονται σε 2269 λέξεις 

(6,5%), στα εγχειρίδια που απευθύνονται στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη σε 237 λέξεις (0,7%), 

στα εγχειρίδια που απευθύνονται στην Α’ και Β’ τάξη σε 228 λέξεις (0,6%), στα 

εγχειρίδια που απευθύνονται στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη σε 90 λέξεις (0,3%) και στο 

εγχειρίδιο που απευθύνεται στη Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη σε 24 λέξεις (0,1%), οι οποίες 

αποτελούν μια αναφορά. 

     Διαφορετική είναι και πάλι η εικόνα της μ.τ. έκτασης μιας αρχαιολογικής 

αναφοράς ανά τάξη. Για παράδειγμα, προηγούνται τα εγχειρίδια που απευθύνονται 

στη Γ’ και Δ’ τάξη με μ.τ. τις 44 λέξεις, ακολουθούν τα εγχειρίδια της ΣΤ’ τάξης με μ.τ. 

τις 39 λέξεις, έπειτα τα εγχειρίδια που απευθύνονται στην Ε’ και ΣΤ τάξη με μ.τ. τις 

34 λέξεις, τα εγχειρίδια της Ε’ τάξης με μ.τ. τις 30 λέξεις, τα εγχειρίδια  που 

απευθύνονται στην Α΄ και Β’ τάξη με μ.τ. τις 29 λέξεις, τα εγχειρίδια της Γ’ τάξης με 

μ.τ. τις 27 λέξεις, τα εγχειρίδια της Δ’ τάξης με μ.τ. τις 25 λέξεις, το εγχειρίδια που 

απευθύνεται στη Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη με μ.τ. τις 24 λέξεις, τα εγχειρίδια της Α’ τάξης 

καθώς και αυτό που απευθύνεται στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη με μ.τ. τις 23 λέξεις και, 

τέλος, τα εγχειρίδια της Β’ τάξης με μ.τ. τις 16 λέξεις. 

     Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα παραπάνω στοιχεία. Οι πέντε 

τελευταίες σειρές παρουσιάζουν τα σχολικά εγχειρίδια που είναι κοινά για κάποιες 

τάξεις, όπως τα περιγράψαμε παραπάνω. 
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Πίνακας 2: Σύνολο και έκταση αρχαιολογικών αναφορών και μ.τ. έκτασης μιας αναφοράς 

ανά τάξη 

 

ΤΑΞΗ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΜΙΑΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Α’ 7 0,6% 158 0,5% 23 

Β’ 12 1% 197 0,6% 16 

Γ’ 340 28,3% 9108 26,2% 27 

Δ’ 328 27% 8158 23,4% 25 

Ε’ 340 28,3% 10258 29,5% 30 

ΣΤ’ 104 8,7% 4067 11,6% 39 

Α’-Β’ 8 0,7% 228 0,6% 29 

Α’-Β-’Γ’ 4 0,4% 90 0,3% 23 

Γ’-Δ’ 52 4,3% 2269 6,5% 44 

Δ’-Ε’-ΣΤ’ 1 0,1% 24 0,1% 24 

Ε’-ΣΤ’ 7 0,6% 237 0,7% 34 

 

     Όπως αναφέραμε παραπάνω, όλες οι αρχαιολογικές αναφορές ταξινομήθηκαν σε 

7 θεματικές κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Η ποσοτική έρευνα 

αποκάλυψε  ότι, από τις 1203 αναφορές, οι περισσότερες (373 αναφορές, 31%) 

εντάσσονται στην Κατηγορία 3 (Τρόποι παρουσίασης του αρχαιολογικού υλικού), 

ενώ πολλές είναι και οι αναφορές (309 αναφορές, 25%) που εντάσσονται στην 

Κατηγορία 7 (Θέμα και ταυτότητα των τεχνουργημάτων). Στην Κατηγορία 4 

(Αρχαιολογικές ερμηνείες για το παρελθόν) περιλαμβάνονται 271 αναφορές (23%), 

ενώ στην Κατηγορία 2 (Αρχαιολογική πολιτιστική κληρονομιά) περιλαμβάνονται 145 

αναφορές (12%). Στην Κατηγορία 1 (Η αρχαιολογία ως επιστήμη και το επάγγελμα 

του αρχαιολόγου) εντάσσονται 47 αναφορές (4%), στην Κατηγορία 6 (Υλικός 

πολιτισμός και ταυτότητες) 40 αναφορές (3%), ενώ οι λιγότερες αναφορές (18 

αναφορές, 2%) εντοπίστηκαν στην Κατηγορία 5 («Άλλοι» πολιτισμοί).    

     Σε ό,τι αφορά στην έκταση των αναφορών ανά κατηγορία, παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην κατανομή σε σχέση με το σύνολο των αναφορών. 

Αναλυτικότερα, στην Κατηγορία 4 οι αναφορές εκτείνονται σε 11962 λέξεις (35%), 

στην Κατηγορία 3 οι αναφορές εκτείνονται σε 11519 λέξεις (33%), στην Κατηγορία 2 

σε 4160 λέξεις (12%), στην Κατηγορία 7 σε 3424 λέξεις (10%), στην Κατηγορία 6 σε 

1809 λέξεις (5%), στην Κατηγορία 1 σε 1178 λέξεις (3%) και στην Κατηγορία 5 σε 742 

λέξεις (2%). 

     Διαφορετική είναι και η εικόνα που παρουσιάζει η μ.τ. έκτασης μιας αναφοράς 

ανά κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία 6 η μ.τ. έκτασης είναι οι 45 

λέξεις, στην Κατηγορία 4 η μ.τ. είναι οι 44 λέξεις, στην Κατηγορία 5 οι 41 λέξεις, στην 
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Κατηγορία 3 οι 31 λέξεις, στην Κατηγορία 2 οι 29 λέξεις, στην Κατηγορία 1 οι 25 

λέξεις και στην Κατηγορία 7 οι 11 λέξεις. 

     Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται το σύνολο και η έκταση των αρχαιολογικών 

αναφορών, καθώς και η μ.τ. έκτασης μιας αναφοράς όχι μόνο ανά κατηγορία, όπως 

τα περιγράψαμε παραπάνω, αλλά και ανά υποκατηγορία.  

 

Πίνακας 3: Σύνολο και έκταση αρχαιολογικών αναφορών και μ.τ. έκτασης μιας αναφοράς 

ανά θεματική κατηγορία 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Κατηγορία 1 47 4% 1178 3% 25 

1.1. 11 1% 277 0,6% 25 

1.2. 11 1% 328 0,8% 30 

1.3. 25 2% 573 1,6% 23 

Κατηγορία 2 145 12% 4160 12% 29 

2.1. 39 3,2% 713 2% 18 

2.2. 49 4,1% 1508 4,4% 31 

2.3. 57 4,7% 1939 5,6% 34 

Κατηγορία 3 373 31% 11519 33% 31 

3.1. 101 8,3% 2885 8,3% 29 

3.1.Α. 75 6,2% 1941 5,6% 26 

3.1.Β. 26 2,1% 944 2,7% 36 

3.2. 93 7,7% 4391 12,5% 47 

3.3. 90 7,7% 1167 3,4% 13 

3.4. 32 2,6% 961 2,7% 30 

3.5. 4 0,3% 77 0,2% 19 

3.6. 47 4% 1906 5,5% 41 

3.6.Α. 3 0,2% 242 0,7% 81 

3.6.Β. 7 0,6% 319 1% 46 

3.6.Γ. 3 0,2% 83 0,2% 28 

3.6.Δ. 7 0,6% 380 1,1% 54 

3.6.Ε. 1 0,1% 18 0,1% 18 

3.6.ΣΤ. 3 0,2% 54 0,2% 18 

3.6.Ζ. 16 1,4% 508 1,5% 32 

3.6.Η. 4 0,3% 202 0,5% 51 

3.6.Θ. 1 0,1% 17 0,05% 17 

3.6.Ι. 1 0,1% 54 0,2% 54 

3.6.ΙΑ. 1 0,2% 29 0,15% 29 

3.7. 4 0,3% 112 0,3% 28 
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3.8. 2 0,1% 20 0,1% 10 

Κατηγορία 4 271 23% 11962 35% 44 

4.1. 13 1,1% 426 1,3% 33 

4.2. 12 1% 440 1,4% 37 

4.3. 20 1,7% 731 2,1% 37 

4.4. 51 4,3% 2592 7,4% 51 

4.4.Α. 4 0,3% 68 0,2% 17 

4.4.Β. 8 0,7% 496 1,4% 62 

4.4.Γ. 5 0,4% 186 0,5% 37 

4.4.Δ. 13 1,1% 754 2,2% 58 

4.4.Ε. 4 0,3% 183 0,5% 46 

4.4.ΣΤ. 6 0,5% 281 0,8% 47 

4.4.Ζ. 9 0,8% 471 1,4% 52 

4.4.Η. 2 0,2% 153 0,4% 77 

4.5. 14 1,2% 505 1,6% 36 

4.6. 13 1,1% 461 1,4% 35 

4.7. 33 2,8% 1411 4,1% 43 

4.8. 74 6,3% 3367 9,8% 46 

4.9. 12 1% 395 1,2% 33 

4.10. 29 2,5% 1593 4,7% 55 

Κατηγορία 5 18 2% 742 2% 41 

Κατηγορία 6 40 3% 1809 5% 45 

6.1. 6 0,4% 237 0,6% 40 

6.2. 14 1,1% 526 1,5% 38 

6.3. 7 0,5% 631 1,8% 90 

6.4. 13 1% 415 1,1% 32 

Κατηγορία 7 309 25% 3424 10% 11 

 

     Τέλος, δε μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι από τις 1203 αναφορές οι 503 

(41,8%) αποτελούν λεζάντες υπομνηματισμού των εικόνων με έκταση 7476 λέξεις 

(21,5%) και με μ.τ. έκτασης τις 15 λέξεις. Αυτό μαρτυρά την πληθώρα των εικόνων 

αρχαιολογικού περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια, τις 

οποίες οι λεζάντες νοηματοδοτούν και επεξηγούν δίνοντας στοιχεία όπως το όνομα 

του έργου, το όνομα του δημιουργού, τη χρονολογία και τον τόπο στον οποίο 

βρίσκεται, αν είναι αρχιτεκτονικό μνημείο, αν είναι κινητό εύρημα, μια συνοπτική ή 

εκτενή περιγραφή κτλ. 
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3.1.1. Συμπεράσματα 

 

     Από  την ποσοτική έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότερες αναφορές σχετικά με 

την αρχαιολογία και τον υλικό πολιτισμό εντάσσονται στα εγχειρίδια της Ιστορίας. 

Αυτό, φυσικά, θα ήταν και αναμενόμενο λόγω της φύσης του μαθήματος, αφού τα 

εγχειρίδια της Ιστορίας μιλούν για την περίοδο από τα προϊστορικά έως και τα 

νεότερα χρόνια και, συνεπώς, περιέχουν αρχαιολογικές αναφορές και υλικό για την 

εμπέδωση, την τεκμηρίωση, το σχολιασμό και τον εμπλουτισμό των γνώσεων που 

αποκτούν οι μαθητές μέσα από το μάθημα της Ιστορίας. Ομοίως και στα εγχειρίδια 

των Θρησκευτικών περιέχονται αρκετές αρχαιολογικές αναφορές, οι οποίες κατά 

κύριο λόγο προέρχονται από τις λεζάντες υπομνηματισμού των εικόνων (συνήθως 

πρόκειται για εικόνα εκκλησίας, χειρόγραφου, τοιχογραφίας, ψηφιδωτού ή φορητής 

εικόνας), καθώς οι εικόνες χρησιμοποιούνται ως βοηθητικό εποπτικό υλικό ώστε να 

διευκολύνουν την κατανόηση και, πιθανόν, να τονώσουν το θρησκευτικό 

συναίσθημα των μαθητών. 

     Η δυναμική παρουσία των αρχαιολογικών αναφορών στη Γ’, Δ’ και Ε’ τάξη του 

Δημοτικού αποδίδεται στα εγχειρίδια Ιστορίας των τάξεων αυτών, αφού, τα 

εγχειρίδια αυτά, όπως αναφέραμε, πραγματεύονται θέματα από τη μυθολογία και 

τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τη βυζαντινή εποχή. Αντιθέτως, στο εγχειρίδιο 

Ιστορίας της ΣΤ’ τάξης, το οποίο αφορά στην Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου 

κόσμου, είναι φυσικό οι αρχαιολογικές αναφορές να είναι ελάχιστες. Συνεπώς, 

ελάχιστες είναι οι αναφορές και στην Α’ και Β’ τάξη, στις οποίες το μάθημα της 

Ιστορίας δεν παραδίδεται ακόμη. 

     Ακόμη, η ένταξη των περισσότερων αρχαιολογικών αναφορών στην Κατηγορία 3, 

στον οποίο περιγράφονται οι Τρόποι παρουσίασης του αρχαιολογικού υλικού 

μαρτυρά τις προθέσεις των συγγραφέων να αναδείξουν τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα και κατάλοιπα. Στην Κατηγορία 7 

(Θέμα και ταυτότητα των τεχνουργημάτων), περιλαμβάνονται κυρίως λεζάντες 

υπομνηματισμού των εικόνων (οι οποίες, όπως αναφέραμε, στο σύνολό τους είναι 

503), καθώς και ελάχιστες αναφορές που προέρχονται από ασκήσεις-

δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό, δικαιολογεί και τον μεγάλο αριθμό αναφορών 

που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Τέλος, από την ποσοτική ανάλυση προέκυψε 

ότι στην Κατηγορία 6 (Υλικός πολιτισμός και ταυτότητες) εντάσσονται μόνο 40 

αναφορές, το οποίο, τουλάχιστον ως προς τα ποσοτικά δεδομένα, πιθανόν να 

καταδεικνύει ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δε 

συγγράφηκαν με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική διάχυση των εθνικών αξιών 

και τη συγκρότηση μιας κοινής εθνικής ταυτότητας. 

     Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι είναι πολύ σημαντική η 

συχνότητα εμφάνισης ενός στοιχείου, καθώς μας βοηθά στο να προβούμε σε 

συμπεράσματα βασισμένα σε σαφή, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα, που 

αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.  
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3.2. Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας 

 

     Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και 

η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ως εργαλείο προβληματισμού μπορεί να 

προσδώσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Για το λόγο αυτό, αφού ολοκληρώσαμε την 

ποσοτική προσέγγιση του υπό έρευνα υλικού, προχωρήσαμε στην ποιοτική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων, χωρίς, φυσικά, να αγνοούμε τα ποσοτικά χαρακτηριστικά τους. 

Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου εστιάζει σε μεμονωμένες αναφορές, όπως αυτές 

έχουν ταξινομηθεί με βάση το σημασιολογικό τους περιεχόμενο και έχουν 

διαμορφωθεί στις 7 κατηγορίες ανάλυσης που περιγράψαμε παραπάνω. 

Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε ορισμένες αρχαιολογικές αναφορές από κάθε 

κατηγορία και υποκατηγορία αναλύοντας τες ως προς τα νοήματα που εμπεριέχουν 

σχετικά με την αρχαιολογία και τον υλικό πολιτισμό και ως προς το ιδεολογικό 

περιεχόμενο και τις προβαλλόμενες αξίες που πιθανόν να αναπαράγονται μέσω της 

γλωσσικής διατύπωσης και έκφρασης των βασικών και βοηθητικών κειμένων, των 

ασκήσεων κτλ. Οι αρχαιολογικές αναφορές που θα εξεταστούν επιλέχθηκαν από το 

σύνολο ως οι αντιπροσωπευτικότερες, ενώ ο αριθμός των αναφορών σε κάθε 

κατηγορία και υποκατηγορία δεν είναι καθορισμένος εκ των προτέρων, αλλά 

ποικίλλει, αφού προέκυψε σύμφωνα με την ανάγκη κάλυψης όσο το δυνατόν 

περισσότερων νοημάτων. 

 

3.2.1. Κατηγορία 1. Η αρχαιολογία ως επιστήμη και το επάγγελμα του 

αρχαιολόγου  

 

     Στην Κατηγορία 1, η οποία αφορά στην αρχαιολογία ως επιστήμη και στο 

επάγγελμα του αρχαιολόγου, εντάσσονται λίγες ως προς το σύνολο αναφορές (47 

αναφορές, 4%) με έκταση 1178 λέξεις (3%) και μ.τ. έκτασης τις 25 λέξεις. Εκτός από 

τον μικρό αριθμό των αναφορών, προκύπτει ότι βασικά ζητήματα όπως το πώς 

διεξάγεται η ανασκαφική διαδικασία και πώς προβάλλεται ο αρχαιολόγος ως 

επιστήμονας καλύπτονται σε μέτριο βαθμό. 
 

3.2.1.1. Η ανασκαφική διαδικασία 
 

     Στην πρώτη από τις τρεις υποκατηγορίες της Κατηγορίας 1 περιλαμβάνονται όλες 

οι αναφορές οι σχετικές με την ανασκαφική διαδικασία. Εντοπίστηκαν 11 αναφορές 

(1%) με έκταση 277 λέξεις (0,6%) και μ.τ. έκτασης τις 25 λέξεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

καμία αναφορά, η οποία να περιγράφει λεπτομερώς τα επιστημονικά 

χαρακτηριστικά μιας αρχαιολογικής ανασκαφής. Αντιθέτως, όλες οι αναφορές είναι 

πολύ γενικές.      

     Υπάρχουν τρεις αναφορές στο δείγμα μας, οι οποίες ορίζουν το τι είναι 

ανασκαφή. Ο πιο εύστοχος ορισμός είναι ο εξής: 
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Ανασκαφή:  προσεκτικό σκάψιμο στη γη, με σκοπό την ανεύρεση και μελέτη αρχαίων 

αντικειμένων: ► Οι συστηματικές ανασκαφές στη Βεργίνα οδήγησαν στον τάφο του 

Φιλίππου (Λεξικό Ορθογραφικό/Ερμηνευτικό, Δ’Ε’ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.28) 
 

     Ο ορισμός αυτός δίνει μια αρκετά γενική, αλλά σαφή εικόνα του τι είναι 

ανασκαφή, ίσως έτσι όπως θα μπορούσαν να την αντιληφθούν τα παιδιά των 

τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Πιθανόν θα μπορούσε να συμπληρωθεί ότι τα 

στρώματα εδάφους αφαιρούνται με χειρωνακτική εργασία και ότι η ανασκαφή 

μπορεί να διεξαχθεί, εκτός από την ξηρά, και στον πυθμένα της θάλασσας, των 

λιμνών και των ποταμών. Στη συνέχεια, δίνονται ως παράδειγμα χρήσης οι 

συστηματικές ανασκαφές στη Βεργίνα, χωρίς όμως να εξηγείται στον μαθητή τι 

ακριβώς είναι η συστηματική ανασκαφή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται απορίες στο μαθητή και, συνεπώς, η ανάγκη ορισμού της φράσης 

«συστηματική ανασκαφή». 

     Ακόμη, υπάρχει μια αναφορά, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

εντοπίζονται οι χώροι στους οποίους διεξάγονται οι ανασκαφές:  
 

Αυτοί κάνουν ανασκαφές σε σημεία που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, στα 

αρχαία χρόνια υπήρχαν πόλεις και ζούσαν άνθρωποι. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ. 130) 
 

     Το υποκείμενο της πρότασης («αυτοί») δεν είναι άλλο από τους αρχαιολόγους. Η 

φράση «σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε» είναι επίσης γενική, καθώς δεν 

αναφέρεται από πού αντλούνται αυτές οι πληροφορίες (π.χ. αρχαίες πηγές, 

μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ενδείξεις στη μορφολογία του εδάφους κτλ.).  

     Ορισμένες αναφορές τονίζουν τη συμβολή των ανασκαφών στη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων για την αρχαιότητα, όπως η παρακάτω, η οποία προέρχεται από το 

κεφάλαιο για τη Γεωμετρική εποχή:  
 

 Από τις ανασκαφές που έχουν γίνει βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τα κτίρια ήταν μικρά και 

απλά.  (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 14) 
 

     Συνεπώς, προκύπτει ότι με τη βοήθεια των ανασκαφών μπορούμε να έχουμε μια 

εικόνα για την αρχιτεκτονική της εποχής, όπως και για πολλές άλλες πτυχές της 

αρχαιότητας, οπότε και τονίζεται η σημασία τους και ο καθοριστικός τους ρόλος 

στην αναδόμηση του παρελθόντος.  
 

3.2.1.2. Η αρχαιολογία ως σπουδαία ανακάλυψη 
 

     Στη δεύτερη υποκατηγορία ανάλυσης περιλαμβάνονται όλες οι αναφορές που 

εικονίζουν την αρχαιολογία ως σπουδαία ανακάλυψη. Στην υποκατηγορία αυτή, 

όπως και στην πρώτη, εντοπίστηκαν 11 αναφορές (1%), με μεγαλύτερη, όμως, 

έκταση (328 λέξεις, 0,8%) και με μ.τ. έκτασης τις 30 λέξεις, γεγονός που καταδεικνύει 

ότι, ως προς τον ποσοτικό της χαρακτήρα, η υποκατηγορία αυτή παρουσιάζεται 

ελαφρώς πιο ισχυρή σε σχέση με την πρώτη. Το ίδιο ισχύει και ως προς τον ποιοτικό 
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της χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο για τον αθλητισμό και τους αγώνες 

στην αρχαία Ελλάδα έχουμε την εξής αναφορά:   
 

Εκεί έμειναν θαμμένα πάνω από 1300 χρόνια, έως την ημέρα που οι ανασκαφές των 

αρχαιολόγων, το 1875, ξανάφεραν στο φως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ιερό του 

αθλητισμού της αρχαιότητας. (Φυσική Αγωγή, Γ’Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.27) 
 

     Η παραπάνω αναφορά δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα της αρχαιολογικής 

ανακάλυψης με δυο τρόπους: o πρώτος τρόπος είναι επισημαίνοντας την πολυετή 

(«για πάνω από 1300 χρόνια») παραμονή των βωμών, των αγαλμάτων κτλ. κάτω από 

το χώμα, μέχρι τη στιγμή που η αρχαιολογική σκαπάνη κατάφερε να τα αποκαλύψει 

ή μάλλον να τα «ξαναφέρει στο φως», ενώ ο δεύτερος τρόπος επιτυγχάνεται με τη 

χρήση των λέξεων «μεγαλύτερο» και «σημαντικότερο», οι οποίες τονίζουν τη 

σπουδαιότητα της ανακάλυψης. 

     Με παρόμοιο τρόπο αποδίδεται η αρχαιολογία ως σπουδαία ανακάλυψη και στην 

παρακάτω αναφορά: 
 

Οι αρχαιολόγοι, με τις ανασκαφές που έκαναν, ανακάλυψαν στα μέρη αυτά ευρήματα που 

δείχνουν πόσο σπουδαίοι ήταν αυτοί οι πολιτισμοί. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.107) 
 

     Έτσι, με το επίθετο «σπουδαίοι» που χαρακτηρίζει τους πολιτισμούς τονίζεται και 

πάλι η σημασία της ανακάλυψης.  

     Στην παρακάτω αναφορά αποκαλύπτεται με διαφορετικό τρόπο η αρχαιολογία 

ως σπουδαία ανακάλυψη, αφού η έμφαση μετατοπίζεται στην παλαιότητα του 

ευρήματος: 
 

Σε αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν στις Κυκλάδες βρέθηκαν απολιθωμένα φύλλα ελιάς, 

τα οποία υπολόγισαν ότι είναι 50-60.000 ετών. (Γλώσσα, Δ’ τάξη, βιβλίο μαθητή, β’ τεύχος, 

σελ.35) 

 

3.2.1.3. Το επάγγελμα του αρχαιολόγου 
 

     Η τρίτη υποκατηγορία, η οποία σχετίζεται με το επάγγελμα του αρχαιολόγου,  

έχει μια αρκετά πιο δυναμική παρουσία στα σχολικά εγχειρίδια της έρευνας σε 

σχέση με τις άλλες δυο. Εδώ εντοπίστηκαν 25 σχετικές αναφορές (2%) με έκταση 573 

λέξεις (1,6%) και μ.τ. έκτασης τις 23 λέξεις. Το επάγγελμα του αρχαιολόγου σε καμία 

περίπτωση δεν παρουσιάζεται ως κυνήγι χαμένου θησαυρού, αλλά, αντιθέτως, 

παρουσιάζεται αρκετά αδιάφορο, με έμφαση στην επιστημονική του ιδιότητα. 

     Αρχικά, εντοπίσαμε έναν ορισμό του τι είναι αρχαιολόγος: 
 

αρχαιολόγος: ο επιστήμονας που μελετά αρχαία ευρήματα (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.147) 
 

     Ο συγκεκριμένος ορισμός δεν είναι πολύ πετυχημένος, αν αναλογιστεί κανείς ότι 

καλύπτει μόνο ένα μέρος της πολύπλευρης εργασίας του αρχαιολόγου. 

Παραλείπεται, δηλαδή, ο εντοπισμός και η ανασκαφή αρχαιολογικών περιοχών, η 
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καταγραφή των ευρημάτων και πολλά άλλα, καθώς και ο σκοπός όλης της έρευνας, 

ο οποίος δεν είναι άλλος από την κατανόηση και ερμηνεία του παρελθόντος. 

     Σε τρεις αναφορές οι μαθητές προτρέπονται να παίξουν το ρόλο του 

αρχαιολόγου∙ να μπουν, δηλαδή, στη θέση του και να κάνουν τη δουλειά του. 

Ενδεικτικά: 
 

Φαντάσου ότι είσαι αρχαιολόγος και ότι μόλις ανακάλυψες ένα προϊστορικό οικισμό. Γράψε 

στο ημερολόγιο της ανασκαφής για τα αντικείμενα που βρήκες. (Ιστορία,  Γ’ Δημοτικού, 

τετράδιο εργασιών, σελ.42) 
 

     Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διδασκαλία της Ιστορίας εμπλέκεται διαθεματικά 

με αυτή της Γλώσσας, καθώς το ζητούμενο είναι η παραγωγή γραπτού λόγου, που 

εντάσσεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες αυτές θα 

μπορούσαν να διαμορφωθούν και να εξελιχθούν (π.χ. σε ομαδικό παιχνίδι, 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα) κάτι για το οποίο, όμως, δεν γίνεται λόγος 

ούτε στο βιβλίο του δασκάλου, οπότε και περιορίζονται μόνο στην παραγωγή 

κειμένου. Με την παραγωγή κειμένου, όμως, ο μαθητής δε θα είναι σε θέση να 

εντρυφήσει στο ρόλο του αρχαιολόγου ουσιαστικά, αλλά μόνο επιφανειακά.  

     Αρκετές είναι οι αναφορές που παρουσιάζουν τον αρχαιολόγο ως επιστήμονα 

που ανακαλύπτει τεχνουργήματα (κτερίσματα, αγγεία, όπλα, αρχαίες πόλεις, 

τάφους κτλ.) ή/και βγάζει συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των 

ευρημάτων: 
 

Στους  περίφημους  θολωτούς τάφους, που βρίσκονται κοντά στην ακρόπολη των Μυκηνών, 

οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πολλά κτερίσματα χρυσά, ασημένια, χάλκινα και πήλινα. Όλα 

αυτά βρίσκονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.   

Και παρακάτω: Οι αρχαιολόγοι βρήκαν πολλές τέτοιες πλάκες σε ανασκαφές που έκαναν 

στην Πύλο, στην Κνωσό κι αλλού. Οι επιστήμονες κατάφεραν να διαβάσουν τα γράμματα 

της Γραμμικής Β΄ κι έμαθαν πολλά πράγματα για τη ζωή των Μυκηναίων. (Ιστορία,  Γ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.142) 
 

Όπως και: 
 

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στην Κύπρο τα ερείπια πολλών μυκηναϊκών πόλεων και 

πολλούς θολωτούς τάφους με χρυσά κτερίσματα, σαν αυτούς που βρήκαν και στις Μυκήνες. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.133) 
 

     Ακόμη, σε μια αναφορά προβάλλεται η αμηχανία και ο προβληματισμός του 

αρχαιολόγου, αλλά και το δέος, μπροστά σε μια πρωτόγνωρη ανακάλυψη και, 

συνεπώς, οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει, αλλά και η προσπάθεια που 

καταβάλλει για να ερμηνεύσει τα δεδομένα:  
 

Όταν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τις πήλινες πινακίδες της Γραμμικής γραφής Β΄, έμειναν 

σιωπηλοί μπροστά στην άγνωστη γραφή που έβλεπαν. Όταν όμως μπόρεσαν και τη 

διάβασαν, ανακάλυψαν ότι… 

Και παρακάτω: Από τις πινακίδες αυτές οι επιστήμονες μπόρεσαν να μάθουν πολλά 

πράγματα για την εποχή των Μυκηναίων. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 144) 
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     Ακόμη, οι αρχαιολόγοι μπορεί να παρουσιαστούν και απρόσωπα, ως υπάλληλοι 

της υπηρεσίας. Αυτό συμβαίνει στην παρακάτω αναφορά: 
 

Ήρθε η Αρχαιολογία, έγραψε τις εικόνες, τα παλιά Ευαγγέλια, τα τάματα, τα σκεύη κι είπε 

ότι είναι βυζαντινό εκκλησάκι. Και να μην ξανασβεστώσουμε τους τοίχους. (Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 46) 
 

     Η παραπάνω αναφορά αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο «Αστραδενή» της 

Ευγενίας Φακίνου. Εδώ, με τη λέξη Αρχαιολογία, η χρήση της οποίας προσδίδει έναν 

επίσημο χαρακτήρα, την παρουσιάζει ως κάτι απόμακρο και απρόσιτο και πιθανόν 

να υποκρύπτει και κάποια ειρωνεία ή ενόχληση, αντιπροσωπεύεται η αρχαιολογική 

υπηρεσία και κατ’ επέκταση οι αρχαιολόγοι49. Αυτό διευκρινίζεται και στην ερώτηση 

που προηγείται του κειμένου:  
 

Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο και συζητούμε: για ποιους λόγους πήγαν οι υπάλληλοι 

της αρχαιολογικής υπηρεσίας στο μοναστηράκι της οικογένειας της Αστραδενής.50  
 

     Προκύπτει από το παραπάνω απόσπασμα ότι ο ρόλος του αρχαιολόγου είναι να 

καταγράφει («έγραψε τις εικόνες, τα παλιά Ευαγγέλια, τα τάματα, τα σκεύη»), να 

ερμηνεύει («κι είπε ότι είναι βυζαντινό εκκλησάκι»), αλλά και να φροντίζει για την 

προστασία των αρχαιολογικών καταλοίπων («Και να μην ξανασβεστώσουμε τους 

τοίχους»).   

     Ωστόσο, ο πολυσύνθετος ρόλος των αρχαιολόγων δεν περιορίζεται στα 

παραπάνω, αλλά επεκτείνεται και στην οργάνωση εκθέσεων, ώστε να 

παρουσιαστούν στο κοινό τα ευρήματα των ανασκαφών: 
 

Οι επιστήμονες, αφού μελέτησαν τα υπολείμματα των τροφών που ανακάλυψαν σε αγγεία 

και μαγειρικά σκεύη της εποχής, βρήκαν τι έτρωγαν και τι έπιναν οι Μινωίτες.  

Και παρακάτω: Οι αρχαιολόγοι, για να κάνουν γνωστά στον πολύ κόσμο τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας, οργάνωσαν μια αρχαιολογική έκθεση με τίτλο «Μινωιτών και 

Μυκηναίων γεύσεις», που περιόδευσε σε πολλές πόλεις του εξωτερικού. (Ιστορία,  Γ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.121) 
 

                                                             
49 Το χωρίο αυτό από το βιβλίο της Φακίνου αντικατοπτρίζει την αντίληψη που είχε το κοινό για τους 
αρχαιολόγους και την επιστήμη της αρχαιολογίας στη δεκαετία του 1970, κατά την οποία 
διαδραματίζεται και η ιστορία της Αστραδενής. Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο για τη Δημόσια 
αρχαιολογία, δυστυχώς, η αντίληψη αυτή συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο 
εξασκείται η αρχαιολογία έχει ως αποτέλεσμα οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την 
Αρχαιολογική υπηρεσία, να αντιμετωπίζονται από το κοινό ως εκπρόσωποι του κοινωνικού 
κατεστημένου. Από την άλλη, ο αρχαιολόγος ξεχνά τον ανθρώπινο παράγοντα της δημιουργίας του 
μνημείου ή του αντικειμένου και χάνει τη φυσική επαφή με την κοινωνία. Ο φόβος, ο αγώνας για τη 
διάσωση και η διαρκής άρνηση, όπως αυτά διαφαίνονται και στο κείμενο, βαφτίζονται ως 
«προστασία των μνημείων», με αποτέλεσμα να απομονώνουν τους αρχαιολόγους από το κοινό και 
το κοινό από τα αρχαιολογικά μνημεία. Επιπλέον, η γραφειοκρατία έχει λειτουργήσει επιπρόσθετα 
αρνητικά, γιατί εγκλωβίζει, όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τους αρχαιολόγους σε συγκεκριμένες 
πρακτικές.  
50

 Κατά την κωδικοποίηση, οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αφορούσαν σε μια αρχαιολογική 
αναφορά υπολογίστηκαν ως μια αναφορά, όπως συνέβη και στην περίπτωση αυτή. 



78 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

     Δε λείπουν, βέβαια, και οι αναφορές οι σχετικές με γνωστούς αρχαιολόγους και 

το έργο τους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Μανόλη Ανδρόνικου: 
 

Το 1977 ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος ύστερα από προσπάθειες πολλών χρόνων (είχε 

ξεκινήσει τις ανασκαφές τη δεκαετία του 1950) έφερε στο φως τους βασιλικούς τάφους της 

Μεγάλης Τούμπας, ανάμεσα στους οποίους σημαντικότερος ήταν εκείνος του Βασιλιά 

Φίλιππου του Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Γεωγραφία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.108) 
 

     Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, πολλοί ήταν οι αρχαιολόγοι 

που εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του νεκρού, παρά τους 

έντονους ισχυρισμούς του Ανδρόνικου ότι πρόκειται για τον Φίλιππο Β’. Στο 

εγχειρίδιο της Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης, όμως, από όπου προέρχεται και η 

παραπάνω αρχαιολογική αναφορά, η ταυτότητα του νεκρού δεν τίθεται υπό 

αμφισβήτηση. Σε συνέντευξή του ο καθηγητής αρχαιολογίας Π. Φάκλαρης 

υποστήριξε ότι η προώθηση της εσφαλμένης, σύμφωνα με τη δική του άποψη, 

ταυτότητας του νεκρού στο κοινό, βαραίνει πολλούς, ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο 

Πολιτισμού, το οποίο διατηρεί τις επιγραφές πάνω στον τάφο ΙΙ και τον τάφο ΙΙΙ που 

γράφουν «τάφος Φιλίππου Β’» και τάφος «Αλεξάνδρου Δ’» (Λάζαρης, 2011). Την 

ίδια εικόνα, λοιπόν, συναντάμε και σε έναν άλλο δημόσιο φορέα, το Υπουργείο 

Παιδείας και, κατ’ επέκταση, το σχολείο. 

     Αναφορικά με τον Ερρίκο Σλήμαν, αυτός παρουσιάζεται σε δυο αναφορές, στη 

μια ως ερευνητής και στην άλλη ως αρχαιολόγος:  
 

Ο Γερμανός ερευνητής Ερρίκος Σλήμαν ήταν ο πρώτος που έκανε ανασκαφές και 

ανακάλυψε τις Μυκήνες.    

Και παρακάτω: Ποιος ερευνητής ανακάλυψε τις Μυκήνες; (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ. 131-132) 
 

     Στην παραπάνω αναφορά, υπάρχει μια ανακρίβεια: ναι μεν ο Σλήμαν ήταν αυτός 

που ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, αλλά ο πρώτος ανασκαφέας 

στο χώρο ήταν ο Κ. Πιττάκης, ο οποίος στάλθηκε το 1841 από την τότε νεοσύστατη 

εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πετράκος, 2003) και ο οποίος περιορίστηκε στο 

να ελευθερώσει την Πύλη των Λεόντων από τις επιχώσεις που την είχαν φράξει. Δεν 

αναφέρεται, όμως, πουθενά. Αντιθέτως, τα εύσημα αποδίδονται αποκλειστικά στον 

Σλήμαν που συνέχισε τις ανασκαφές το 1874 και κατέληξε το 1876 να σκάψει την 

Πύλη των Λεόντων και πέντε από τους τάφους του βασιλικού περιβόλου καθώς και 

δύο σπίτια δίπλα στον Ταφικό Kύκλο Α’. Εξαιτίας της αφθονίας των χρυσών έργων 

τέχνης που ανακάλυψε, θεώρησε λανθασμένα πως είχε βρει τα σώματα του 

Αγαμέμνονα, της Κασσάνδρας, της Κλυταιμνήστρας και του Αίγισθου: 
 

Ο αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν που με ανακάλυψε, μόλις με είδε ψιθύρισε ευτυχισμένος 

στη γυναίκα του: «Σοφία, ο Αγαμέμνονας!». (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 143) 
 

     Η παραπάνω αναφορά, η οποία αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο της Σ. 

Γιαλουράκη «Χρυσές Μυκήνες», δεν κρύβει το πάθος του Σλήμαν για την 
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αρχαιότητα («ψιθύρισε ευτυχισμένος»), το οποίο, βέβαια, κανείς δε μπορεί να 

αμφισβητήσει. Στη συνέχεια, διευκρινίζεται ότι η προσωπίδα στην οποία 

αναφέρεται το συγκεκριμένο απόσπασμα, δε μπορεί να ανήκει στον Αγαμέμνονα, 

όπως υποστήριζε με θέρμη ο Σλήμαν, αφού χρονολογείται πολλά χρόνια (για την 

ακρίβεια περίπου 3 αιώνες) πριν την εποχή που υποτίθεται ότι έζησε ο 

Αγαμέμνονας. Ο Σλήμαν κατηγορήθηκε από ιστορικούς και αρχαιολόγους ότι 

κατέστρεψε πολύτιμα στοιχεία με την έλλειψη μεθοδολογίας και, συγκεκριμένα, με 

την τάση του να αφανίζει οτιδήποτε ελληνιστικό ή ρωμαϊκό προκειμένου να φτάσει 

στα προϊστορικά στρώματα. Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό, ότι η συμβολή 

του Σλήμαν στην ελληνική αρχαιολογία είναι πιθανόν υπερεκτιμημένη. Πόσο μάλλον 

αν αναλογιστεί κανείς ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των ανασκαφών στις Μυκήνες, 

υπήρχε πλάι του, με διοικητική και επιστημονική αρμοδιότητα, ο Έφορος της εν 

Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας Π. Σταματάκης, ο οποίος είχε την γενική εποπτεία 

της ανασκαφής, την ευθύνη της επιστημονικής και νομικής εξασφάλισης των 

αποτελεσμάτων της ανασκαφής, καθώς και της καταγραφής και κατάταξης των 

ευρημάτων (Πετράκος, 2003). Εντούτοις, ο Σλήμαν προβάλλεται συνεχώς και, όπως 

διαπιστώνουμε, ακόμη και στα σχολικά εγχειρίδια, ενώ παραμερίζεται και 

υποτιμάται ο ρόλος του Σταματάκη, η παρουσία του οποίου στον ανασκαφικό χώρο 

υπήρξε τουλάχιστον ευεργετική. Αυτό πιθανόν συμβαίνει γιατί ο Σλήμαν κατάφερε 

στην εποχή του να βρίσκεται στο επίκεντρο των εφημερίδων και των συζητήσεων, 

όχι μόνο των επιστημονικών κύκλων, αλλά και των λαϊκών στρωμάτων, σε όλη την 

Ευρώπη και διεθνώς. 

     Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην περίπτωση του Άρθουρ Τζον Έβανς. Μπορεί ο 

πρώτος άνθρωπος που ανάσκαψε την Κνωσό να ήταν ο Ηρακλειώτης έμπορος 

Μίνως Καλοκαιρινός στα 1878, φέρνοντας στο φως δύο από τις αποθήκες του 

ανακτόρου, αλλά ο Άρθουρ Έβανς είναι αυτός που θα την αναδείξει και θα την κάνει 

γνωστή στα πέρατα του κόσμου αρκετά χρόνια αργότερα. Αυτή η εικόνα 

αντανακλάται και στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης:  
 

Ο Άγγλος αρχαιολόγος Έβανς ήταν ο πρώτος που έκανε ανασκαφές και ανακάλυψε την 

Κνωσό. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 115) 
 

     Το ζήτημα της έλλειψης μεθοδολογίας τίθεται κι εδώ. Όσα κι αν οφείλουμε στον 

Έβανς, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι σωροί από ευρήματα φορτώθηκαν 

ανάκατα σε καλάθια με πρόχειρες ενδείξεις που ο χρόνος εξαφάνισε και ότι δε 

δίστασε να χρησιμοποιήσει μπετόν αρμέ για αμφίβολης πιστότητας ανακατασκευές 

με σκοπό την αποκατάσταση των εύθραυστων εκτεθειμένων ερειπίων της Κνωσού, 

γεγονός που ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων και αντιρρήσεων στην αρχαιολογική 

κοινότητα (Μπρούσαλης, 2014). Εντούτοις, και σε αυτή την περίπτωση, 

διαπιστώνουμε ότι το έργο του Έβανς περισσότερο εκθειάζεται, παρά σχολιάζεται 

αρνητικά. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο Σλήμαν και ο Έβανς και στα 

σχολικά εγχειρίδια σκιαγραφούνται ως προικισμένοι επιστήμονες, ενώ στην 

πραγματικότητα αυτό που μπορούμε (αναμφισβήτητα) να τους αναγνωρίσουμε 
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είναι ότι έκαναν γνωστές τις ανακαλύψεις τους οι ίδιοι με κάθε δυνατό μέσο (βιβλία, 

άρθρα σε περιοδικά, φωτογραφίες και σχέδια) με αποτέλεσμα οι Μυκήνες και η 

Κνωσός να γίνουν οι νέοι δημοφιλείς ταξιδιωτικοί προορισμοί. 

 
3.2.2. Κατηγορία 2. Αρχαιολογική πολιτιστική κληρονομιά 

 

     Στην Κατηγορία 2, η οποία αφορά στην Αρχαιολογική πολιτιστική κληρονομιά, 

εντάσσονται συνολικά 145 αναφορές (12%) με έκταση 4160 λέξεις (12%) και μ.τ. 

έκτασης τις 29 λέξεις. Ως προς τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά, λοιπόν, 

αντιλαμβανόμαστε ότι η Κατηγορία 2 έχει μια σχετικά δυναμική παρουσία στο 

σύνολο των αναφορών. Παρομοίως, ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, 

διαπιστώσαμε ότι οι αναφορές που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία 2 καλύπτουν 

ένα αρκετά ευρύ φάσμα των ζητημάτων που αφορούν στην αρχαιολογική 

πολιτιστική κληρονομιά, όπως το πώς παρουσιάζονται σήμερα τα υλικά κατάλοιπα 

και ποια είναι η θέση τους στη σύγχρονη κοινωνία, τους τρόπους πραγματοποίησης 

της διαχείρισης και ανάδειξης της αρχαιολογικής κληρονομιάς, καθώς και τους 

τρόπους παρουσίασης του υλικού πολιτισμού στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς 

χώρους. 

 

3.2.2.1. Το παρελθόν στο παρόν 

 

     Στην πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι λιγότερες αναφορές (39 

αναφορές, 3,2 %) με έκταση 713 λέξεις (2%) και μ.τ. έκτασης τις 18 λέξεις. Παρά το 

μικρό τους αριθμό, μπορούμε να πούμε ότι οι αρχαιολογικές αναφορές που 

εμπίπτουν σε αυτή την υποκατηγορία συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό στη 

συγκρότηση, από πλευράς του μαθητή, μιας εικόνας του παρελθόντος στο παρόν.  

     Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και με μια πολύ συνοπτική αναφορά, 

όπως:  
 

Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, όπως σώζεται σήμερα. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.48) 
 

Και: 
 

Το Κολοσσαίο της Ρώμης, όπως είναι σήμερα. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 

18) 
 

     Οι παραπάνω αναφορές προέρχονται από λεζάντες υπομνηματισμού εικόνων και 

αντανακλούν αυτό ακριβώς: αρχαιολογικά κατάλοιπα όπως σώζονται σήμερα, 

ενταγμένα στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά διατηρώντας όλη τους την ιστορικότητα. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, δε μπορούμε να αγνοήσουμε τη δύναμη της 

εικόνας που συνοδεύουν, καθώς, συνδυασμένα, προκαλούν ακριβώς την εντύπωση 

που επιδιώκουν να προκαλέσουν. 
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     Δε λείπουν φυσικά και οι περιπτώσεις, όπου αναδεικνύονται αρχαιολογικά 

τεχνουργήματα, τα οποία δε σώζονται εξ ολοκλήρου ή δε σώζονται καθόλου:  
 

Το πιο διάσημο έκθεμα του Μουσείου είναι ο Ερμής του Πραξιτέλη. O Πραξιτέλης ήταν από 

τους πιο γνωστούς γλύπτες της αρχαιότητας. O Ερμής κρατάει το μικρό Διόνυσο και του 

προσφέρει ένα φρούτο, το οποίο δε σώζεται σήμερα στο άγαλμα. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ. 134-135) 
 

Και: 
 

Τα πρώτα αγάλματα ήταν ξύλινα και παρίσταναν θεούς. Απ' αυτά δε σώθηκε κανένα. Και 

είναι φυσικό αυτό, αφού το ξύλο καταστρέφεται εύκολα. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.14) 
 

     Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μπορεί (στην πρώτη περίπτωση) να βάλει τη 

φαντασία του να δουλέψει, ώστε να «συμπληρώσει» το άγαλμα του Ερμή ή (στη 

δεύτερη περίπτωση) να φτιάξει μια εκ νέου εικόνα των ξύλινων αγαλμάτων, 

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δική του αντίληψη για το πώς θα ήταν. Ακόμη, 

από τη δεύτερη αναφορά αντλείται η χρήσιμη πληροφορία ότι το ξύλο σπάνια 

σώζεται, σε αντίθεση με άλλα υλικά όπως το μάρμαρο, οπότε ο μαθητής είναι σε 

θέση να κατανοήσει πως δύσκολα θα συναντήσει ξύλινα αρχαιολογικά ευρήματα. 

     Επιπλέον, κάποια αρχαιολογικά υλικά δεν αποτελούν απλά εκθέματα, αλλά έχουν 

λειτουργικό ρόλο ακόμη και στη σημερινή εποχή. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί ο 

αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας, ο οποίος, καθώς σχετίζεται με τους σύγχρονους 

Ολυμπιακούς αγώνες, έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού και της 

οικονομίας της περιοχής. 
 

Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο που παίζει ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος 

στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας της περιοχής. Ιδιαίτερα η αρχαία Ολυμπία 

που σχετίζεται άμεσα με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες είναι σίγουρα μια περιοχή 

με συμβολική σημασία και η ιστορία της είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο.  (Ιστορία, Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 136) 
 

     Από την άλλη, δε μπορούμε να εννοήσουμε τα μνημεία αποκομμένα από το 

οργανικό τους περιβάλλον και τη γενικότερη φυσιογνωμία του τελευταίου. Έτσι, με 

έναν πιο ρομαντικό τρόπο περιγράφεται η θέση που καταλαμβάνει η βυζαντινή 

εκκλησία της Καπνικαρέας στη σύγχρονη κοινωνία: 
 

Η Καπνικαρέα, σύμβολο μιας άλλης εποχής στην καρδιά της πόλης, τόπος συνάντησης και 

ξεκούρασης για τους περαστικούς, χώρος συγκέντρωσης και προσευχής για τους πιστούς, 

σημείο προσέλευσης επισκεπτών, μάρτυρας της ανάπτυξης και των αλλαγών της 

μεγαλούπολης, αγαπημένη Εκκλησία παλαιότερων και νεότερων, αδιάφορη για άλλους, 

είναι εκεί, στο κέντρο, μέσα στον περίπατό σου, για να αναπτύξεις τη δική σου σχέση μαζί 

της. (Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 67) 
 

     Η εκκλησία της Καπνικαρέας βρίσκεται στον εμπορικότερο δρόμο του ιστορικού 

κέντρου της Αθήνας («στην καρδιά της πόλης»), στην οδό Ερμού. Καθημερινά 

χιλιάδες Αθηναίοι την προσπερνούν αδιαφορώντας και αγνοώντας την ανεκτίμητη 
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αξία της («αδιάφορη για άλλους»). Η εκκλησία και ο περίβολός της αποτελούν, κατά 

κάποιον τρόπο τον τόπο συνάντησης ή προσωρινής ανάπαυσης των περαστικών 

(«τόπος συνάντησης και ξεκούρασης για τους περαστικούς»), οι οποίοι την κοιτούν 

χωρίς ουσιαστικά να τη βλέπουν. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι όπως κάθε μνημείο, 

έτσι και η Καπνικαρέα απασχολεί περισσότερο τους τουρίστες που ενδιαφέρονται 

να γνωρίσουν έναν διαφορετικό από τον δικό τους πολιτισμό («σημείο προσέλευσης 

επισκεπτών»), από ότι τους ίδιους τους Αθηναίους. Ακόμη, στην περίπτωση της 

Καπνικαρέας ο φθοροποιός χρόνος και η ανθρώπινη παρέμβαση δεν κατάφεραν να 

αλλάξουν αισθητά την μορφή της με αποτέλεσμα να παραμένει ακέραιη και 

ζωντανή ανάμεσα στο  παρελθόν και το παρόν («σύμβολο μιας άλλης εποχής»), 

συνεχίζοντας τη λειτουργία της ως χώρος θρησκευτικών τελετών («χώρος 

συγκέντρωσης και προσευχής για τους πιστούς»). Τέλος, το γεγονός ότι βρίσκεται σε 

χαμηλότερο επίπεδο από την επιφάνεια του δρόμου (όπως συμβαίνει τις 

περισσότερες φορές όταν διατηρούνται παλαιότερα κτίσματα στο σύγχρονο αστικό 

περιβάλλον) είναι κάτι που δε συνέβαινε όταν ανεγέρθη και μαρτυρά ότι η εκκλησία 

διατηρείται εκεί ακέραιη, παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί γύρω της 

(«μάρτυρας της ανάπτυξης και των αλλαγών της μεγαλούπολης»). Έτσι, όλα αυτά τα 

στοιχεία που σχετίζονται με την εκκλησία της Καπνικαρέας συνοψίζονται επιτυχώς 

στην παραπάνω αρχαιολογική αναφορά και παρουσιάζεται ολοκληρωμένα ο 

πολύπλευρος ρόλος της στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

 

3.2.2.2. Διαχείριση και ανάδειξη αρχαιολογικής κληρονομιάς  

 

     Η δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει συνολικά 49 αναφορές (4,1%), οι οποίες 

έχουν έκταση 1508 λέξεις (4,4%) και μ.τ. τις 31 λέξεις. Οι αναφορές καλύπτουν 

ουσιαστικά μόνο λίγα από τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και την 

ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, καλύπτονται θέματα 

σχετικά με τις καταστροφές και τις λεηλασίες των αρχαιολογικών ευρημάτων στο 

παρελθόν, αλλά και στο παρόν, καθώς και θέματα που αφορούν στην ενεργό δράση 

του πολίτη απέναντι σε ζητήματα πολιτισμικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι 

παραλείπονται τελείως ή αναφέρονται ελάχιστα βασικά θέματα, όπως, για 

παράδειγμα, η συντήρηση και η φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων, η 

διοργάνωση εκθέσεων και επιστημονικών ημερίδων και η χρήση των νέων 

τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην ανάδειξη, την προβολή 

και την αξιοποίηση των αρχαιολογικών υλικών. 

     Αρχικά, εντοπίστηκαν αρκετές αναφορές σχετικές με τις λεηλασίες και τις 

καταστροφές των αρχαιολογικών υλικών που έλαβαν χώρα στο παρελθόν. Στην 

παρακάτω αναφορά περιγράφεται έντονα πόσο καταστρεπτική ήταν η παρουσία 

των σταυροφόρων στην Πόλη και πόσες ανεπανόρθωτες ζημιές προκάλεσαν με 

αποκορύφωμα τη λεηλασία της Αγίας Σοφίας:  
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Επί τρεις ημέρες οι κατακτητές λεηλατούσαν, κατέστρεφαν και έκαιγαν την ανυπεράσπιστη 

Πόλη. Δε σεβάστηκαν ούτε τα ιερά μνημεία, ούτε τις εκκλησίες, ούτε τα μοναστήρια. Η 

χειρότερη πράξη τους όμως ήταν η λεηλασία και η απογύμνωση της Αγίας Σοφίας από τα 

ιερά της σκεύη. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.92) 
 

     Παρά τις καταστροφές που υπέστησαν μνημεία, μοναστήρια κτλ, το βάρος 

μετατίθεται στη λεηλασία της Αγίας Σοφίας, η οποία προβάλλεται ως μεγάλη 

ιεροσυλία, αφού ο ναός αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνισμού και της 

ορθοδοξίας. 

     Κάποιες αναφορές, όπως η παρακάτω, προέρχονται από λεζάντες 

υπομνηματισμού σκίτσων ή εικόνων, τα οποία συνδυασμένα εκφράζουν με ηχηρό 

τρόπο την αίσθηση της καταστροφής: 
 

Φανατικοί χριστιανοί καταστρέφουν αρχαία μνημεία. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ. 30) 
 

     Στην αναφορά αυτή καταδεικνύεται και ο ρόλος που διαδραμάτισαν ακόμη και οι 

ίδιοι οι χριστιανοί στην καταστροφή των αρχαίων μνημείων, με σκοπό να καθαρθεί 

ο τόπος και να εξαφανιστεί κάθε ίχνος ειδωλολατρίας. 

     Αλλού θίγεται το θέμα της διαχείρισης και καταστροφής των υλικών κατά το 

παρελθόν, όπως είναι η αναμόρφωσή τους με σκοπό να χρησιμοποιηθούν με 

διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο Πατριάρχης Σέργιος θέλοντας να βοηθήσει 

τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, αφού τα ταμεία του κράτους ήταν άδεια, εκτός του ότι 

έδωσε τα χρήματα της εκκλησίας ως δάνειο στο κράτος, χρησιμοποίησε τα σκεύη για 

την κοπή νομισμάτων: 
 

Πήρε τα πολυκάντηλα και τα άλλα χρυσά σκεύη από τη Μεγάλη Εκκλησία, τα έδωσε στον 

αυτοκράτορα κι αυτός τα έκοψε νομίσματα. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίου μαθητή, σελ.55) 
 

     Ακόμη, η χρήση ναών αρχαίων και βυζαντινών μεταβάλλεται στην πορεία των 

χρόνων, για παράδειγμα η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε τζαμί και ο Παρθενώνας σε 

εκκλησία:  
 

Η Αγία Σοφία. Οι μιναρέδες στα άκρα της προστέθηκαν από τους Τούρκους, όταν ο ναός 

μετατράπηκε σε τζαμί.  (Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.68) 
 

Και: 
 

Ο Παρθενώνας στα βυζαντινά χρόνια λειτούργησε ως ναός της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. 

(Χαλκογραφία του 1843). (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.67) 
 

     Δε λείπουν, βέβαια, και οι αναφορές που αφορούν στις απεγνωσμένες 

προσπάθειες διάσωσης των υλικών στο παρελθόν, όπως η παρακάτω που 

αναφέρεται στην περίοδο της εικονομαχίας:  
 

Στη διάρκεια της εικονομαχίας πολλοί διωκόμενοι εικονολάτρες κατέφυγαν στο όρος Άθως 

της Χαλκιδικής, παίρνοντας μαζί τους ιερά λείψανα, εικόνες, χειρόγραφα και σκεύη των 

εκκλησιών, για να τα περισώσουν.  (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 100) 
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     Καταστροφές όμως, υφίστανται τα μνημεία και στη σημερινή εποχή και 

οφείλονται κυρίως στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τα φυσικά φαινόμενα: 
 

Το πέρασμα του χρόνου, καθώς και οι συχνοί σεισμοί στην περιοχή, προκαλούσαν ζημιές 

στο ναό, μα οι διάδοχοι του Ιουστινιανού φρόντιζαν συνεχώς να συντηρούν την Αγία Σοφία 

με τον καλύτερο τρόπο. Το 1204, όμως, όταν οι Φράγκοι κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, 

προκάλεσαν στο ναό μεγάλες καταστροφές. Από το 1453, που η Κωνσταντινούπολη έπεσε 

στα χέρια των Τούρκων, η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε τζαμί.   (Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.69) 
 

     Στην παραπάνω αναφορά θίγονται και άλλα ζητήματα, όπως αυτό της 

συντήρησης του ναού καθώς και της μεταγενέστερης χρήσης του ως τζαμί.  

     Στο εγχειρίδιο της Φυσικής της ΣΤ’ τάξης γίνεται εκτενή αναφορά στις επιπτώσεις 

της όξινης βροχής στα αρχαία μνημεία και προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη 

προστασίας των μνημείων που αφήνονται εκτεθειμένα και φθείρονται. 
 

Τα μνημεία είναι σύμβολα της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Είναι πολύτιμη κληρονομιά, 

που οφείλουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο. Η χώρα μας είναι γεμάτη σημαντικά 

μνημεία. Τα περισσότερα από αυτά είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο. Κίνδυνο για τα 

μνημεία αυτά αποτελεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. Το νερό της βροχής στις περιοχές που 

υπάρχει έντονο το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περιέχει οξέα, γι’ αυτό και η 

βροχή ονομάζεται όξινη. Τα οξέα προκαλούν φθορά στα μάρμαρα. Στην Αττική, για 

παράδειγμα, υπάρχει κίνδυνος φθοράς των μνημείων από την όξινη βροχή. Οι επιστήμονες 

αναζητούν διάφορες λύσεις για την προστασία τους. Ακόμα και η μεταφορά των μαρμάρων 

του Παρθενώνα σε μουσεία και η αντικατάστασή τους με αντίγραφα στο βράχο της 

Ακρόπολης έχει συζητηθεί. Ο μόνος σίγουρος και αποτελεσματικός τρόπος προστασίας τους 

είναι ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης……... Ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης όμως δεν είναι σημαντικός μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα μνημεία 

μας, την ιστορία μας. (Φυσική, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 117)  
 

     Στην παραπάνω αναφορά γίνεται, λοιπόν, προσπάθεια ευαισθητοποίησης των 

μαθητών για την προστασία των αρχαίων μνημείων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και 

στην παρακάτω περίπτωση, η οποία, στην ουσία, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 

και προτροπή για το πώς θα πρέπει να δράσουν οι μαθητές ως ευσυνείδητοι 

πολίτες,  αν έρθουν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση: 
 

Οι κάτοικοι μιας περιοχής διαπιστώνουν ότι ο αρχαιολογικός χώρος της περιοχής τους δεν 

συντηρείται και δεν φυλάσσεται σωστά. Επικοινωνούν με τους βουλευτές που εκλέγονται 

στην περιοχή τους. Τους εκθέτουν το πρόβλημα. Οι βουλευτές καταθέτουν στη Βουλή 

ερώτηση προς την Κυβέρνηση, προκειμένου να ενεργήσει για το θέμα αυτό. Ο αρμόδιος 

Υπουργός αφού εξετάσει την ερώτηση, είναι υποχρεωμένος να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή.   

(Κοινωνική και πολιτική αγωγή, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 69) 
 

     Επιπλέον, σε μια ακόμη προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών θίγεται και 

το θέμα των «ξενιτεμένων αρχαιοτήτων»:  
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Η τάξη σας ετοιμάζει μια επιστολή προς το διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, με σκοπό 

να ζητήσει την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. (Γλώσσα, ΣΤ’ Δημοτικού, 

τετράδιο εργασιών, β’ τεύχος, σελ.53) 
 

Και παρομοίως: 
 

Write an e-mail to the Greek Ministry of Culture  (http://www.yppo.gr/0/gcontact.jsp) to 

bring the Parthenon Marbles back to Athens. (Αγγλικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 

150)  
 

     Ο μαθητής με τον τρόπο αυτό μπαίνει στη διαδικασία να αναλογιστεί πόσο 

σημαντικό είναι να επιστρέψουν σε εμάς οι δικοί μας ανεκτίμητοι θησαυροί, οι 

οποίοι κοσμούν ξένα μουσεία, καθώς και πόσο απαραίτητο είναι να προστατεύουμε 

τις δικές μας αρχαιότητες με όποιο τρόπο μπορούμε. 

     Στόχος, λοιπόν, των αναφορών που εντάσσονται στην υποκατηγορία αυτή είναι 

να περάσουν ένα μήνυμα ευθύνης στους μαθητές σχετικά με την προστασία, τη 

συντήρηση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση του τεράστιου πολιτισμικού πλούτου 

που διαθέτει η χώρα μας και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και συναισθήματα 

απέναντι στο πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και κριτική στάση και συνείδηση 

ενεργού πολίτη απέναντι σε ζητήματα πολιτισμικής διαχείρισης. 

 

3.2.2.3. Παρουσίαση του υλικού πολιτισμού στα μουσεία και στους 

αρχαιολογικούς χώρους 

 

     Στην τρίτη υποκατηγορία εντάσσονται οι αναφορές που σχετίζονται με την 

παρουσίαση των αρχαιολογικών υλικών στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς 

χώρους. Στην υποκατηγορία αυτή συναντήσαμε και τις περισσότερες σε αριθμό 

αναφορές, χωρίς όμως να υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση συγκριτικά με τις άλλες 

δυο υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 57 αναφορές (4,7%) με έκταση 

1939 λέξεις (5,6%) και μ.τ. έκτασης τις 34 λέξεις. 

     Οι περισσότερες αναφορές έχουν να κάνουν με την παρουσίαση των υλικών στα 

μουσεία και, μάλιστα, ως παρακίνηση για την πραγμάτωση κάποιας επίσκεψης από 

πλευράς των μαθητών. Για παράδειγμα, στο εγχειρίδιο των Εικαστικών της Α’ και Β’ 

Δημοτικού, στο κεφάλαιο που αφορά στα Μικρά πήλινα γλυπτά, υπάρχει η εξής 

αναφορά:  
 

Επισκεφτείτε ένα αρχαιολογικό μουσείο, δείτε από κοντά τα μικρά πήλινα γλυπτά και 

ζητήστε να μάθετε περισσότερα πράγματα γι’ αυτά. (Εικαστικά, Α’ και Β’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.59) 
 

     Η παρακίνηση δε σταματά απλά στην επίσκεψη, αλλά οι μαθητές προτρέπονται 

ώστε να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκθέματα, χωρίς, 

όμως, να αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό. 

     Επιπλέον, η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά: 
 

http://www.yppo.gr/0/gcontact.jsp
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Από την τάξη σας επισκεφτείτε μέσα από το διαδίκτυο ελληνικά και ξένα μουσεία, όπου 

φυλάσσονται κεραμικά της αρχαίας Ελλάδας. Καταγράψτε τα εκθέματα, χωρίστε τα στις 

κατηγορίες που μάθατε και συνδέστε τα με το μάθημα της Ιστορίας. (Εικαστικά, Γ’ και Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.71)   
 

     Η παραπάνω αναφορά σχετίζεται και με τις ξενιτεμένες αρχαιότητες, για τις 

οποίες έγινε λόγος παραπάνω. Ακόμη, στην περίπτωση αυτή προωθείται και η 

διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να 

αξιοποιήσουν και την ήδη υπάρχουσα γνώση.  

     Σε άλλες περιπτώσεις περιγράφεται ο ρόλος των μουσείων. Το μουσείο, για 

παράδειγμα, είναι ο χώρος στον οποίο στεγάζονται και φυλάγονται τα ευρήματα 

που ανακαλύπτουν οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές τους: 
 

Όλα αυτά τα έργα τέχνης, που έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι, βρίσκονται τώρα σε 

διάφορα μουσεία. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 111) 
 

 

     Παράλληλα, εκτός από το ρόλο τους ως χώρο, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο 

να διαφυλάξει αφενός τα κατάλοιπα της πολιτισμικής κληρονομιάς του ανθρώπου, 

τονίζεται πολύ περισσότερο ο ρόλος τους να εκπαιδεύσουν τους ίδιους τους 

ανθρώπους δίνοντάς τους ερεθίσματα να σκέφτονται, να δρουν και να εξελίσσονται: 
 

Στα μουσεία τα δημιουργήματα του πολιτισμού βρίσκουν ένα σπίτι. Πολλά από αυτά τα 

δημιουργήματα άλλαξαν χέρια, πουλήθηκαν, καταστράφηκαν, έμειναν χρόνια θαμμένα στη 

γη, μέχρι κάποιοι να τα ανακαλύψουν. Το καθένα «διηγείται» μια ιστορία για τους 

ανθρώπους και το χρόνο που περνά. Τα εκθέματα ενός μουσείου παρουσιάζονται σε 

ομάδες, ανάλογα με την εποχή που φτιάχτηκαν, το θέμα ή τη χρήση τους. Τα μουσεία 

οργανώνουν εκθέσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό πολλά 

δημιουργήματα του πολιτισμού «ταξιδεύουν» στο εξωτερικό και έτσι τα θαυμάζουν πολλοί 

άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν. Για παράδειγμα, πριν από λίγα 

χρόνια, το Αρχαιολογικό Mουσείο της Aθήνας οργάνωσε μια τέτοια έκθεση στη Nέα Yόρκη.  

Αν αφήσουμε τα αντικείμενα ενός μουσείου να μας «μιλήσουν», το μουσείο γίνεται ένας 

χώρος μαγικός, ένα σχολείο διαφορετικό. (Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.45) 
 

     Ακόμη, το μουσείο υποστηρίζει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των 

μαθητών αποσκοπώντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους:  
 

Αν θέλεις να δεις από κοντά τα έργα τέχνης των Μυκηναίων, κάνε μια επίσκεψη στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Αν δεν είσαι βιαστικός και τους δείξεις ενδιαφέρον, 

είναι σίγουρο ότι τα αντικείμενα αυτά θα σου «μιλήσουν». Αν αφήσεις τη φαντασία σου 

ελεύθερη, μπορεί να ζωντανέψουν και να σου πουν την ιστορία τους. Αν σταθείς και τα 

παρατηρήσεις με προσοχή, θα ανακαλύψεις μερικά από τα κρυμμένα μυστικά τους. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.146) 
 

     Η επίσκεψη στο μουσείο, λοιπόν, πρέπει να δημιουργεί προβληματισμούς και την 

επιθυμία για γνώση, να επιδιώκει το ξύπνημα της ευαισθησίας του μαθητή, την 

ανάγκη έκφρασης, το θαυμασμό για τα εκθέματα, να το βοηθά να κατανοήσει, να 
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νιώσει το ιστορικό παρελθόν, να γνωρίσει την καλλιτεχνική δημιουργία και να 

αποκτήσει δεξιότητες. 

     Δε λείπουν και οι συμβουλές για την επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο: 
 

Στη διάρκεια της επίσκεψής μας στον αρχαιολογικό χώρο: 

1. Συνεργαζόμαστε αρμονικά σύμφωνα  με το σχεδιασμό μας. 

2. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μνημεία και εργαζόμαστε χωρίς να ενοχλούμε τους 

γύρω μας. 

3. Είμαστε εφοδιασμένοι με ό,τι είναι απαραίτητο για να κάνουμε σωστές 

παρατηρήσεις και καταγραφές (σημειωματάριο, μέτρο, φωτογραφική μηχανή). (Ιστορία, Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 134-135) 
 

     Ακόμη, υπάρχουν και κάποιες πολύ γενικές προτάσεις για δραστηριότητες πριν 

την επίσκεψη στο μουσείο, όπως συμβαίνει στο εγχειρίδιο της Μελέτης της Α’ τάξης 

στο κεφάλαιο με τίτλο «Μια επίσκεψη στο μουσείο»: 
 

Ψάχνουμε βιβλία και φυλλάδια για το μουσείο που πρόκειται να επισκεφτούμε.  

Πώς φανταζόμαστε το μουσείο; Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί; Τι δεν μπορούμε να κάνουμε 

εκεί; Φτιάχνουμε μια δική μας ιστορία: Μια μέρα στο μουσείο 

Το μουσείο είναι ένας ευχάριστος χώρος όπου μπορούμε να μάθουμε κάτι καινούριο και να 

κάνουμε όμορφα πράγματα. (Μελέτη Περιβάλλοντος, Α’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.116) 
 

     Εκτός από την παρακίνηση ώστε να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με τον 

τρόπο προετοιμασίας για μια επίσκεψη στο μουσείο, στη συνέχεια η δραστηριότητα 

που ακολουθεί δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, βάζοντας τη φαντασία τους και 

τη δημιουργικότητά τους, να φτιάξουν μια δική τους ιστορία με θέμα «Μια μέρα στο 

μουσείο». Κλείνοντας με την πρόταση «Το μουσείο είναι ένας ευχάριστος χώρος 

όπου μπορούμε να μάθουμε κάτι καινούριο και να κάνουμε όμορφα πράγματα» 

σκοπός είναι να δημιουργηθούν θετικά συναισθήματα για τις δραστηριότητες στο 

χώρο του μουσείου. 

     Πολύ λιγότερες είναι οι αναφορές οι σχετικές με την παρουσίαση των καταλοίπων 

στους αρχαιολογικούς χώρους και από αυτές οι περισσότερες αποτελούν και πάλι 

παρακίνηση για την οργάνωση κάποιας επίσκεψης. Ταυτόχρονα, δεν προβάλλεται 

καθόλου η σημασία και η αναγκαιότητα της επίσκεψης ενός αρχαιολογικού χώρου 

ούτε δίνονται στο μαθητή συγκεκριμένες οδηγίες, ώστε να αξιοποιήσει σωστά το 

χρόνο του κατά την επίσκεψη:  
 

Οργανώστε μια επίσκεψη σ’ ένα νεολιθικό οικισμό, για να δείτε από κοντά όσα μάθατε στο 

κεφάλαιο αυτό. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, τετράδιο εργασιών, σελ. 42) 
 

     Η προτροπή για την πραγματοποίηση της επίσκεψης δικαιολογείται μόνο με το 

ότι οι μαθητές θα μπορέσουν να δουν από κοντά αυτά τα οποία διδάχτηκαν («για να 

δείτε από κοντά όσα μάθατε στο κεφάλαιο αυτό»), χωρίς να υπάρχει διάθεση για 

περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της γνώσης ή συμμετοχής σε κάποια δράση ή 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
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     Στο παρακάτω παράδειγμα χρήσης της λέξης «αρχαίος», το οποίο προέρχεται από 

το Εικονογραφημένο Λεξικό της Α’,Β’ και Γ’ τάξης, η επίσκεψη στον αρχαιολογικό 

χώρο της Ολυμπίας παρουσιάζεται πολύ αδιάφορα και  διεκπεραιωτικά, χωρίς να 

υπάρχει κανένας απολύτως ενθουσιασμός.  
 

«Την Πέμπτη θα πάμε όλη η τάξη στην Ολυμπία να δούμε τα αρχαία» είπε η Αθηνά. 

(Εικονογραφημένο Λεξικό Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού, σελ. 56-57) 
 

     Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η Ενότητα 16 στο εγχειρίδιο της 

Γλώσσας της ΣΤ’ τάξης είναι αφιερωμένη στα μουσεία, με εκτεταμένη αναφορά 

(σελ.63-65) στο Μουσείο αφής, από όπου και προέρχονται τα παρακάτω 

αποσπάσματα: 
 

Η πρώτη μου εντύπωση από τον χώρο είναι ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα 

οποιοδήποτε αρχαιολογικό μουσείο. Μοναδική διαφορά οι ταμπέλες των εκθεμάτων που, 

πάνω από την κλασική ευδιάκριτη γραφή, καλύπτονται από διαφάνειες «χτυπημένες» με 

την ανάγλυφη γραφή Μπράιγ…………. Το Mουσείο επιφυλάσσει στους επισκέπτες πολλές 

εκπλήξεις. Στον πάνω όροφο, για παράδειγμα, μια μακέτα της Ακρόπολης, προσφορά της 

Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, με κάνει να συνειδητοποιήσω ότι ένας τυφλός δε θα 

μπορούσε διαφορετικά να έχει αντίληψη για ένα από τα πιο φημισμένα μνημεία του 

κόσμου……….. Αυτή τη φορά η περιήγηση ξεκινάει από τον κάτω όροφο, από το λεγόμενο 

Βυζαντινό, ένα δωμάτιο διαμορφωμένο σαν παρεκκλήσι, με ξυλόγλυπτο τέμπλο, Αγία 

Τράπεζα και πλήρη εξοπλισμό. 

Στις πάνω αίθουσες διασκορπίζονται και αγγίζουν για να δουν εκθέματα από τους 

προϊστορικούς χρόνους, με συλλογές κυκλαδικού, μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού, 

μέχρι την κλασική εποχή και τους ελληνιστικούς χρόνους. (Γλώσσα, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, γ’ τεύχος, σελ.63-65) 
 

     Το Μουσείο αφής, λοιπόν, δίνει την ευκαιρία σε άτομα με προβλήματα όρασης 

να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας αγγίζοντας τα αγάλματα, κάτι 

που δεν επιτρέπεται σε άλλα μουσεία. Τα εκθέματα της συλλογής προέρχονται από 

την Προϊστορική έως και τη Ρωμαϊκή εποχή. 

 

3.2.3. Κατηγορία 3. Τρόποι παρουσίασης του αρχαιολογικού υλικού 

 

     Στην Κατηγορία 3 περιλαμβάνονται οι αναφορές, οι οποίες εστιάζουν στα 

αρχαιολογικά τεχνουργήματα και στους τρόπους παρουσίασής τους μέσα από το 

γραπτό λόγο των σχολικών εγχειριδίων. Όπως αναφέραμε και στο Θεωρητικό μέρος 

της εργασίας μας, τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα εμπεριέχουν νοήματα και 

συμπυκνώνουν πληροφορίες για τις κοινωνίες που τα δημιούργησαν: για τη 

δημόσια και ιδιωτική ζωή, για την κοινωνική οργάνωση και τις κοινωνικές 

συγκρούσεις, τις αισθητικές αντιλήψεις, τα επιστημονικά και τεχνολογικά 

επιτεύγματα, τη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον, τις λατρευτικές 

πρακτικές, τις αντιλήψεις για τη ζωή και το θάνατο. Έτσι, μέσα από αυτή την οπτική 

θα εξεταστούν τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα στην Κατηγορία 3: ως αντικείμενα, 
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δηλαδή, που παράχθηκαν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, για να επιτελέσουν μια 

δεδομένη λειτουργία. 

     Συνολικά εντοπίστηκαν 373 αναφορές (31%) με έκταση 11519 λέξεις (33%) και 

μ.τ. έκτασης τις 31 λέξεις. Αυτό μαρτυρά, ότι ως προς τα ποσοτικά της 

χαρακτηριστικά, η κατηγορία αυτή έχει την πιο ισχυρή παρουσία στα σχολικά 

εγχειρίδια του Δημοτικού. Το ίδιο ισχύει και ως προς τα ποιοτικά της 

χαρακτηριστικά, αφού προβάλλονται ποικίλοι τρόποι παρουσίασης των 

αρχαιολογικών υλικών, οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε 8 υποκατηγορίες, ενώ οι 

αναφορές που περιλαμβάνονται σε αυτές σχηματίζουν μια αρκετά ολοκληρωμένη 

εικόνα της χρήσης, της αισθητικής και του συμβολισμού των αρχαιολογικών 

καταλοίπων. 

 

3.2.3.1. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα  και ο λειτουργικός τους χαρακτήρας 

 

     Σε αυτή την υποκατηγορία, η οποία σχετίζεται με το χρηστικό και συμβολικό ρόλο 

των αρχαιολογικών τεχνουργημάτων, συναντάμε τις περισσότερες αναφορές (101 

αναφορές, 8,3%) με έκταση 2885 λέξεις (8,3%) και μ.τ. έκτασης τις 29 λέξεις. Τα 

αρχαιολογικά τεχνουργήματα παρουσιάζονται κυρίως με τον χρηστικό  τους 

χαρακτήρα {75 αναφορές (6,2%) με έκταση 1941 λέξεις (5,6%) και μ.τ. έκτασης τις 26 

λέξεις} και λιγότερο ως σύμβολα {26 αναφορές (2,1%) με έκταση 944 λέξεις (2,7%) 

και μ.τ. τις 36 λέξεις}. Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό ότι προβάλλεται μια 

πρόσληψη των αντικειμένων, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο παρελθόν και στις 

χρήσεις τους. Με βάση τη θεωρητική συζήτηση που έχει προηγηθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόσληψη αυτή συνδέεται κυρίως με την 

πολιτισμική-ιστορική προσέγγιση της αρχαιολογίας παρά με τις συμβολικές και 

αλληλοδιαδοχικές νοηματοδοτήσεις στο παρελθόν και στο παρόν.    

 

3.2.3.1.Α. Χρηστικός χαρακτήρας 

 

     Όσον αφορά στο χρηστικό ρόλο των αρχαιολογικών τεχνουργημάτων, 

διαπιστώθηκε ότι δίνεται έμφαση στη χρήση των αρχαίων αγγείων στην καθημερινή 

ζωή, είτε μέσα από το βασικό κείμενο ή μέσα από το βοηθητικό κείμενο. Τα αγγεία 

χρησιμοποιούνταν σε πολλές περιπτώσεις, όπως σε θρησκευτικές τελετές, στις 

καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού, για αποθήκευση τροφίμων ή ακόμη και ως 

πολυτελή σκεύη επίδειξης οικονομικής ευμάρειας: 
 

Όλες τότε οι οικογένειες χρησιμοποιούσαν διάφορα αγγεία για τις καθημερινές τους 

ανάγκες. Σ' αυτά αποθήκευαν λάδι, κρασί και άλλα προϊόντα. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.14-15) 
 

      Ενώ στην παραπάνω αναφορά δίνεται μια πιο γενική εικόνα της χρήσης των 

αγγείων στην αρχαιότητα, στην επόμενη σελίδα περιγράφονται κάποια από τα πιο 
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συνηθισμένα είδη αγγείων ως προς το σχήμα και τη χρησιμότητά τους, αφού το 

σχήμα κάθε αγγείου ήταν στενά συνδεδεμένο με τη χρήση του: 
 

Στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλά είδη αγγείων που εξυπηρετούσαν τις καθημερινές ανάγκες 

του νοικοκυριού αλλά και τις θρησκευτικές ανάγκες των ανθρώπων. Τα πιο συνηθισμένα 

είδη αγγείων είναι τα εξής:   

Αμφορέας: μεγάλο κλειστό αγγείο με δύο κάθετα χερούλια∙ το χρησιμοποιούσαν για να 

μεταφέρουν ή να αποθηκεύουν υγρά και στερεά. 

Κρατήρας: μεγάλο ανοικτό αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με το νερό. Oι αρχαίοι 

έπιναν νερωμένο κρασί. 

Λεκάνη: μεγάλο χαμηλό και ανοικτό αγγείο με οριζόντιες λαβές, χωρίς σκέπασμα. Στο 

εσωτερικό της ίσως προετοίμαζαν το φαγητό. 

Λήκυθος: ελαιοδοχείο με στενό στόμιο και κάθετη λαβή. Λευκά τέτοια αγγεία αφιέρωναν 

στους νεκρούς. 

Πινάκιο: ανοικτό ρηχό αγγείο σαν το σημερινό πιάτο. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.16) 
 

     Παρά την σχετικά απλή προσέγγιση στην περιγραφή των αγγείων, η οποία 

προέρχεται από το βιβλίο «Ελληνική Τέχνη-Αρχαία αγγεία» του Μ. Τιβέριου, δεν 

υπάρχουν εικόνες να τα συνοδεύουν. Αυτό πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα οι 

μαθητές να μην μπορέσουν να κατανοήσουν με σαφήνεια το σχήμα του αγγείου.  

     Επιπλέον, εκτός από τα αγγεία, συναντώνται συχνά κι άλλα είδη καθημερινής 

χρήσης, στα οποία δίνεται έμφαση στο χρηστικό τους χαρακτήρα. Για παράδειγμα, 

στο τετράδιο εργασιών της Ιστορίας της Δ’ τάξης υπάρχει η εικόνα μιας κλεψύδρας 

που λειτουργεί με νερό, η χρήση της οποίας προσδιορίζεται στο κείμενο που τη 

συνοδεύει: 
   

Η εικόνα δείχνει μια κλεψύδρα που λειτουργεί με νερό. Τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι 

Αθηναίοι για να μετράνε τον χρόνο αυτών που μιλούσαν. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, τετράδιο 

εργασιών, σελ.28) 
 

     Ακόμη, στο Γλωσσάριο της Ιστορίας της Γ’ τάξης περιγράφεται και η χρήση 

κάποιων λίθινων τριπτών εργαλείων: 
 

σμίλη: εργαλείο που χρησιμοποιείται για το σκάλισμα της πέτρας 

χειροπέλεκυς: το πρώτο εργαλείο του ανθρώπου (πέτρα σε σχήμα αμύγδαλου) (Ιστορία, Γ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.147-149) 
 

     Αρκετές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται ο εξοπλισμός του στρατιώτη 

και πώς αυτός χρησίμευε στην προστασία του κατά τη διάρκεια της μάχης. Ως επί το 

πλείστον, οι αναφορές αυτές προέρχονται από το Εικονογραφημένο Λεξικό της Α’Β’ 

και Γ’ Δημοτικού ή από Γλωσσάρια:  
 

Πανοπλία φορούσαν οι στρατιώτες πολύ παλιά στην Αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο για να 

προστατεύονται από τα όπλα των εχθρών. (Εικονογραφημένο Λεξικό Α’Β’ και Γ’ Δημοτικού, 

σελ.317)  
 



91 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

     Στην παραπάνω αναφορά περιγράφεται μεν απλά και κατανοητά ο λόγος χρήσης 

της πανοπλίας, αλλά δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς είναι η πανοπλία (δηλαδή, ότι 

είναι στολή που απαρτίζεται από ξεχωριστά προστατευτικά όπλα, όπως η 

περικεφαλαία, ο θώρακας, η ασπίδα, οι περικνημίδες, το ξίφος, το δόρυ κτλ.). Η 

διευκρίνιση θα μπορούσε και πάλι να πραγματοποιηθεί με απλό τρόπο, ώστε να 

γίνει κατανοητή από τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Φυσικά, το 

λήμμα θα μπορούσε να συνοδεύεται και από σκίτσο που θα συνέβαλλε στη 

δημιουργία της νοητικής εικόνας του λήμματος στο μαθητή. 

     Για τη λέξη «ασπίδα», επίσης, δίδεται ένας αρκετά σαφής ορισμός, ο οποίος 

ενισχύεται και από την παρουσία του σκίτσου που συμβάλλει στην οπτική της 

αναγνώριση: 
 

Τ’ αρχαία χρόνια στις μάχες οι στρατιώτες κρατούσαν ασπίδα για να προστατεύονται από τα 

χτυπήματα των εχθρών τους. Η ασπίδα ήταν μια σκληρή πλάκα που κρατούσε ο στρατιώτης 

με το ένα χέρι μπροστά στο στήθος του, ενώ στο άλλο είχε το σπαθί. (Εικονογραφημένο 

Λεξικό Α’Β’ και Γ’ Δημοτικού, σελ.58)  
 

      Στο Γλωσσάριο της Ιστορίας της Γ’ τάξης περιγράφεται η χρήση διάφορων 

προστατευτικών όπλων:  
 

ασπίδα: αρχαίο όπλο που προστάτευε το σώμα των πολεμιστών 

θώρακας: δερμάτινο ή μεταλλικό κάλυμμα που προστάτευε το στήθος και την πλάτη των 

πολεμιστών 

κράνος: κάλυμμα που προστάτευε το κεφάλι των πολεμιστών 

περικνημίδα: κάλυμμα από δέρμα ή μέταλλο που προστάτευε τα πόδια (τις κνήμες) των 

αρχαίων πολεμιστών (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.147-149) 
 

 

     Τέλος, πολύ συχνά συναντάμε κτίρια, μνημεία ή χώρους να χρησιμοποιούνται για 

συγκεκριμένο σκοπό. Σε τρεις περιπτώσεις αναφέρεται η χρήση του λόφου της 

Πνύκας. Ενδεικτικά: 
 

Στην Πνύκα συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, που ήταν η συνέλευση των Αθηναίων 

πολιτών. (Κοινωνική και Πολιτική αγωγή, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.20) 
 

     Ακόμη, με έμφαση στο λειτουργικό τους ρόλο παρουσιάζονται και τα κτίρια του 

βουλευτήριου και του Γυμνάσιου στην αρχαιότητα: 
 

Το βουλευτήριο ήταν το κτίριο όπου συνεδρίαζαν οι Ελλανοδίκες και όπου φυλάγονταν 

επίσημα έγγραφα. Πριν από τους αγώνες μαζεύονταν εκεί οι αθλητές και οι κριτές και 

ορκίζονταν μπροστά στο άγαλμα του Όρκιου Δία ότι θα αγωνιστούν δίκαια τηρώντας τους 

κανονισμούς. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.132) 
 

Και: 
 

Το Γυμνάσιο ήταν ο χώρος, όπου οι αθλητές γυμνάζονταν και προπονούνταν (ονομάστηκε 

Γυμνάσιο γιατί οι αθλητές ήταν γυμνοί).  (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.132) 
 

     Το βουλευτήριο παρουσιάζεται να έχει τριπλή χρήση: 1. χώρος συνεδρίασης 

Ελλανοδικών 2. χώρος φύλαξης επίσημων εγγράφων 3.χώρος συγκέντρωσης των 
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αθλητών για να δώσουν τον όρκο τους. Παραλείπεται, βέβαια, να αναφερθεί ότι 

εδώ γινόταν η καταγραφή των αθλητών, τα προγράμματα και οι κληρώσεις των 

αγώνων και οι διάφορες ανακοινώσεις και ότι εδώ εκδικάζονταν οι ενστάσεις και τα 

παραπτώματα των αθλητών, αλλά σε γενικές γραμμές η περιγραφή καλύπτει 

επαρκώς τις βασικές λειτουργίες του.  

     Αναφορικά με το Γυμνάσιο, ο μαθητής μπορεί να διερωτηθεί αν και κατά πόσο 

είναι διαφορετική η χρήση του κτιρίου που ονομάζουμε Γυμνάσιο στη σημερινή 

εποχή. 

 

3.2.3.1.Β. Συμβολικός χαρακτήρας 

 

     Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αγίας Σοφίας, ο ρόλος της οποίας ως 

σύμβολο του χριστιανισμού τονίζεται ξεκάθαρα, ενώ, αντίθετα με ό,τι περιμέναμε, 

δε συναντήσαμε κάτι ανάλογο στην περίπτωση του Παρθενώνα ως σύμβολο του 

ελληνισμού: 
 

Η Αγία Σοφία είναι το σύμβολο του Χριστιανισμού και φιλοξενεί τις προσευχές, τις 

ευχαριστίες και τα αιτήματα των χιλιάδων προσκυνητών της απ' όλο τον κόσμο. Παραμένει 

μέχρι και σήμερα το μεγαλύτερο σε σημασία μνημείο του ορθόδοξου χριστιανικού 

πολιτισμού, συνδέοντας με άσβηστες μνήμες τη βυζαντινή με τη σύγχρονη ιστορία. 

(Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.69) 
 

     Η Αγία Σοφία, λοιπόν, παρουσιάζεται ως εμβληματικός χώρος της βυζαντινής και, 

κατ’ επέκταση, της ελληνικής ταυτότητας με ιστορική συνέχεια και εξέλιξη και ως 

διαχρονικό σύμβολο της ορθοδοξίας. 

     Εκτός από τους ναούς, και οι βυζαντινές εικόνες, είτε πρόκειται για φορητές 

εικόνες είτε για ψηφιδωτά ή για τοιχογραφίες, παρουσιάζονται με έντονο 

συμβολικό χαρακτήρα, αφού αποτυπώνουν τα νοήματα και τους συμβολισμούς της 

χριστιανικής θρησκείας, αφηγούνται, διδάσκουν, δίνουν μορφή στις αφηρημένες 

έννοιες και καταφέρνουν να συνδέσουν τον ουρανό με τη γη, το πνευματικό και 

υπερβατικό με τη γήινη πραγματικότητα: 
 

Κάθε εικόνα αποτελεί ένα ιερό «βιβλίο», που περιγράφει τη ζωή του Χριστού, της Παναγίας 

ή των Αγίων και μας βοηθά μέσα από το σεβασμό και την προσκύνησή της, να πλησιάσουμε 

το Θεό.   Α. Οι εικόνες μάς αποκαλύπτουν τον άγιο κόσμο του Θεού.  Β. Οι εικόνες της 

Βάπτισης, της Μεταμόρφωσης και της Ανάστασης, μέσα από τη βυζαντινή τεχνική τους, μας 

πληροφορούν για τη ζωή του Χριστού.  Γ. Όταν προσκυνούμε τις εικόνες είναι σαν να μιλάμε 

με τα ίδια τα πρόσωπα που εικονίζονται. Γι’ αυτό πρέπει να τους δείχνουμε ευλάβεια και 

σεβασμό. (Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.75) 
 

     Δε λείπουν, βέβαια, οι συμβολικές χρήσεις των αντικειμένων και μνημείων και 

πολύ πρωιμότερα, κατά την αρχαιότητα. Για παράδειγμα, το μνημείο του λιονταριού 

που υπάρχει στη Χαιρώνεια συμβολίζει τη θυσία των Θηβαίων αντρών του Ιερού 

Λόχου: 
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Το μνημείο του λιονταριού που στήθηκε στη Χαιρώνεια προς τιμήν των Θηβαίων 

ιερολοχιτών που σκοτώθηκαν στη μάχη. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.96) 
 

      Εκτός από σύμβολα θυσίας, υπάρχουν και πολλά μνημεία που αποτελούν 

σύμβολα νίκης:    
 

Το τρόπαιο που έστησαν οι Θηβαίοι στα Λεύκτρα σε ανάμνηση της νίκης τους. (Ιστορία, Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.92) 
 

     Αξίζουν να σημειωθούν και οι περιπτώσεις των αντικειμένων που δε σώζονται, 

γιατί το υλικό τους δεν αντέχει στο χρόνο, αλλά γνωρίζουμε γι’ αυτά κυρίως από τις 

αρχαίες πηγές. Τέτοια περίπτωση αποτελεί και το στεφάνι ελιάς, ο «κότινος», που 

δινόταν στους αθλητές ως βραβείο και συμβόλιζε την αιώνια δόξα, την επιτυχία, τη 

νίκη, την αθανασία και, πάνω απ’ όλα, την ανώτατη διάκριση ήθους: 
 

Ο κότινος είναι το βραβείο της νίκης και η μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή. (Φυσική αγωγή 

Α’ και Β’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.17) 

 

  3.2.3.2. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως έργα τέχνης  

 

     Σε αυτή την υποκατηγορία η έμφαση μετατοπίζεται στην αισθητική των 

αρχαιολογικών καταλοίπων, στο υλικό κατασκευής τους, στα χρώματα, στη ζωντάνια 

κτλ. Χρειάζεται, επίσης, να σημειωθεί ότι εδώ εντάχθηκαν πολλές εκφωνήσεις 

ασκήσεων, οι οποίες είχαν ως ζητούμενο την παρατήρηση και περιγραφή της 

εικόνας, καθώς και αρκετές λεζάντες υπομνηματισμού των εικόνων. Εντοπίστηκαν 

συνολικά 93 αναφορές (7,7%) που περιγράφουν τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως 

έργα τέχνης, με έκταση 4391 λέξεις (12,5%) και μ.τ. έκτασης τις 47 λέξεις, κάτι που 

καθιστά την υποκατηγορία αυτή δεύτερη, ως προς τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά, 

στο σύνολο των υποκατηγοριών της Κατηγορίας 3. 

     Κυρίαρχο ρόλο στην υποκατηγορία αυτή έχουν αποσπάσματα κειμένων 

προερχόμενα από την παιδική λογοτεχνία, όπως το βιβλίο της Ν. Τζώρτζογλου «Όταν 

οργίζεται η γη» και τα βιβλία της Σ. Γιαλουράκη «Χρυσές Μυκήνες» και «Τα 

κυκλαδικά ειδώλια ζωντανεύουν».  

     Από το βιβλίο της Τζώρτζογλου προέρχεται το παρακάτω απόσπασμα, όπου 

περιγράφεται με ποιητικό τρόπο η τοιχογραφία της Άνοιξης από το ακρωτήρι της 

Θήρας: 
 

Σε άσπρο βάθος μαύροι, πρασινωποί και κίτρινοι βράχοι φάνταζαν κατάσπαρτοι από 

κόκκινους κρίνους. Σε μπουκέτα τρεις τρεις μαζί, ήταν άλλοι ολάνοιχτοι, άλλοι μισάνοιχτοι 

ακόμα κι οι πιότεροι σε μπουμπούκια που λες λικνιζόντανε στο αεράκι, πάνω στα χρυσά 

τους κοτσάνια. Τρεις στήμονες κι ένας ύπερος που τους ξεπερνούσε, φύτρωναν από το κάθε 

λουλούδι. Ανάμεσά τους μαυρογάλαζα χελιδόνια πετάριζαν ζευγαρωτά ή ξεμοναχιασμένα, 

σπαθίζοντας το λευκό βάθος με τα λιγνά τους κορμάκια. Ήτανε τόσο όμορφα […] που 

θαρρούσες ότι η ίδια η άνοιξη γλίστρησε απ’ την πορτούλα να φουντώσει στους τοίχους. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.114) 
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     Στα βιβλία της Γιαλουράκη, τα αντικείμενα «ζωντανεύουν», μιλούν σε α’ 

πρόσωπο και αφηγούνται την ιστορία τους: 
 

Έχετε ξαναδεί πιο κομψό γυναικείο ειδώλιο; ∆εν φαντάζομαι. Ας αρχίσουμε απ’ το κεφάλι 

μου. Ενώ είναι τριγωνικό, πάνω-πάνω στο μέτωπο κυρτώνει ελαφρά. Η μύτη μου λεπτή, μου 

δίνει μια παράξενη σοβαρότητα. Μυτερό είναι το πηγούνι μου, μυτεροί και οι ώμοι μου. Κι 

έπειτα από τις τόσες γωνίες έρχεται η αντίθεση. Η παχουλή κοιλιά μου. Ναι, καλά το 

καταλάβατε. Περιμένω μωρό. Ακουμπώ τα χέρια πάνω της, σαν να θέλω να τα βάλω για 

προσκεφάλι του. Νομίζω πως είμαι η πιο κομψή έγκυος γυναίκα που έχετε δει. Η μισή, από 

τη μέση και πάνω, είμαι σουβλερή και η άλλη μισή, από τη μέση και κάτω, είμαι όλο απαλές 

καμπύλες. Να το μυστικό του καλλιτέχνη. Να γιατί είμαι πασίγνωστη σ’ όλο τον κόσμο. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.112) 
 

Στη συνέχεια, η εκφώνηση της άσκησης που αναφέρεται το κείμενο έχει ως εξής:   
 

Παρατηρώ το γυναικείο ειδώλιο και το περιγράφω. Προσπαθώ να μιμηθώ τη στάση του. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.114)   
 

      Τα παιδικά βιβλία αρχαιολογικού περιεχομένου αποτελούν γενικά σημαντική 

πηγή πληροφοριών για πρόσωπα και γεγονότα, καθώς μεταφέρουν τον αναγνώστη 

σε άλλους χώρους και γεφυρώνουν τη χρονική απόσταση ανάμεσα στο παρελθόν 

και στο παρόν. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν σημαντικά στη μύηση του 

μελλοντικού επισκέπτη στο χώρο του μουσείου.  Το περιεχόμενο των βιβλίων 

αυτών κινείται ανάμεσα στην τεκμηριωμένη πληροφορία και τη μυθοπλασία και 

παρουσιάζουν ένα αρχαιολογικό θέμα με λογοτεχνικά εργαλεία (Ράπτου & Βέμη 

2013: 214), καταφέρνοντας να τροφοδοτήσουν τα παιδιά με ιστορικές 

μικροθεωρίες και να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση αναπαραστάσεων 

για τις συμβολικές, κοινωνικές και ιδεολογικές αξίες που εμπεριέχουν τα υλικά 

κατάλοιπα (Κασβίκης, 2015). Τα θέματά τους τα αντλούν κυρίως από μεμονωμένα 

αρχαιολογικά ευρήματα, φανταστικά περιστατικά σε αρχαιολογικά μουσεία, 

διάφορες όψεις της καθημερινότητας των ανθρώπων στο παρελθόν, την 

αρχαιολογική ερευνητική διαδικασία, την αρχαιοκαπηλία ή από επίκαιρα ζητήματα 

(Κασβίκης, 2015). Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί, όμως, είναι η ποιότητα 

των βιβλίων αυτών και η εγκυρότητα του περιεχομένου τους, καθώς παράγοντας 

καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία τους αποτελεί, σαφώς, ο συγγραφέας, ο 

οποίος στην προκειμένη περίπτωση χαρακτηρίζεται από τρεις ιδιότητες: αυτή του 

αρχαιολόγου, του παιδαγωγού και του λογοτέχνη.51  

                                                             
51

 Όπως επισημαίνει ο Κ. Κασβίκης (2015), τα παραγόμενα νοήματα στα παιδικά βιβλία 
αρχαιολογικού περιεχομένου διαμορφώνονται από τις διαφοροποιημένες απόψεις των συγγραφέων 
σε σχέση με τις κυρίαρχες αντιλήψεις για το παρελθόν, αλλά και από το γεγονός ότι αυτά αποτελούν 
προϊόντα εκδοτικών οίκων που θέτουν τις δικές τους προδιαγραφές και προτεραιότητες. Έτσι, πέρα 
από σημαντικές εξαιρέσεις στις οποίες αναδεικνύεται η δυναμική της αρχαιολογικής πληροφορίας 
ως πεδίου κατανόησης του παρελθόντος στο παρόν, υιοθετούνται κυρίως προσεγγίσεις που 
αποκλίνουν σημαντικά από τη σύγχρονη θεωρητική συζήτηση στην αρχαιολογία, όπως είναι οι 
εξαντλητικές περιγραφές των εξωτερικών χαρακτηριστικών των μνημείων και τεχνουργημάτων μέσα 
από τις επιταγές της αρχαιολογικής τυπολογίας και της ιστορίας της τέχνης, η πολιτισμική και 
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   Δε μπορούμε, βέβαια, να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι τα αποσπάσματα από 

παιδικά βιβλία αρχαιολογίας αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές, 

αφού συνιστούν ένα ανάλαφρο ανάγνωσμα, ανάμεσα στο «βαρύ» περιεχόμενο του 

μαθήματος της Ιστορίας, τους ελκύουν το ενδιαφέρον και τους παρέχουν 

πληροφορίες χωρίς να τους κουράζουν, αφού προσεγγίζουν τη γνώση με παιγνιώδη 

χαρακτήρα.  

     Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή του ανακτόρου της Κνωσού στο εγχειρίδιο 

της Γλώσσας της Β’ Δημοτικού, η οποία συνοδεύεται και από εικόνα με λεπτομέρεια 

του ανακτόρου: 
 

Λαμπρές αίθουσες με χρωματιστά ταβάνια, περιστύλια, εσωτερικές αυλές, σκάλες, 

διάδρομοι. Οι τοίχοι ζωγραφισμένοι με υπέροχα χρώματα. Στις στέγες, πάνω σε κολόνες, 

ήταν ζωγραφισμένα χρυσά κέρατα ταύρου, για να τιμήσουνε το Δία που έφερε, 

μεταμορφωμένος σε ταύρο, στην Κρήτη την Ευρώπη.  (Γλώσσα, Β’ Δημοτικού, τετράδιο 

εργασιών, α’ τεύχος, σελ.70)  
 

     Όπως αναφέραμε και παραπάνω, υπάρχουν αρκετές εκφωνήσεις ασκήσεων που 

αφορούν στην παρατήρηση και περιγραφή εικόνας: 
 

 «Χελιδόνια». Λεπτομέρεια  από την τοιχογραφία της Άνοιξης στην κυκλαδική Θήρα  

(Σαντορίνη)   

Στην εικόνα βλέπεις δύο χελιδόνια το ένα αντίκρυ στο άλλο. Πρόσεξε τη στάση τους. Τι 

άραγε να λένε μεταξύ τους; (Ανθολόγιο Α’ και Β’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.90) 
 

     Εδώ ο μαθητής καλείται να παρατηρήσει την εικόνα, να προσέξει τη στάση των 

χελιδονιών, να την περιγράψει και να φανταστεί τι θα μπορούσαν να συζητούν. Να 

«ζωντανέψει», δηλαδή, την εικόνα. 

 

3.2.3.3. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μέσο τεκμηρίωσης και μέσο 

απεικόνισης του μύθου   

 

     Στην τρίτη υποκατηγορία εντάσσονται οι αναφορές που περιγράφουν τα 

αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως τεκμηρίωση και ως μέσο απεικόνισης των αρχαίων 

ελληνικών μύθων. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες αναφορές προέρχονται από 

λεζάντες υπομνηματισμού εικόνων, ενώ μόνο 4 αναφορές προέρχονται από βασικό 

κείμενο ή εκφώνηση άσκησης. Επιπλέον, οι αναφορές έχουν να κάνουν κυρίως με 

την απεικόνιση μύθων σε αγγεία, κάτι πολύ φυσικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η 

κεραμική αποτελεί πηγή πληροφοριών για την αρχαία μυθολογία. Αντιθέτως, πολύ 

λιγότερες είναι οι απεικονίσεις μύθων σε γλυπτά, ανάγλυφα, τοιχογραφίες ή 

νομίσματα. Συνολικά εντοπίστηκαν 90 σχετικές αναφορές (7,7%) με έκταση 1167 

(3,4%) και μ.τ. έκτασης τις 13 λέξεις, γεγονός που τοποθετεί την υποκατηγορία αυτή 

στην τρίτη θέση της Κατηγορίας 3, ως προς τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά. 

                                                                                                                                                                              
αισθητική εξιδανίκευση της κλασικής, κυρίως, αρχαιότητας και η ιστορική ανάγνωση των υλικών 
καταλοίπων. 
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     Τα αγγεία, λοιπόν, αφηγούνται ιστορίες. Σε αυτά αποτυπώνονται διάφορα 

θέματα προερχόμενα από τη μυθολογία, όπως το Δωδεκάθεο,  τα κατορθώματα του 

Ηρακλή και του Θησέα, η Αργοναυτική εκστρατεία, ο Τρωικός πόλεμος και η 

Οδύσσεια. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια: 
 

Η Αθηνά μάχεται με τον Εγκέλαδο. Από την παράσταση της Γιγαντομαχίας στον αρχαίο ναό 

της Αθηνάς, στην Ακρόπολη. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.10) 
 

Ο Οδυσσέας ξεφεύγει από τη σπηλιά του Πολύφημου, δεμένος κάτω από την κοιλιά του 

κριαριού. Από αρχαίο ελληνικό αγγείο. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.84) 
 

     Διαπιστώνεται ότι όλες οι λεζάντες των εικόνων, αν και είναι κατανοητές, 

περιγράφουν πολύ συνοπτικά αυτό που εικονίζεται, δίνοντας μόνο τις απαραίτητες 

πληροφορίες, χωρίς να τις επεξηγούν ιδιαίτερα ή να διευκολύνουν την παρατήρησή 

τους. Επιπλέον, για να προσδιοριστεί η προέλευση της απεικόνισης χρησιμοποιείται 

κυρίως η φράση «Από αρχαίο ελληνικό αγγείο». Η φράση αυτή είναι πολύ γενική και 

ασαφής, καθώς δεν δίνει κανένα στοιχείο σχετικά με τη χρονολόγηση του αγγείου, 

τον τόπο που βρέθηκε, τον τόπο φύλαξης ή την τυπολογία. Πιθανόν η φράση αυτή 

να είναι αρκετή για τους μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Ωστόσο, θα 

μπορούσε να υπάρχει μια εξήγηση απλή και κατανοητή για τους μαθητές αυτής της 

ηλικίας, ώστε να τους δώσει περισσότερα ερεθίσματα για συζήτηση. Για 

παράδειγμα, με αφορμή ένα αγγείο που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, ο δάσκαλος μπορεί να ρωτήσει: «Έχει επισκεφτεί κανείς από εσάς το 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο; Θυμάστε αν προσέξατε αυτό το αγγείο; Τι άλλο 

είδατε στο μουσείο;». 

     Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λίγες είναι οι απεικονίσεις μύθων σε 

ανάγλυφα, νομίσματα, τοιχογραφίες και γλυπτά. Για παράδειγμα έχουμε σε νόμισμα 

απεικόνιση του λαβύρινθου στην Κνωσό που φτιάχτηκε από τον μηχανικό Δαίδαλο 

για λογαριασμό του μυθικού βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα, με σκοπό να απομονώσει 

τον Μινώταυρο: 
 

Αρχαίο κρητικό νόμισμα με παράσταση του λαβύρινθου. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.45) 
 

     Παρατηρούμε ότι και πάλι τα στοιχεία που δίνονται για το νόμισμα είναι ελλιπή. 

Το ίδιο συμβαίνει και με το ανάγλυφο που παρουσιάζεται στη συνέχεια: 
 

Ο Θησέας σηκώνει το θεόρατο βράχο και βρίσκει το σπαθί και τα  σαντάλια του πατέρα του. 

Πίσω του είναι η μητέρα του, η Αίθρα, που τον κατευθύνει. Αρχαίο ελληνικό ανάγλυφο. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.43) 
 

     Σε λίγες περιπτώσεις, όχι μόνο οι πληροφορίες της λεζάντας είναι ελλιπείς αλλά 

και ανακριβείς: 
 

Ο Ποσειδώνας. Αρχαίο ελληνικό γλυπτό. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.13) 
 

     Η θεότητα που παριστάνεται στο γλυπτό, το οποίο βρίσκεται στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο και βρέθηκε στο Αρτεμίσιο, ταυτίζεται με το θεό Ποσειδώνα, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%B1%CF%82
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ενώ στην πραγματικότητα δεν αποκλείεται και η εκδοχή να παριστάνεται ο Δίας, 

κάτι που δεν αναφέρεται καθόλου. 

     Τέλος, έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις  στις οποίες τα αρχαιολογικά 

τεχνουργήματα τεκμηριώνουν κάποιο μύθο. Μία τέτοια περίπτωση είναι η 

ανακάλυψη της Τροίας από τον Σλήμαν, για τον οποίο έγινε λόγος και παραπάνω: 
 

Παλαιότερα, μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, πιστεύαμε ότι ο συναρπαστικός κόσμος του 

Ομήρου ήταν φανταστικός! Η ιστορία βασιζόταν, δηλαδή, αποκλειστικά, σε μύθους και 

θρύλους. Όμως στα μέσα της δεκαετίας του 1870, ο γερμανός αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν, 

ανακάλυψε μετά από πολύχρονες ανασκαφές, τα τείχη της Τροίας, αγγεία, κοσμήματα και 

πάρα πολλά εργαλεία, τα οποία επιβεβαίωναν ότι ο Όμηρος περιγράφει με 

μυθιστορηματικό τρόπο, έναν κόσμο πραγματικό. (Φυσική αγωγή, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.12-13) 
 

     Η ανακάλυψη του Σλήμαν, δηλαδή, επιβεβαιώνει την ύπαρξη της πόλης την οποία 

αναφέρει ο Όμηρος στην «Ιλιάδα» και στην «Οδύσσεια». Βέβαια, η ταύτιση της 

πόλης, την οποία  ανάσκαψε ο Σλήμαν, με την αρχαία Τροία, δεν επιβεβαιώνει τον 

Τρωικό πόλεμο ως ιστορικό γεγονός. 

 

3.2.3.4. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μέσο ανάδειξης του ένδοξου 

παρελθόντος και ως αντικείμενο θαυμασμού 

 

     Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα παρουσιάζονται ως μέσο ανάδειξης ενός 

ένδοξου παρελθόντος και ως αντικείμενο θαυμασμού σε 32 αναφορές (2,6%) με 

έκταση 961 (2,7%) λέξεις και μ.τ. έκτασης τις 30 λέξεις. Στις αναφορές της 

υποκατηγορίας αυτής δίνεται έμφαση στα συναισθήματα θαυμασμού και 

εντυπωσιασμού που δημιουργεί ο υλικός πολιτισμός του παρελθόντος μέσα από την 

αίγλη και το μεγαλείο του. 

     Φυσικά, δε θα μπορούσε να λείπει η Αγία Σοφία, το κάλλος της οποίας τόσο έχει 

εξυμνηθεί στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό δε συμβαίνει άδικα, αφού αν υπάρχει ένα 

έργο που υλοποιεί μοναδικά και συνολικά το Βυζαντινό αρχιτεκτονικό ιδεώδες, αυτό 

δεν είναι άλλο από τον εξαίσιο ναό της Αγίας Σοφίας. Αυτό που εντυπωσιάζει 

περισσότερο στην Αγία Σοφία είναι ο τρούλος της που δίνει την εντύπωση ότι 

αιωρείται εξαιτίας των παραθύρων που βρίσκονται γύρω στη βάση του: 
 

«Το θαυμαστό στην Αγία Σοφία είναι ο τρούλος. Δε φαίνεται να στηρίζεται πουθενά, αλλά 

μοιάζει ως να κρέμεται από τον ουρανό με χρυσή αλυσίδα. Όταν εισέρχεται κανείς στην 

εκκλησία για να προσευχηθεί, αισθάνεται ότι το κτίσμα αυτό δεν είναι έργο ανθρώπινης 

δύναμης. Η ψυχή υψώνεται προς τον ουρανό και ο άνθρωπος νιώθει ότι ο θεός είναι κάπου 

εκεί κοντά και ότι ευχαριστείται κι αυτός να ευρίσκεται εκεί, εις την εκλεκτή κατοικία του.   

Και παρακάτω: Σύμφωνα με την πηγή 3, τι είναι εκείνο που εντυπωσιάζει στον ναό της 

Αγίας Σοφίας και γιατί; (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.48) 
 

     Αντίθετα από ό,τι θα περιμέναμε, οι αναφορές αυτής της υποκατηγορίας που 

σχετίζονται με την Ακρόπολη και τα μνημεία της είναι ελάχιστες. Μέσα από τα  
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κείμενα, όμως, είναι σαφής ο ρόλος τους ως μνημεία, τα οποία ενσαρκώνουν την 

κορύφωση της κλασικής τέχνης του 5ου π.Χ. αι., ως έργα μοναδικής και 

ανυπέρβλητης τελειότητας με παγκόσμια ακτινοβολία, και, φυσικά, ως σύμβολα της 

δημοκρατίας (Ανδρέου & Κασβίκης 2013: 7): 
 

Το αρχιτεκτονικό θαύμα της Ακρόπολης συγκινεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. (Λεξικό Δ’ Ε’ 
και ΣΤ’ Δημοτικού, σελ.84) 
 

Πάνω στην Ακρόπολη στήθηκαν λαμπρά μνημεία, που και σήμερα γνωρίζουν παγκόσμιο 

θαυμασμό. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.72) 
 

Η Ακρόπολη στολίζεται με λαμπρά, αξεπέραστα έργα. Η εποχή του Περικλή έμεινε γνωστή 

ως «χρυσός αιώνας». (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.77) 
 

Ορισμένα ελληνικά μνημεία, όπως την Ακρόπολη, τα θαυμάζει όλος ο κόσμος κι έχουν γίνει 

σύμβολα μιας εποχής, της αρχαίας, και ενός πολιτισμού, του ελληνικού. (Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.39) 
 

     Τα ρήματα και τα επίθετα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις αναφορές 

(συγκινεί, λαμπρά, αξεπέραστα, θαυμάζει) έχουν ως στόχο αυτό ακριβώς: να 

αναδείξουν το ένδοξο ελληνικό παρελθόν που ταυτίζεται με τον «χρυσό αιώνα». 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην παρακάτω άσκηση που υπάρχει στο τετράδιο 

εργασιών των Αγγλικών της Ε’ τάξης, όπου εκτός από το ρήμα «admire» 

χρησιμοποιούνται και επιφωνήματα («Wow!»): 
 

Kostas, Nadine and Mark are on the Acropolis. They admire the place and they are talking to 

each other. Do the crossword to find out what they are saying.   

1. Kostas: I think the ancient Greeks were ______(strong) than we are. 

2. Mark: Wow! This is the ______(big) temple I’ve ever seen. These stones are really heavy.   

3. Nadine: Come this way! This is the _______(high) point of the hill. We can see the whole 

city from up here.   

5. Kostas: Yes! And some of them are ____(old) than the Parthenon.   

6. Mark: Look! There are _____(many) than three buildings on the Acropolis! (Αγγλικά, Ε’ 

Δημοτικού, τετράδιο εργασιών, σελ. 87) 
 

     Τα συναισθήματα θαυμασμού που προκαλούν τα ελληνικά αρχαιολογικά 

τεχνουργήματα αποτυπώνονται και στο κείμενο Γάλλου συγγραφέα που 

επισκέφτηκε την Ελλάδα, ο οποίος περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την εντύπωση που 

του προκάλεσαν οι Κόρες: 
 

Πρωί. Εθνικό Μουσείο. Περικλείει όλη την ομορφιά του κόσμου. Οι Κόρες θα με 

συγκινούσαν, το ήξερα, ωστόσο η μαγεία που μου μετέδωσαν διαρκεί ακόμα……….Κι εκεί 

στο υπόγειο, όπου τις έριξε η ιστορία, χαμογελούν ακόμα κάτω από τη σκόνη και τα άχυρα 

που τις σκεπάζουν. Κι αυτό το χαμόγελο πάνω από είκοσι πέντε αιώνες ζεσταίνει, 

πληροφορεί και ενθαρρύνει ακόμα. Βγαίνω λίγο ζαλισμένος από τούτη την τελειότητα. 

(Γλώσσα, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, γ’ τεύχος, σελ.83)  
 

     Με παρόμοιο τρόπο περιγράφεται και η στιγμή της αποκάλυψης των 

βραχογραφιών σε σπηλιά, έτσι όπως αποτυπώνεται στο απόσπασμα από το βιβλίο 

http://www.namuseum.gr/wellcome-gr.html
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της Κ. Σίνου «Στο σκοτάδι της σπηλιάς» που βρίσκεται στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ 

τάξης: 
 

………Είδαν ζωγραφισμένα, με μεγάλη τέχνη, ένα ολόκληρο κοπάδι από τάραντες 

(ταράνδους), ένα μαμούθ, πελώριο κι άγαρμπο, μια αρκούδα των σπηλαίων να δρασκελίζει 

ένα βράχο, ένα λύκο να παραμονεύει στη γωνιά και το πιο καταπληκτικό απ’ όλα, έναν 

αρσενικό βίσονα, τόσο ζωντανό, και με τέτοια ακρίβεια, και λεπτομέρεια ζωγραφισμένο, 

που σου έκοβε την ανάσα. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.100) 
 

     Η φράση «που σου έκοβε την ανάσα» αντανακλά επιτυχώς όλο αυτό το δέος που 

μπορεί να σου προκαλέσουν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Τη συγκίνηση που ένιωσε 

όταν αντίκρισε ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα περιγράφει και ο Ά. Δημουλάς στο 

ποίημά του «Στο μουσείο», το οποίο υπάρχει στο εγχειρίδιο Γλώσσας της ΣΤ’ 

Δημοτικού: 
 

Στο μουσείο 

Tο ακέφαλο άγαλμα στημένο 

στη μέση της αίθουσας κοιτάζω. 

Aπ’ τα πόδια ως τον λαιμό, σπουδάζω 

τις λεπτομέρειες: το λυγισμένο 

κάπως γόνατο, το τεντωμένο 

χέρι, τους μυς του στήθους. Αλλάζω 

θέση και απόσταση. Θαυμάζω 

στο σύνολο το σώμα. Kαι προσμένω 

από τη μια στιγμή ως την άλλη 

(της φαντασίας η δύναμη μεγάλη, 

όταν σε τούτο η τέχνη βοηθεί) 

ασύγκριτα προσθέτοντας κάλλη, 

στη θέση απ’ όπου λείπει να φανεί 

υπέροχο απολλώνιο το κεφάλι.  (Γλώσσα, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, γ’ τεύχος, σελ.57) 
 

      Ο θαυμασμός δε σταματά, βέβαια, στα τεχνουργήματα που μας άφησαν οι 

αρχαίοι Έλληνες, αλλά συνεχίζεται και σε αυτά που σώζονται από τη Βυζαντινή 

εποχή, ως συνέχεια του μεγαλείου και του κάλλους της αρχαίας Ελλάδας. Έτσι, στο 

εγχειρίδιο των Θρησκευτικών της Ε’ τάξης, οι μαθητές θαυμάζουν την εικόνα της 

Γέννησης του Χριστού που βρίσκεται στην Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου: 
 

Τα παιδιά συνέχιζαν να θαυμάζουν την ομορφιά της εικόνας. (Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.74) 
 

     Τέλος, το μεγαλείο των αρχαίων μνημείων και των τεχνουργημάτων δε συγκινεί 

και δεν αναγνωρίζεται μόνο σήμερα, αλλά αυτό είναι κάτι που συνέβαινε και στο 

παρελθόν. Αυτό συνέβη, λοιπόν και στην περίπτωση των Ρωμαίων, οι οποίοι με την 

κατάκτηση της Ελλάδας γνώρισαν από κοντά τον πολιτισμό των Ελλήνων: 
 

Γοητεύτηκαν από τους ωραίους ναούς, τα αγάλματα των θεών και των ηρώων, τα θέατρα 

και τα στάδιά τους, τις τοπικές και τις πανελλήνιες γιορτές τους. (Ιστορία, Ε’, βιβλίο μαθητή, 

σελ.12) 
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 3.2.3.5. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως τεκμηρίωση της ιστορίας 

 

     Σε αυτή την υποκατηγορία εντοπίστηκαν μόλις 4 αναφορές (0,3%) με έκταση 77 

λέξεις (0,2%) και μ.τ. έκτασης τις 19 λέξεις. Εδώ εντάσσονται οι αναφορές που 

παρουσιάζουν τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μέσο τεκμηρίωσης ενός 

ιστορικού γεγονότος.  

     Για παράδειγμα, οι αιχμές βελών που βρέθηκαν στις Θερμοπύλες και εικονίζονται 

στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Δ’ τάξης αποδεικνύουν δυο πράγματα: πρώτον, ότι 

πράγματι υπήρξε μάχη στο χώρο αυτό και, δεύτερον, επιβεβαιώνουν τον Ηρόδοτο, 

σύμφωνα με τον οποίο, σε απόσπασμα που συνοδεύει την εικόνα, οι Πέρσες 

σκότωσαν τους Έλληνες με τα πυκνά τους βέλη: 
 

Αιχμές περσικών βελών που βρέθηκαν στην περιοχή των Θερμοπυλών.  (Ιστορία, Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.55) 
 

     Ακόμη, το «Τιμητικό ψήφισμα για δύο χορηγούς από τον Δήμο της Αιξονής» που 

εικονίζεται στο εγχειρίδιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε’ τάξης, 

αποδεικνύει αυτά ακριβώς τα οποία ισχυρίζεται το κείμενο που συνοδεύει, ότι 

δηλαδή, πλούσιοι Αθηναίοι αναλάμβαναν την εκπαίδευση και την πληρωμή μιας 

ομάδας δρομέων για τις λαμπαδηδρομίες που τελούνταν στη διάρκεια των 

Παναθηναίων: 
 

Τιμητικό ψήφισμα για δύο χορηγούς από τον Δήμο της Αιξονής (Κοινωνική και πολιτική 

αγωγή, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.20) 

 

3.2.3.6. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μάρτυρες του τρόπου ζωής 

 

     Σε αυτή την υποκατηγορία της Κατηγορίας 3, η οποία περιλαμβάνει άλλες 11 

μικρότερες κατηγορίες, περιλαμβάνονται οι αναφορές που παρουσιάζουν τα 

αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μαρτυρία του τρόπου ζωής στην αρχαία Ελλάδα. 

Συνολικά εντοπίστηκαν 47 τέτοιες αναφορές (4%) με έκταση 1906 λέξεις (5,5%) και 

μ.τ. έκτασης τις 41 λέξεις. Διαπιστώθηκε ότι μέσα από το λόγο των σχολικών 

εγχειριδίων τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα που παρουσιάζονται συγκροτούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την εικόνα της καθημερινής ζωής, αφού προβάλλονται πτυχές 

της καθημερινότητας, όπως το παιχνίδι, ο αθλητισμός, ο χορός, η μουσική, οι 

επιστήμες και δίνονται πληροφορίες για το ρόλο που είχαν τα ζώα στη ζωή τους, 

γενικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή, την ενδυμασία και τον καλλωπισμό, 

τη διατροφή, την αρχιτεκτονική και την εκπαίδευση52. 

 

 

 

 

                                                             
52

 Για τα παραπάνω ζητήματα υπάρχουν και άλλες αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια της έρευνας, 
χωρίς όμως να τεκμηριώνονται με επιχειρήματα από την αρχαιολογία.  
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3.2.3.6.Α. Παιχνίδι 

 

    Εντοπίστηκαν 3 αναφορές (0,2%) που προβάλλουν τα αρχαιολογικά 

τεχνουργήματα ως πηγή πληροφοριών για το παιχνίδι στην αρχαιότητα με έκταση 

242 λέξεις (0,7%) και μ.τ. έκτασης τις 81 λέξεις. 

     Στην αρχαιότητα το παιχνίδι αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της 

παιδικής ζωής όσο και της καθημερινότητας των ενηλίκων. Αυτό το γνωρίζουμε από 

αρχαιολογικά τεχνουργήματα, όπως τα αγγεία, τα οποία εκτός από πληροφορίες για 

τη μυθολογία, όπως αναφέραμε παραπάνω, μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες 

για το δημόσιο και ιδιωτικό βίο στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης, πηγή πληροφοριών 

σχετικά με το παιχνίδι την αρχαιότητα αποτελούν και οι απεικονίσεις σε μαρμάρινες 

στήλες, τα ευρήματα των ανασκαφών, οι περιγραφές σε αρχαία κείμενα κ.α. 

     Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολλά παιχνίδια και, έχοντας αντιληφθεί από νωρίς 

την αξία τους, τα εντάξανε στο πρόγραμμα αγωγής των παιδιών. Θεωρούσαν, όμως, 

ότι ήταν πολύ σημαντικά και για τους ενήλικες και, για αυτό το λόγο, αφιέρωναν 

μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους σε αγώνες και ομαδικά παιχνίδια.  

     Ιδιαίτερα τα επιτραπέζια παιχνίδια προϋπέθεταν πνευματική διεργασία και 

ευστροφία εκ μέρους των παικτών, οπότε συνδύαζαν την εκπαίδευση με την 

ψυχαγωγία. Στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης εικονίζεται αγγείο που βρίσκεται 

στο Βατικανό στο Museo Gregoriano Etrusco και χρονολογείται στα 530 π.Χ. (οι 

πληροφορίες δε δίνονται στη λεζάντα της εικόνας). Στο αγγείο απεικονίζονται ο 

Αχιλλέας και ο Αίας να παίζουν πεντάγραμμα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που 

παιζόταν με πεσσούς, τους οποίους μετακινούσαν πάνω σε πέντε γραμμές. 
 

Οι πολεμιστές στα διαλείμματα των μαχών, έπαιζαν διάφορα παιχνίδια για να 

ξεκουραστούν. Στην εικόνα ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς.  Από αρχαίο 

ελληνικό αγγείο. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.66) 
 

     Η μπάλα αναφέρεται σε πολλά πρώιμα γραπτά κείμενα, ενώ συχνές είναι και οι 

απεικονίσεις της σε έργα τέχνης. Στη Φυσική Αγωγή της Γ’ και Δ’ τάξης 

περιγράφονται παιχνίδια που παίζονταν με μπάλα. Τα παιχνίδια αυτά μας είναι 

γνωστά μέσα από τις απεικονίσεις τους στα αρχαιολογικά τεχνουργήματα. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το «κερητίζειν», το οποίο απεικονίζεται σε μαρμάρινη 

στήλη και περιγράφεται σε κείμενο που τη συνοδεύει:  
 

Μαρμάρινη στήλη. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα 500π.Χ. 

Το κερητίζειν: Στην παραπάνω ανάγλυφη μαρμάρινη εικόνα βλέπεις ένα παιχνίδι με μπάλα 

και καμπυλωτές στο κάτω άκρο τους ράβδους, το οποίο θυμίζει το σημερινό χόκεϊ. Η μπάλα 

είναι τοποθετημένη στο έδαφος σε ίση απόσταση από τους παίκτες. Δε γνωρίζουμε πώς 

ακριβώς παιζόταν. (Φυσική αγωγή, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.40) 
 

     Το ίδιο συμβαίνει και με το παιχνίδι που ονομαζόταν «επίσκυρος σφαίρα»: 
 

Επίσκυρος σφαίρα: Στην εικόνα της επόμενης σελίδας βλέπεις να παίζουν ένα παιχνίδι με 

μπάλα, το οποίο λεγόταν επίσκυρος σφαίρα. Την μπάλα την κρατά ο πρώτος παίκτης 
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αριστερά. Σκοπός κάθε ομάδας ήταν να περάσει την μπάλα πάνω από τα κεφάλια των 

αντιπάλων και να την πιάσει παίκτης της ίδιας ομάδας που την πέταξε. 

Μαρμάρινη στήλη. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα 490 π.Χ (Φυσική αγωγή, Γ’ και Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.40-41) 
 

     Στην επόμενη σελίδα, εικονίζεται το ανάγλυφο που υπάρχει σε μαρμάρινη 

επιτύμβια λουτροφόρο λήκυθο του 4ου αιώνα π.Χ., η οποία βρίσκεται στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Παριστάνει έναν γυμνό έφηβο, ο οποίος έχει 

εναποθέσει το ρούχο του πάνω σε μια στήλη και με μια ιδιαίτερη τεχνική κίνηση 

ισορροπεί στο δεξί του μηρό μια μεγάλη σφαίρα. Η εικόνα επεξηγείται από 

συνοδευτικό κείμενο: 
 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 4ος αιώνας π.Χ.   

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν πιθανότατα την μπάλα, όχι μόνο για να παίζουν 

διάφορα παιχνίδια, αλλά, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, σαν μέσο 

προθέρμανσης, πριν από κάποιο αγώνα. Στην εικόνα παρατηρούμε έναν νεαρό άνδρα και 

ένα παιδί. Ο νεαρός άνδρας ισορροπεί μια μπάλα στο δεξί του πόδι. Προφανώς δεν πρέπει 

να την αγγίξει με τα χέρια του, διότι με την παλάμη του δεξιού του χεριού κρατάει το 

αριστερό του χέρι. Ο νεαρός άνδρας μοιάζει με σημερινό ποδοσφαιριστή σε προπόνηση.   

(Φυσική αγωγή, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.42) 
 

     Αναφορικά με τις λεζάντες των εικόνων, διαπιστώνουμε ότι στις δυο πρώτες 

περιπτώσεις αναφέρεται η χρονολόγηση και ο τόπος φύλαξης των μαρμάρινων 

στηλών, αλλά η περιγραφή του περιεχομένου τους αρκείται στη φράση «Μαρμάρινη 

στήλη». Βέβαια, οι πληροφορίες σχετικά με τις στήλες παρέχονται στο κείμενο που 

τις συνοδεύει. Από την άλλη, η λεζάντα που συνοδεύει την εικόνα της ληκύθου 

αναφέρει μεν τον τόπο φύλαξης και τη χρονολόγηση, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά 

ότι πρόκειται για λήκυθο. 

 

3.2.3.6.Β. Αθλητισμός 

 

     Εντοπίστηκαν 7 αναφορές53 (0,6%), οι οποίες αποδεικνύουν ότι τα αρχαιολογικά 

τεχνουργήματα μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με 

τις αθλητικές δραστηριότητες στην αρχαιότητα, με έκταση 319 λέξεις (1%) και μ.τ. 

έκτασης τις 46 λέξεις. Για παράδειγμα, στην παρακάτω αναφορά παρατίθενται 

μερικές από τις πηγές που έχουμε για να αντλούμε σχετικές με το θέμα 

πληροφορίες: 
 

Πληροφορίες για τον αθλητισμό στην αρχαία Ελλάδα παίρνουμε από διάφορες πηγές, 

κυρίως από τα έπη του μεγάλου ποιητή Ομήρου, δηλαδή την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, από 

αρχαιολογικά ευρήματα διαφόρων ανασκαφών, από παραστάσεις έργων τέχνης κλπ.  

(Φυσική αγωγή, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.12) 
 

                                                             
53

 Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι αναφορές, εκτός από μια, προέρχονται από το εγχειρίδιο της 
Φυσικής αγωγής της Γ’ και Δ΄ τάξης. 
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     Ακόμη, πληροφορίες σχετικά με τον αθλητισμό μας παρέχουν και οι 

τοιχογραφίες, οι επιτύμβιες στήλες, τα αγγεία κ.ά. Οι πληροφορίες δεν 

περιορίζονται μόνο στα είδη του αθλημάτων, αλλά και στους λόγους για τους 

οποίους αυτά διεξάγονταν: 
 

Στη μυκηναϊκή Ελλάδα, όπως και στη μινωική Κρήτη,  οι αθλητικοί αγώνες φαίνεται ότι ήταν 

ιδιαίτερα δημοφιλείς. Όπως δείχνουν παραστάσεις σε τοιχογραφίες και αγγεία οι 

Μυκηναίοι Έλληνες έδειξαν ενδιαφέρον για την πυγμαχία και την πάλη, ενώ καθιέρωσαν 

τον αγώνα δρόμου και τις πρώτες αρματοδρομίες. 

Και παρακάτω:… όπως δείχνουν οι αθλητικές παραστάσεις σε έργα τέχνης που συνδέονται 

με νεκρούς (επιτύμβιες στήλες, ταφικά αγγεία κλπ) συμπεραίνουμε πως διοργάνωναν 

αγώνες και για να αποδώσουν τιμές σε σπουδαίους νεκρούς και όχι μόνο για να τιμήσουν 

τους θεούς. (Φυσική αγωγή, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.18) 
 

     Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί και η τοιχογραφία των Νεαρών Πυγμάχων 

που βρέθηκε στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί μαρτυρία ότι η πυγμαχία αποτελεί 

ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα: 
 

Νεαροί Πυγμάχοι. Τοιχογραφία από τη Σαντορίνη. Γύρω στο 1550 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο  (Φυσική αγωγή, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.17) 
 

     Τέλος, στο εγχειρίδιο της Φυσικής αγωγής της Γ’ και Δ’ τάξης υπάρχει αγγείο του 

6ου π.Χ. αι. στο οποίο απεικονίζονται θεατές να παρακολουθούν αρματοδρομίες, το 

οποίο αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι Έλληνες έτρεφαν μεγάλο ενδιαφέρον και για τα 

ιππικά αγωνίσματα. Η εικόνα συνοδεύεται από επεξηγηματικό κείμενο: 
 

Στην παρακάτω εικόνα θεατές κάθονται σε κερκίδες και παρακολουθούν το αγώνισμα της 

αρματοδρομίας. Όπως βλέπετε οι αντιδράσεις τους δε διαφέρουν και πολύ από τις 

αντιδράσεις των θεατών σε σημερινούς αγώνες. 

Θεατές καθισμένοι σε κερκίδες παρακολουθούν αρματοδρομίες. Μέρος από αττικό 

μελανόμορφο αγγείο, 580 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.  (Φυσική αγωγή, Γ’ 

και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.19) 

 

3.2.3.6.Γ. Χορός 

 

     Ο χορός μέσα από τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα παρουσιάζεται σε 3 μόνο 

περιπτώσεις (0,2%) με έκταση 83 λέξεις (0,2%) και μ.τ. έκτασης τις 28 λέξεις.  

     Ο χορός στην αρχαιότητα αποτελούσε ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο για 

ψυχαγωγικούς και θρησκευτικούς λόγους, σε μια εποχή μάλιστα που η θρησκεία 

ήταν συνυφασμένη με όλες τις πτυχές της κοινωνίας (Τσεκούρα 2004: 6). Στο 

εγχειρίδιο της Φυσικής αγωγή της Γ’ και Δ’ τάξης εικονίζονται δυο ανάγλυφα με 

παραστάσεις χορού, τα οποία αποδεικνύουν πως ο χορός αποτελούσε μέρος της 

καθημερινότητάς τους. Τα ανάγλυφα συνοδεύονται από κείμενο: 
 

Αρχαϊστικό ανάγλυφο με παράσταση χορού ανδρών.  

Αρχαϊστικό ανάγλυφο με παράσταση χορού γυναικών, 340 π.Χ. Μουσείο Σαμοθράκης.  
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Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στο χορό. Χόρευαν σε επίσημες τελετές και σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γνωρίζουμε από τις παραστάσεις που βρέθηκαν σε διάφορα 

αγγεία, γλυπτά και τοιχογραφίες, καθώς επίσης και από γραπτά κείμενα. (Φυσική αγωγή Γ’ 

και Δ’ δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.89) 
 

     Η παρακάτω άσκηση στο τετράδιο εργασιών της Ιστορίας της Γ’ τάξης, 

αναφέρεται στο εγχειρίδιο του μαθητή (σελ.120) όπου απεικονίζονται «Μινωίτισσες 

που χορεύουν» και «Μουσικός που παίζει λύρα»: 
 

1.Παρατηρώ τις εικόνες 1 και 2. Τι πληροφορίες μου δίνουν για τον τρόπο που διασκέδαζαν 

οι Μινωίτες; (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.48) 

 

3.2.3.6.Δ. Μουσική 

 

     Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα ήταν σημαντική σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής: 

στις θρησκευτικές εορτές, στους γάμους, στις κηδείες, στους αθλητικούς αγώνες, 

στον πόλεμο και στις καθημερινές ασχολίες. Στα σχολικά εγχειρίδια ο ρόλος της 

μουσικής αναδεικνύεται 7 φορές (0,6%) μέσα από τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα, 

με έκταση 380 λέξεις (1,1%) και μ.τ. έκτασης τις 54 λέξεις. 

     Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό πραγματοποιείται με την απεικόνιση αρχαίων 

μουσικών οργάνων, τα οποία συνοδεύονται από κείμενο: 
 

σε εικόνα: λύρα, σύντονο, σύριγγα του Πανός, Κύμβαλα, Δίαυλοι, Σείστρα 

Με τι μουσικά όργανα έπαιζαν μουσική στην Ελλάδα στα αρχαία χρόνια; Παρακάτω θα δεις 

μερικά από τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν για να παίξουν μουσική οι αρχαίοι 

Έλληνες. (Μουσική, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.73) 
 

     Μάλιστα, στο τετράδιο εργασιών της Μουσικής της ΣΤ’ τάξης, παρουσιάζονται 

εκθέματα που σχετίζονται με τη μουσική και βρίσκονται σε μουσεία: 
 

Σε πάρα πολλά μουσεία της χώρας μας υπάρχουν εκθέματα που σχετίζονται με τη μουσική 

και σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Για παράδειγμα, στον πρώτο όροφο του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά εκτίθενται μερικά ξεχωριστά ευρήματα, που βρέθηκαν 

στον «τάφο του ποιητή» στη Δάφνη και αποτελούσαν τα εργαλεία ενός μουσικού της 

αρχαίας Ελλάδας. Είναι τα εξής: 

 Ένα τρίγωνο, όχι το γνωστό μας μεταλλικό ιδιόφωνο αλλά ένα χορδόφωνο ξύλινο 

όργανο που μοιάζει με μικρή άρπα. 

 Μια λύρα φτιαγμένη από καβούκι χελώνας. 

 Ένας καλαμένιος αυλός. 

 Ένα σιδερένιο πριόνι που μοιάζει εκπληκτικά με τα σημερινά πριόνια. 

 Μια ξύλινη κασετίνα, ένας χάλκινος κονδυλοφόρος και μια σιδερένια ξύστρα. 

 Πέντε κερωμένα πλακίδια δεμένα σε βιβλίο. 

 Ένας κατεστραμμένος πάπυρος.   

Όλα αυτά τα αντικείμενα μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τους μουσικούς στην 

αρχαία Ελλάδα, όπως ότι ο μουσικός ήταν πολύ συχνά ο κατασκευαστής αλλά και ο 

συντηρητής των μουσικών του οργάνων ή ότι ο ποιητής συνέθετε συνήθως μόνος του και τη 
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μουσική συνοδεία των έργων του. Για την καταγραφή της μουσικής χρησιμοποιούσαν εκτός 

από τους πάπυρους και άλλα μέσα όπως τα κερωμένα κεραμίδια που βλέπεις στην εικόνα. 

Λεζάντες εικόνων:   

Προθήκη Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά με μουσικά εκθέματα   

Αρχαίο πριόνι  

Τρίγωνο ανάμεσα σε δελφίνια   

Πινακίδες με κερί που χρησίμευαν για τη γραφή της μουσικής  (Μουσική, ΣΤ’ Δημοτικού, 

τετράδιο εργασιών, σελ.14)  
 

     Τέλος, δε λείπουν και οι αναπαραστάσεις σε ανάγλυφα, αγγεία, τοιχογραφίες 

κτλ., στις οποίες απεικονίζονται μουσικά δρώμενα: 
 

Σκηνή θυσίας από σπήλαιο στη Σικυώνα (540-530 π.X.). Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Βάση Μαντινείας: Απόλλων και Μαρσύας. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Μουσική, ΣΤ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.27) 
 

Οι παραπάνω εικόνες συνοδεύονται και από κείμενο:  
 

Η μουσική ήταν για τους αρχαίους Έλληνες μια από τις πιο αγαπητές τέχνες και πίστευαν ότι 

είχε θεϊκή προέλευση. Από τα αρχαιολογικά ευρήματα διαπιστώνεται πως ήταν βασικό και 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. 

 

3.2.3.6.Ε. Επιστήμες 

 

     Εντοπίστηκε μόνο μια αναφορά (0,1%) σχετική με το ενδιαφέρον των αρχαίων για 

τις επιστήμες που να συνδέεται με τον υλικό πολιτισμό, με έκταση 18 λέξεις (0,1%). 

Μάλιστα, η αναφορά αυτή είχε να κάνει με τους αρχαίους Αιγύπτιους και το 

ενδιαφέρον τους για τη λύση μαθηματικών προβλημάτων: 
  

Από τα αρχαία ακόμη χρόνια οι άνθρωποι έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στους 

πολλαπλασιασμούς στους οποίους όλοι οι παράγοντες ήταν ίδιοι. Στον Πάπυρο του Αχμές 

(αρχαίο μαθηματικό αιγυπτιακό χειρόγραφο που ο Ριντ μετέφερε στη Βρετανία) διαβάζουμε 

το παρακάτω πρόβλημα:….(Μαθηματικά, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.41) 

 

3.2.3.6.ΣΤ. Ζώα 

 

     Στα υπό έρευνα σχολικά εγχειρίδια εντοπίστηκαν 3 αναφορές (0,2%) με έκταση 54 

λέξεις (0,2%) και μ.τ. έκτασης τις 18 λέξεις, οι οποίες μαρτυρούν τη σχέση του 

ανθρώπου με τα ζώα, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τα αρχαιολογικά 

ευρήματα.  

     Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα ξεκίνησε από πολύ νωρίς, ήδη από την 

παλαιολιθική εποχή, όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τα ζώα για να τραφεί, να 

ντυθεί από το δέρμα τους, να φτιάξει εργαλεία από τα οστά και τα κέρατά τους. Ο 

σκοπός για τον οποίο ο παλαιολιθικός άνθρωπος ζωγράφιζε πάνω στους βράχους 

μεγάλες φιγούρες ζώων, δεν είναι γνωστός. Στις ζωγραφικές παραστάσεις έχουν 

καταμετρηθεί 267 ζώα, ρινόκεροι, λιοντάρια, μαμούθ, άλογα, βίσωνες, αρκούδες, 
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μαμούθ, τάρανδοι, ελάφια κ.ά. (Τουλούμης 1999: 40). Στο τετράδιο εργασιών της 

Ιστορίας της Γ’ τάξης υπάρχει η εξής άσκηση, η οποία βασίζεται στο εγχειρίδιο του 

μαθητή: 
 

Διαβάζω το κείμενο 5 και γράφω ποιες πληροφορίες μου δίνουν οι βραχογραφίες για τα 

ζώα που ζούσαν στην παλαιολιθική εποχή. Ποια από τα ζώα αυτά δεν υπάρχουν σήμερα; 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, τετράδιο εργασιών, σελ.40) 
 

     Ακόμη, όσον αφορά στα άλογα, στην αρχαία Ελλάδα, η κατοχή και η συντήρηση 

του αλόγου ήταν ακριβή υπόθεση. Ως εκ τούτου, μόνο η αριστοκρατική τάξη είχε 

αυτή τη δυνατότητα και έτσι το άλογο αποτελούσε σύμβολο κύρους, πλούτου και 

κοινωνικής θέσης: 
 

Δείγμα της αριστοκρατικής καταγωγής ήταν να έχει κάποιος άλογο. Στην εικόνα, χάλκινος 

ιππέας από τη Δωδώνη. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.21)  

 

3.2.3.6.Ζ. Καθημερινή ζωή 

 

     Στην υποκατηγορία αυτή εντάχθηκαν 16 αναφορές (1,4%), με έκταση 508 λέξεις 

(1,5%) και μ.τ. έκτασης τις 32 λέξεις, που παρέχουν γενικές πληροφορίες για την 

καθημερινή ζωή των αρχαίων, μέσα, πάντα, από τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα.  

     Για παράδειγμα, αναφορικά με τη ζωή των Κυκλαδιτών: 
 

Δεν ήξεραν να γράφουν. Για τη ζωή τους μαθαίνουμε από τα αγγεία, τα όπλα, τα εργαλεία 

και τα μικρά αγάλματα, που βρίσκουν οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές που κάνουν σε σπίτια 

και κυρίως σε τάφους. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.108) 
 

     Παρομοίως, για την καθημερινότητα των αρχαίων Ελλήνων αντλούμε 

πληροφορίες από τις παραστάσεις σε αγγεία: 
 

Μελετώντας τις παραστάσεις αυτές μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το πώς 

ντύνονταν οι άνθρωποι, πώς γυμνάζονταν, πώς πολεμούσαν, ποιες ήταν οι συνήθειές τους. 

(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.109) 
 

Και: 
 

Ξέρετε ότι από τις παραστάσεις των αγγείων οι ιστορικοί παίρνουν πολλές πληροφορίες για 

την καθημερινή ζωή και τη μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων; (Εικαστικά, Γ’ και Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.69) 
 

     Σύμφωνα με την παραπάνω αναφορά, αυτοί που παίρνουν πληροφορίες από τις 

παραστάσεις των αγγείων για την καθημερινή ζωή και τη μυθολογία των αρχαίων 

Ελλήνων, είναι οι ιστορικοί και όχι οι αρχαιολόγοι. Οι ιστορικοί, όμως, 

χρησιμοποιούν ως μεθοδολογικά εργαλεία τις γραπτές, ως επί το πλείστον, πηγές 

και τις προφορικές μαρτυρίες. Υλικό μελέτης, δηλαδή, αποτελούν όλα τα γραπτά 

μνημεία του παρελθόντος και από αυτό το υλικό ανασυγκροτείται η αφήγηση της 

ιστορίας. Από την άλλη, οι αρχαιολόγοι είναι αυτοί που μελετούν τα μνημεία του 

υλικού πολιτισμού, προσπαθώντας, επίσης, να ανασυνθέσουν το παρελθόν, 
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βασιζόμενοι, ωστόσο, στα υλικά κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας, τα 

οποία φέρνουν στο φως (Renfrew & Bahn, 1991). 

     Πληροφορίες έχουμε όμως και για τη ζωή των Βυζαντινών: 
 

Πολλά παιδιά των Βυζαντινών μάθαιναν οικοδομικές τέχνες. (μικρογραφία από χειρόγραφο, 

Ιστορικό Μουσείο Μόσχας). (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.39) 

 

3.2.3.6.Η. Ενδυμασία-Καλλωπισμός  

 

     Άλλη πτυχή της καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων που παρουσιάζεται 

μέσα από το γραπτό λόγο των σχολικών εγχειριδίων σε σχέση με τον υλικό 

πολιτισμό, είναι αυτή της φροντίδας τους για την ενδυμασία και τον καλλωπισμό. 

Στην υποκατηγορία αυτή εντοπίστηκαν 4 αναφορές (0,3%) με έκταση 202 λέξεις 

(0,5%) και μ.τ. έκτασης τις 51 λέξεις. 
 

Παρατηρώ τις εικόνες 6, 7, 8 και περιγράφω την ενδυμασία των ανδρών και των γυναικών. 

Το κείμενο 5 θα με βοηθήσει να μάθω για τον καλλωπισμό των γυναικών. (Ιστορία,  Γ’ 

Δημοτικού, τετράδιο εργασιών, σελ.48) 
 

     Οι εικόνες που αναφέρονται παραπάνω βρίσκονται στο βιβλίο του μαθητή, 

σελ.122 και είναι «Η Παριζιάνα», «Ο πρίγκιπας με τα κρίνα» και «Γυναικεία θεότητα 

με πλούσια ενδυμασία». Ο μαθητής καλείται, παρατηρώντας τες, να βγάλει 

συμπεράσματα για τον τρόπο ένδυσης και καλλωπισμού των αρχαίων Ελλήνων.  

     Ακόμη, η τοιχογραφία της Μυκηναίας που υπάρχει στο εγχειρίδιο της Ιστορίας 

της Γ’ τάξης (σελ.140) μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για την ενδυμασία 

και τον καλλωπισμό των γυναικών στις Μυκήνες: 
 

Ποιες πληροφορίες μας δίνει η τοιχογραφία της Μυκηναίας (εικόνα 5)  για την ενδυμασία 

και τον καλλωπισμό των γυναικών εκείνης της εποχής; (Ιστορία, Γ’ τετράδιο εργασιών, 

σελ.53) 

 

3.2.3.6.Θ. Διατροφή 

 

     Εντοπίστηκε μια μόνο αναφορά (0,1%), με έκταση 17 λέξεις (0,05%), η οποία 

σχετίζεται με τη διατροφή των αρχαίων , όπως μαθαίνουμε για αυτήν μέσα από τα 

αρχαιολογικά τεχνουργήματα: 
 

Διαβάζω το κείμενο 4 και απαντώ. Τι έτρωγαν και τι έπιναν οι Μινωίτες; Από πού το 

μαθαίνουμε; Εμείς τι τρώμε σήμερα; (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, τετράδιο εργασιών, σελ.48) 
 

     Το κείμενο 4, το οποίο αναφέρεται στο ερώτημα, βρίσκεται στο βιβλίο του 

μαθητή, σελ.121. Από το βιβλίο του μαθητή, λοιπόν, προκύπτει ότι η διατροφή των 

Μινωιτών περιλάμβανε λάδι, ξηρούς καρπούς, σύκα, ρόδια, μπαχαρικά, όσπρια, 

κρέας, ψάρι, γάλα και κρασί. Αυτές οι πληροφορίες προκύπτουν από τα 

υπολείμματα των τροφών που ανακαλύφθηκαν σε αγγεία και μαγειρικά σκεύη. 
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3.2.3.6.Ι. Αρχιτεκτονική 

 

     Σε αυτή την υποκατηγορία εντοπίστηκε μία μόνο αναφορά (0,1%) με έκταση 54 

λέξεις (0,2%), στην οποία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα αρχαιολογικά 

ευρήματα και κατάλοιπα μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για την 

αρχιτεκτονική της εποχής: 
 

Από τις ανασκαφές που έχουν γίνει βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τα κτίρια ήταν μικρά και 

απλά. Τα θεμέλια τα έκτιζαν με πέτρες, ενώ για το υπόλοιπο μέρος χρησιμοποιούσαν άλλα 

υλικά. Από ένα πήλινο κατασκεύασμα του 8ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στην περιοχή του 

Άργους μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για τα κτίρια της εποχής. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.14) 

 

3.2.3.6.ΙΑ. Εκπαίδευση 

 

     Εντοπίστηκε μόνο μια αναφορά (0,2%), με έκταση 29 λέξεις (0,15%), όπου τα 

αρχαιολογικά ευρήματα πληροφορούν για την εκπαίδευση στην αρχαιότητα: 
 

Σχολείο στην αρχαία Αθήνα. O κιθαριστής και ο γραμματιστής κάνουν μάθημα. Στην άκρη 

δεξιά κάθεται ο παιδαγωγός. Απεικόνιση από ερυθρόμορφο αγγείο του 5ου αιώνα π.Χ. 

(Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου). (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.70) 
 

     Ο γραμματιστής βοηθούσε τους μαθητές να μάθουν συλλαβισμό, γραφή, 

καλλιγραφία, ορθογραφία και αριθμητική, ενώ ο κιθαριστής αναλάμβανε τη μύησή 

τους στην τέχνη της μουσικής, εξασκώντας τους στο τραγούδι, τη λύρα, την 

εκμάθηση και την απαγγελία ποιημάτων. 

 
3.2.3.7. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως μάρτυρες της πολιτισμικής διάδοσης 
 
     Ελάχιστες είναι οι αναφορές που παρουσιάζουν τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα 

ως τεκμήρια της πολιτισμικής διάδοσης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν μόλις 4 

αναφορές (0,3%) με έκταση 112 λέξεις (0,3%) και μ.τ. έκτασης τις 28 λέξεις. Μια 

τέτοια περίπτωση αποτελεί η τοιχογραφία των Νεαρών Πυγμάχων που βρέθηκε στη 

Σαντορίνη, την οποία σχολιάσαμε και παραπάνω, αλλά στην ουσία απεικονίζει 

μινωικό αγώνισμα: 
 

Νεαροί Πυγμάχοι. Τοιχογραφία από τη Σαντορίνη. Γύρω στο 1550 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο)  

Η τοιχογραφία αυτή βρέθηκε, όπως είπαμε,  στη Θήρα. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι 

τα μινωικά αγωνίσματα διαδόθηκαν σε όλο τον  χώρο του Αιγαίου, ενώ από το 1500 π.Χ. 

εμφανίζονται και στη μυκηναϊκή Ελλάδα. (Φυσική αγωγή, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.17) 
 

     Παρομοίως, στην Κνωσό βρέθηκαν πολλά αρχαιολογικά στοιχεία που μαρτυρούν 

τις σχέσεις των Μυκηναίων με τη μινωική Κρήτη. Μετά τις μεγάλες καταστροφές 

στην Κρήτη γύρω στο 1450, τα ταφικά έθιμα της Κρήτης αρχίζουν να παρουσιάζουν 
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πολλές ομοιότητες με αυτά της κυρίως Ελλάδας. Η αλληλοεπίδραση των πολιτισμών 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στην Κνωσό βρέθηκαν πινακίδες της 

Γραμμικής Β, όπου φαίνεται ότι το σύστημα γραφής που επικρατούσε ήταν 

αντίστοιχο πια με αυτό της μυκηναϊκής Ελλάδας: 
 

Στην Κνωσό της Κρήτης βρέθηκαν πινακίδες με Γραμμική Β΄ που έγραφαν οι Μυκηναίοι. 

Συζητάμε στη τάξη, πώς βρέθηκαν εκεί, αφού η Κρήτη βρίσκεται τόσο μακριά από τις 

Μυκήνες. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.144) 
 

     Οι Μυκηναίοι στράφηκαν προς τις περιοχές της Εγγούς Ανατολής για την 

απόκτηση πρώτων υλών, όπως χαλκού, χρυσού, ελεφαντόδοντου και ημιπολύτιμων 

λίθων. Συνεπώς, μεγάλες ποσότητες μυκηναϊκής κεραμικής κατέκλυσαν τις αγορές 

της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου: 
 

Τι μπορεί να σημαίνει το γεγονός ότι στην Αίγυπτο βρέθηκαν πολλά μυκηναϊκά αγγεία; 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.146) 

 

3.2.3.8. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως ανάξια θαυμασμού/ενδιαφέροντος 
 
     Σε αυτήν την υποκατηγορία εντάσσονται μόνο δυο αναφορές (0,1%) με έκταση 20 

λέξεις (0,1%) και μ.τ. έκτασης τις 10 λέξεις.  

     Η πρώτη αναφορά έχει να κάνει με την εκκλησία της Καπνικαρέας στην οποία 

αναφερθήκαμε και παραπάνω: 
 

Η Καπνικαρέα…………..αδιάφορη για άλλους….. (Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.67) 
 

     Όπως επισημάναμε και παραπάνω, αυτό που θίγει το κείμενο είναι ότι η 

εκκλησία, παρόλο που βρίσκεται στον εμπορικότερο δρόμο του ιστορικού κέντρου 

της Αθήνας, στην οδό Ερμού, αποτελεί ένα μνημείο αδιάφορο για τις χιλιάδες των 

Αθηναίων που την προσπερνούν καθημερινά, χωρίς να συνειδητοποιούν την 

ανεκτίμητη αξία της.  

     Η δεύτερη αναφορά προέρχεται από το κείμενο του Γάλλου συγγραφέα που 

αναφέραμε και παραπάνω, ο οποίος περιέγραψε πόσο πολύ τον συγκίνησαν οι 

Κόρες στο Εθνικό Μουσείο. Αντιθέτως, αναφερόμενος στο ναό του Ποσειδώνα στο 

Σούνιο ισχυρίζεται πως τον άφησε παγερά αδιάφορο: 
 

Ο ίδιος ο ναός με αφήνει ψυχρό. Ετούτο το υπερβολικά άσπρο μάρμαρο μοιάζει με στόκο. 

(Γλώσσα,  Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, γ’ τεύχος, σελ.83) 

 

3.2.4. Κατηγορία 4. Αρχαιολογικές ερμηνείες για το παρελθόν  

 

     Στην Κατηγορία 4 εντάσσονται όλες οι αρχαιολογικές αναφορές που αποτελούν 

τρόπους ερμηνείας του παρελθόντος, μέσα πάντα από το αρχαιολογικό υλικό. Η 

διαφορά με την προηγούμενη Κατηγορία έγκειται στο ότι, ενώ στην Κατηγορία 3 

εστιάζαμε άμεσα στα αρχαιολογικά κατάλοιπα και στις πληροφορίες που αυτά μας 
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έδιναν, στην Κατηγορία 4 αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εικόνα του παρελθόντος, 

έτσι όπως αυτή συγκροτείται μέσα από το γραπτό λόγο των σχολικών εγχειριδίων, 

με έμμεση αναφορά στο αρχαιολογικό υλικό. Στην ουσία, λοιπόν, το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται στην ερμηνεία των αντικειμένων ως αποτέλεσμα της δράσης των 

υποκειμένων. 

     Πολλές είναι οι αναφορές που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία 4. Συγκεκριμένα, 

πρόκειται για 271 αναφορές (23%), με έκταση 11962 λέξεις (35%) και μ.τ. έκτασης 

τις 44 λέξεις, γεγονός που τοποθετεί την Κατηγορία 4 στην τέταρτη θέση, ως προς τα 

ποσοτικά της χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, 

διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζονται ποικίλες πλευρές της ζωής στο παρελθόν, οι 

οποίες έχουν να κάνουν με την κοινωνική και πολιτική οργάνωση, την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, τη διατροφή, τις καθημερινές δραστηριότητες, το 

εμπόριο και τη ναυτιλία, τη θρησκεία, την τέχνη, την πολιτισμική διάδοση, τα 

επιτεύγματα, την τεχνολογία και τις ανακαλύψεις, καθώς και τη διαχρονική συνέχεια 

ή τις αλλαγές που έχει υποστεί ο υλικός πολιτισμός. 

 

3.2.4.1. Κοινωνική και πολιτική οργάνωση 

 

     Εντοπίστηκαν 13 αναφορές (1,1%), που ανήκουν στην υποκατηγορία αυτή, με 

έκταση 426 λέξεις (1,3%) και μ.τ. έκτασης τις 33 λέξεις.  

     Οι περισσότερες αναφορές έχουν να κάνουν με τα προϊστορικά χρόνια, ενώ λίγες 

είναι αυτές που σχετίζονται με τα ιστορικά χρόνια. Το κεφάλαιο της προϊστορίας στο 

εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης ξεκινά ως εξής: «Τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι 

δεν ήξεραν να γράφουν. Γι’ αυτό δεν άφησαν κανένα γραπτό που να μας δίνει 

πληροφορίες για τη ζωή τους». Συνεπώς, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, ιδιαίτερα η ερμηνεία της προϊστορικής εποχής παρουσιάζει προβλήματα, 

αφού ο αρχαιολόγος ερμηνεύει τα αντικείμενα βάσει της δικής του αντίληψης, ενώ 

δεν μπορεί να υπάρξει σίγουρη γνώση του παρελθόντος (Hodder 2002a: 55). Η 

εισαγωγή στο κεφάλαιο της Ιστορίας, όμως, συνεχίζει ως εξής: «Μας άφησαν όμως 

τα εργαλεία τους και τα όπλα τους. Από αυτά μαθαίνουμε για τον τρόπο που 

ζούσαν» (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.97). Το ίδιο υποστηρίζει και ο Γ. 

Χουρμουζιάδης λέγοντας πως τα εργαλεία, τα σκεύη, τα κατάλοιπα της τροφής τους 

και τα ερείπια των σπιτιών τους αποτελούν «κείμενα» που μιλούν  για τη ζωή της 

εποχής εκείνης, ένα είδος «γραφής» που μας πληροφορεί για την «αισθητική» και 

τις «ιδέες» τους (Χουρμουζιάδης 2013: 79-80).  

     Έτσι κι εμείς, εντάσσουμε στην Κατηγορία 4, αλλά και ερμηνεύουμε, τις 

αρχαιολογικές αναφορές που σχετίζονται με τα προϊστορικά χρόνια, βασιζόμενοι σε 

αυτή την αντίληψη, ακόμη κι αν ο πολιτισμός και τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα 

που αναφέρονται δεν υπάρχουν πια ή ακόμη κι αν τα κείμενα είναι φανταστικά και 

βασίζονται σε στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την αρχαιολογική έρευνα. 
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     Για παράδειγμα, στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης, το οποίο πραγματεύεται τη 

μυθολογία και την προϊστορία54, υπάρχει κείμενο που περιγράφει τη ζωή στη 

Νεολιθική εποχή και, συγκεκριμένα, το πώς οργανώθηκαν οι πρώτες μικρές 

κοινωνίες. Στην αναφορά αυτή, υπάρχει έμμεση αναφορά στον υλικό πολιτισμό 

(δέρματα ζώων και κλαδιά και κορμοί δέντρων για κατασκευές, τείχη), όπως αυτός 

προέκυψε από τα κατάλοιπα της εποχής εκείνης, τα οποία μας έδωσαν πληροφορίες 

για τον τρόπο ζωής της εποχής: 
 

Κοντά στα χωράφια τους έφτιαξαν τα σπίτια τους, με δέρματα ζώων και κλαδιά στην αρχή κι 

αργότερα με κορμούς μικρών δέντρων. Πολλοί μαζί ένιωθαν μεγαλύτερη ασφάλεια. Γι’ αυτό 

έφτιαξαν τα σπίτια τους το ένα κοντά στο άλλο, έχτισαν γύρω γύρω τείχη και τον πιο γενναίο 

τον έκαναν αρχηγό τους. Έτσι σχηματίστηκαν τα πρώτα χωριά, οι πρώτοι οικισμοί και 

άρχισε μια καινούργια εποχή, που ονομάζεται νεολιθική. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.101) 
 

     Ακόμη, σε ένα φανταστικό κείμενο με πρωταγωνιστή ένα παιδί από το νεολιθικό 

Διμήνι, παρουσιάζεται μια μέρα της καθημερινότητας στο χωριό και σκιαγραφείται 

η κοινωνική θέση των παιδιών, των αντρών και των γυναικών καθώς και η πολιτική 

οργάνωση, μέσα πάντα από αναφορές στα αρχαιολογικά τεκμήρια (μέγαρο, πέτρες 

για φωτιά, κυνήγι, σπόροι): 
 

Βρίσκομαι εδώ, στη στέγη του μεγάρου από την ώρα που άρχισε ν’ ανατέλλει. Σήμερα είναι 

η σειρά μου να φυλάω το χωριό. Προσέχω μήπως κάποιοι ξένοι πλησιάσουν, για να τρέξω 

να το πω αμέσως στον αρχηγό που κατοικεί μέσα στο μέγαρο… Η αδερφή μου προσπαθεί ν’ 

ανάψει φωτιά στην εστία, χτυπώντας μεταξύ τους δυο γυαλιστερές πέτρες… Θα ψήσει το 

κυνήγι που θα φέρει ο πατέρας… Μπροστά σε ένα άλλο σπιτάκι μια άλλη γυναίκα αλέθει με 

τις μυλόπετρες τους σπόρους του σιταριού… Η μητέρα θα έρθει το σούρουπο. Πάντα φέρνει 

μαζί της φρούτα και σπόρους για να φάμε και ένα μεγάλο δεμάτι ξύλα για τη φωτιά… Όταν 

ο ήλιος θα κρυφτεί πίσω από το βουνό, ο αδερφός μου θα γυρίσει απ’ τη βοσκή με τα ζώα 

μας. Εγώ θα αρμέξω τις κατσίκες μας. (Ιστορία Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.105) 
 

     Αρχικά, η ύπαρξη του μεγάρου αποδεικνύει ότι στο Διμήνι κατοικούσε μια 

άρχουσα τάξη που συγκέντρωνε διοικητικές, θρησκευτικές και οικονομικές 

λειτουργίες. Επιπλέον, ο ίδιος ο μικρός πρωταγωνιστής της ιστορίας αναλαμβάνει 

ρόλο φύλακα και κτηνοτρόφου, η αδερφή του προσπαθεί να ανάψει φωτιά, ώστε να 

ψήσει το φαγητό, ενώ ο αδερφός του έχει αναλάβει τη βοσκή των ζώων, 

αναδεικνύοντας έτσι τον κοινωνικό ρόλο των παιδιών. Από την άλλη, ο πατέρας 

είναι αυτός που θα πάει για κυνήγι και θα φέρει το φαγητό στο σπίτι, αλλά και η 

μητέρα έχει ενεργό ρόλο, καθώς φέρνει καρπούς και σπόρους. 

     Σε κείμενο που αφορά στη μινωική Κρήτη η κοινωνική θέση των αντρών, των 

γυναικών και των παιδιών διαγράφεται πιο ξεκάθαρα: 
 

                                                             
54 Η προϊστορία παρουσιάζεται ως συνέχεια της μυθολογίας, όπως φαίνεται και στο εισαγωγικό 
σημείωμα του εγχειριδίου, όπου, οι συγγραφείς απευθυνόμενοι στο μαθητή, αναφέρουν: «Με 
συντροφιά αυτό το βιβλίο, θα περάσεις από το χώρο της Μυθολογίας στο χώρο της Ιστορίας». 
(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.5) 
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(Οι γυναίκες) Ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού και με την υφαντική…Είχαν τις ίδιες 

ελευθερίες και τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες. Έπαιρναν κι αυτές μέρος σε γιορτές, σε 

αγωνίσματα και στο κυνήγι. Τα παιδιά των Μινωιτών γυμνάζονταν από μικρά. Έπαιζαν, 

όπως και τα σημερινά παιδιά, κυνηγητό και πάλη αλλά και παιχνίδια επιτραπέζια, όπως το 

ζατρίκιο, που μοιάζει με το σημερινό σκάκι, πεσσούς και αστραγάλους. (Ιστορία, Γ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.120) 
 

Και σε ερώτηση στη σελ.122: Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στη μινωική Κρήτη; 
 

     Τέλος, η κοινωνική ιεραρχία στην αρχαία Αθήνα διαφαίνεται ακόμη και από τη 

θέση που κάθονται στο θέατρο: 
 

Οι γυναίκες κάθονται στις ψηλότερες κερκίδες του θεάτρου. Πιο κάτω, στις καλύτερες 

θέσεις κάθονται οι άρχοντες της πόλης και οι ιερείς. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.127) 

 

3.2.4.2. Αρχαιολογία και περιβαλλοντική ερμηνεία 

 

     Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, όπως αυτό το αντιλαμβάνεται η μελέτη 

του υλικού πολιτισμού στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας, απασχόλησε και 

συνεχίζει να απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική κοινότητα. Ο 

Χουρμουζιάδης αντιλαμβάνεται το περιβάλλον ως δυνάμει κοινωνικό παράγοντα 

που παρεμβαίνει και διαμορφώνει τη νοητική και κοινωνική ολοκλήρωση του 

ανθρώπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνθρωπος συνειδητοποίησε αρκετά νωρίς τη 

σημασία της φύσης, όπως φαίνεται και από τα σχετικά ευρήματα, και προσπάθησε 

να οργανώσει τις τεχνολογικές του δεξιότητες, τις συλλογικές του δράσεις, 

διαμορφώνοντας και τις κοινωνικές του σχέσεις με βάση τις δράσεις αυτές 

(Χουρμουζιάδης 2013: 88). 

     Στην υποκατηγορία αυτή, στην οποία περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικές 

αναφορές που αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον 

μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, εντάσσονται συνολικά 12 αναφορές (1%) με 

έκταση 440 λέξεις (1,4%) και μ.τ. έκτασης τις 37 λέξεις. 

     Οι Κυκλαδίτες, για παράδειγμα, εκμεταλλεύτηκαν τον οψιανό και το μάρμαρο, 

πετρώματα που αφθονούσαν στο περιβάλλον τους: 
 

Οι Κυκλαδίτες ήταν σπουδαίοι τεχνίτες. Κατασκεύαζαν μυτερές λεπίδες και άλλα εργαλεία 

από οψιανό. Ο οψιανός είναι μια μαύρη, πολύ σκληρή πέτρα που έβγαινε στη Μήλο………Μ’ 

αυτά κατασκεύαζαν αγγεία σε διάφορα σχήματα από λευκό μάρμαρο που έβγαινε στη Νάξο 

και την Πάρο. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.111) 
 

Και σε άσκηση στη σελ.114: Ποια πετρώματα υπήρχαν άφθονα στις Κυκλάδες και τι 

έφτιαχναν μ’ αυτά οι Κυκλαδίτες;  
 

     Αναφερόμενοι πάλι στην προϊστορική εποχή, διαπιστώνουμε ότι οι βραχογραφίες 

αποτελούσαν μια προσπάθεια ερμηνείας του περιβάλλοντος: 
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Ανάμεσα στις πρώτες μαθηματικές ιδέες των προϊστορικών ανθρώπων είναι οι αναλογίες 

και η συμμετρία. Οι πρωτόγονες ζωγραφιές στα σπήλαια μαρτυρούν την ύπαρξη αυτών των 

ιδεών. Οι ζωγραφιές αυτές έχουν σχεδιαστεί από επιδέξιους τεχνίτες οι οποίοι στην 

προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το περιβάλλον απόδωσαν εικόνες ζώων, κυνηγών, 

γεωμετρικών σχημάτων κ.ά. σε μεγέθη όχι τυχαία αλλά σε αναλογία με την πραγματικότητα. 

(Μαθηματικά, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.74) 
 

     Αλλά και στα μεταγενέστερα χρόνια, η φύση βοήθησε τον άνθρωπο, όπως συνέβη 

στην περίπτωση του Φιλίππου Β’:  
 

Τα χρυσωρυχεία του Παγγαίου τον βοήθησαν να κόψει νομίσματα και να φέρει οικονομική 

ανάπτυξη στο κράτος του. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.96) 
 

     Την ίδια εικόνα έχουμε και για άλλους πολιτισμούς, το είδος και ο τρόπος ζωής 

των οποίων καθορίστηκε από το περιβάλλον: 
 

Οι γεωμορφολογικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ασίας είναι ευνοϊκές για τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα η 

παρουσία των ανθρώπων στην περιοχή αυτή υπήρξε μακρόχρονη, γεγονός που οδήγησε 

στην πολιτιστική εξέλιξη των λαών της, οι οποίοι ανέπτυξαν το θέατρο, το χορό, τη μουσική 

και τις εικαστικές τέχνες. (Γεωγραφία, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.124) 

 

3.2.4.3. Διατροφή 

     Αρκετές είναι οι πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή στην αρχαιότητα, όπως 

αυτές προκύπτουν από τις σχετικές αρχαιολογικές αναφορές που εντοπίστηκαν στο 

ερευνώμενο υλικό. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 20 αναφορές (1,7%) με έκταση 731 

λέξεις (2,1%) και μ.τ. έκτασης τις 37 λέξεις. 

      Οι πληροφορίες που έχουμε για τη διατροφή ξεκινούν ήδη από την Παλαιολιθική 

και Μεσολιθική εποχή, όταν ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης. Ο άνθρωπος της 

εποχής εκείνης, λοιπόν, αναζητούσε την τροφή του στο περιβάλλον στο οποίο ζούσε, 

συλλέγοντας καρπούς, ρίζες, βλαστούς και άλλα είδη χόρτων και κυνηγώντας ζώα 

και πουλιά ή ψαρεύοντας: 
 

Μέσα στο περιβάλλον αυτό η ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων ήταν πολύ δύσκολη. Για να 

βρούνε τροφή τριγυρνούσαν εδώ κι εκεί μαζεύοντας σπόρους και καρπούς από τα δέντρα 

και ψάχνοντας στο χώμα για βολβούς και ρίζες. Επειδή ζούσαν συλλέγοντας την τροφή τους, 

όπως την εύρισκαν στη φύση, τους ονόμασαν τροφοσυλλέκτες. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.98) 
 

     Αρκετές είναι και οι πληροφορίες που έχουμε για τη Νεολιθική εποχή «όταν ο 

άνθρωπος έγινε γεωργός και κτηνοτρόφος», όπως τιτλοφορείται και το κεφάλαιο 

στο εγχειρίδιο της Ιστορίας της Γ’ τάξης: 
 

Οι άνθρωποι, παρατηρώντας τη φύση, έμαθαν πότε φύτρωναν τα φυτά και πότε έκαναν 

τους καρπούς τους. Άρχισαν να καλλιεργούν οι ίδιοι διάφορα φυτά, δημητριακά και όσπρια, 

κοντά σε μέρη που υπήρχε νερό, κι έγιναν γεωργοί. Εξημέρωσαν και μερικά ζώα, όπως το 

σκύλο, που τους βοηθούσε στο κυνήγι, το πρόβατο, την κατσίκα και το βόδι, που τους 
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έδιναν το γάλα, το μαλλί, το κρέας και το δέρμα τους. Έτσι έγιναν κτηνοτρόφοι. Δεν 

χρειαζόταν πια να τριγυρνούν από τόπο σε τόπο για να βρουν την τροφή τους. Την 

παρήγαγαν μόνοι τους. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.101) 
 

     Οι νεολιθικοί άνθρωποι, λοιπόν, τρέφονταν με φυτά, δημητριακά, όσπρια, γάλα, 

καθώς και κρέας προβάτου, κατσίκας και βοδιού. Επιπλέον, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω αρχαιολογική αναφορά, η οποία προέρχεται από φανταστικό κείμενο με 

πρωταγωνιστή ένα παιδί που κατοικεί στο νεολιθικό Διμήνι, έφτιαχναν ψωμί με 

αλεύρι και έτρωγαν και κρέας ελαφιού: 
 

Μπροστά σε ένα άλλο σπιτάκι μια άλλη γυναίκα αλέθει με τις μυλόπετρες τους σπόρους του 

σιταριού. Θα τους κάνει αλεύρι και μ’ αυτό θα φτιάξει ψωμί…Να, ο πατέρας! Έρχεται 

κουβαλώντας στους ώμους του ένα σκοτωμένο ελάφι. Η μητέρα θα έρθει το σούρουπο. 

Πάντα φέρνει μαζί της φρούτα και σπόρους για να φάμε…(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.105) 
 

     Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι γνώσεις μας για τη διατροφή 

στην προϊστορία προέρχονται από την αρχαιοβοτανική έρευνα, τα οστεολογικά 

ευρήματα, τα κατάλοιπα στο εσωτερικό αγγείων κτλ. Οι γνώσεις αυτές, παρόλο που 

προκύπτουν έμμεσα και όχι μέσω γραπτών πηγών , όπως συμβαίνει αργότερα στα 

ιστορικά χρόνια, δεν παύουν να αποτελούν μαρτυρίες για τον τρόπο ζωής στο 

παρελθόν. Για αυτόν, λοιπόν, το λόγο εντάξαμε και το θέμα της διατροφής στην 

ερμηνεία του παρελθόντος μέσω του υλικού πολιτισμού. 

     Με αυτόν τον τρόπο έρευνας γνωρίζουμε και ότι η διατροφή στη μινωική Κρήτη 

περιλάμβανε και μέλι, λάδι και κρασί: 
 

Στις τεράστιες αποθήκες του ανακτόρου, μέσα σε ψηλά αγγεία, αποθήκευαν δημητριακά, 

μέλι, λάδι, κρασί, όσπρια και άλλα γεωργικά προϊόντα. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.117) 
 

     Το πόσο αγαπούσαν το κρασί και διασκέδαζαν τη διαδικασία παραγωγής του 

στην αρχαιότητα φαίνεται στην παρακάτω αναφορά, η οποία αποτελεί απόσπασμα 

από το βιβλίο της Έ. Έμκε «Είδα κι άκουσα στην Κνωσό»: 
 

Στον τρύγο γίνεται μεγάλη γιορτή, με χορό και ξεφάντωμα. Κόβουμε τα τσαμπιά και τα 

βάζουμε στα πανέρια. Ύστερα, τα πατάμε με τα πόδια, για να βγει ο μούστος και να τρέξει 

μέσα σε ξύλινους κάδους με χερούλια, που έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα! Όλο το μούστο 

τον χύνουμε έπειτα σε μεγάλα πήλινα πιθάρια και πενήντα μέρες αργότερα βγαίνει το 

κρασί. Το κρασί είναι για μας πολύτιμο υγρό. Συχνά το προσφέρουμε στη θεά, τα δε 

ανάκτορα το εξάγουν σε μεγάλες ποσότητες μέσα σε πιθάρια. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.121) 
 

     Τέλος, λίγες είναι οι αναφορές για τη διατροφή που αφορούν στα ιστορικά 

χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο εγχειρίδιο της Γλώσσας της ΣΤ’ τάξης 

σχετικά με το γάρο, η οποία προέρχεται από το βιβλίο της Α. Κρεμέζη «Συνταγές και 

ιστορίες για μάγειρες με ανησυχίες»: 
 



115 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Ο κοινός πολίτης της αρχαιότητας τρεφόταν με χυλό από δημητριακά ή όσπρια, πίτα άζυμου 

ψωμιού και λαχανικά. Για να δώσουν γεύση στη μονότονη αυτή δίαιτα, πρόσθεταν στα 

φαγητά μια σάλτσα την οποία ονόμαζαν «γάρο» και τη χρησιμοποιούσαν όπως εμείς 

σήμερα το κέτσαπ.    

Ο «γάρος» φτιαχνόταν από μικρά ψάρια ή από κολιούς και εντόσθια ψαριών, τα οποία 

ανακάτευαν με μπόλικο αλάτι, κρασί, ξίδι και μαϊντανό και τα άφηναν στον ήλιο 2-3 μήνες 

να ζυμωθούν και να γίνουν μια παχύρρευστη μάζα. Αυτό το καθόλου εύοσμο 

κατασκεύασμα το πρόσθεταν παντού, όχι μόνο στην αρχαιότητα αλλά και μετέπειτα, ως και 

τους βυζαντινούς χρόνους. (Γλώσσα, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, α’ τεύχος, σελ.51) 
 

Και στη σελ. 52 υπάρχει η άσκηση: Ο «γάρος» ήταν μια... αρχαία νοστιμιά. Τι άλλο 

έτρωγαν στην αρχαιότητα; Πού και πώς οργάνωναν τα γεύματά τους; Μπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες και να τις παρουσιάσετε στην τάξη; 

 

3.2.4.4. Καθημερινές δραστηριότητες και τρόπος ζωής 

 

     Σχετικά με τις δραστηριότητες και τον τρόπο ζωής στην αρχαιότητα, όπως αυτές 

προκύπτουν μέσα από τα αρχαιολογικά τεκμήρια που παρουσιάζονται στα σχολικά 

εγχειρίδια του Δημοτικού, αναφερθήκαμε και στην Κατηγορία 3. Αλλά, όπως 

σχολιάσαμε και παραπάνω, στην Κατηγορία 4, θα εξετάσουμε αναφορές οι οποίες, 

ναι μεν δίνουν στοιχεία για την καθημερινή ζωή, αλλά αυτό γίνεται με έμμεση 

αναφορά στα αρχαιολογικά κατάλοιπα και όχι σε ένα συγκεκριμένο εύρημα. 

     Στην υποκατηγορία αυτή εντοπίστηκαν 51 αναφορές (4,3%), με έκταση 2592 

λέξεις (7,4%) και μ.τ. έκτασης τις 51 λέξεις, γεγονός που τοποθετεί την υποκατηγορία 

αυτή δεύτερη στην Κατηγορία 4, ως προς τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα, ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, διαπιστώνουμε ότι η 

υποκατηγορία αυτή καλύπτει αρκετές πτυχές της καθημερινότητας στην αρχαιότητα, 

όπως το θέατρο, το παιχνίδι, ο αθλητισμός, οι καθημερινές ασχολίες, η μουσική, η 

εκπαίδευση, η ενδυμασία, ο καλλωπισμός και η στρατιωτική ζωή. 

 

3.2.4.4.Α. Θέατρο 

 

     Οι αναφορές που σχετίζονται με το θέατρο στην αρχαιότητα είναι 4 (0,3%), με 

έκταση 68 λέξεις (0,2%) και μ.τ. έκτασης τις 17 λέξεις, ελάχιστες αν αναλογιστεί 

κανείς το σημαντικό ρόλο που αυτό διαδραμάτιζε στην κοινωνική ζωή των αρχαίων.  

     Ιδιαίτερα στα χρόνια της ακμής της Αθηναϊκής δημοκρατίας το θέατρο έφτασε 

στα υψηλότερα επίπεδα καλλιτεχνικής έκφρασης και λαϊκής αποδοχής, όπως 

φαίνεται και στην εξής αναφορά: 
 

Μεγάλη ανάπτυξη είχε το θέατρο, όπου παίζονταν τραγωδίες και κωμωδίες. (Ιστορία, Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.75)  
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     Τέλος, οι υπόλοιπες πληροφορίες που μας δίνονται μέσα από τις αρχαιολογικές 

αναφορές που σχετίζονται με το θέατρο, έχουν να κάνουν με την ερμηνεία των 

ρόλων: 
 

Οι ηθοποιοί είναι όλοι άντρες. Φορούν μάσκες και έτσι μπορούν να παίζουν και γυναικείους 

ρόλους βάζοντας και τα κατάλληλα κοστούμια. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.127) 

 

3.2.4.4.Β. Παιχνίδι 

 

     Στο ερευνώμενο υλικό εντοπίστηκαν 8 αναφορές (0,7%), με έκταση 496 λέξεις 

(1,4%) και μ.τ. έκτασης τις 62 λέξεις, οι οποίες αφορούν στο παιχνίδι στην 

αρχαιότητα. 

      Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, ομαδικών ή ατομικών, 

με ή χωρίς τη χρήση αντικειμένων. Όπως αναφέραμε και στην υποκατηγορία της 

Κατηγορίας 3 που σχετίζεται με το παιχνίδι στην αρχαιότητα, οι πληροφορίες για 

αυτό προέρχονται από γραπτές πηγές, αναπαραστάσεις σε αγγεία και επιτύμβιες 

στήλες που απεικονίζουν παιδιά που παίζουν, αλλά κυρίως από τα ίδια τα 

αντικείμενα που έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Τα περισσότερα από τα παιχνίδια 

που έχουν διασωθεί προέρχονται από ταφικό υλικό, αφού επικρατούσε η συνήθεια 

να θάβουν ένα παιδί μαζί με τα παιχνίδια του. Τα περισσότερα παιχνίδια 

κατασκευάζονταν από πηλό, αλλά υπήρχαν και οστέινα ή παιχνίδια 

κατασκευασμένα από φθαρτό υλικό (ξύλο, ύφασμα, κερί), τα οποία όμως δε 

σώζονται. Αναπαριστούσαν κυρίως ανθρώπους ζώα, οικιακά σκεύη κ.ά.: 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν παιχνίδια που αναπαριστούσαν ζώα. (Μελέτη, Β’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.69) 
 

     Αρκετές είναι οι αναφορές που σχετίζονται με το παιχνίδι στην αρχαία Αθήνα, 

όπως η παρακάτω, η οποία αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του R. Tames «Τα 

παιδιά στην αρχαία Ελλάδα» και βρίσκεται στο τετράδιο εργασιών της Γλώσσας της 

Ε’ τάξης: 
 

Τα «κότσια» ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερα δημοφιλές στα κορίτσια. Ακόμα, έπαιζαν διάφορα 

παιχνίδια με τόπι. Τέτοιες εικόνες βρίσκουμε σε αγγεία και γλυπτά και παριστάνουν 

παιχνίδια που μοιάζουν με ποδόσφαιρο ή χόκεϊ, ράγκμπι και βόλεϊ. Έπαιζαν παιχνίδια που 

παίζουμε ακόμα και σήμερα, μόνο που είχαν άλλες ονομασίες τότε. Η τυφλόμυγα 

ονομαζόταν «χαλκή μυία», τα αγαλματάκια «ακινητίδνα», η μπάλα «σφαίρα» κ.ά. (Γλώσσα, 

Ε’ Δημοτικού, τετράδιο εργασιών, α’ τεύχος, σελ.42)  
 

     Με περισσότερες λεπτομέρειες περιγράφεται το παιχνίδι των παιδιών στην 

αρχαία Αθήνα στο εγχειρίδιο της Ιστορίας της Δ’ τάξης: 
 

Τα παιδιά της αρχαίας Αθήνας αλλά και όλης της Ελλάδας έπαιζαν με τη σφαίρα και την 

μπάλα, με το στεφάνι, με τη σβούρα, με τα κοκκαλάκια, το κουτσό, το παιχνίδι του αρνιού 

που πηδά, τον εφεδρισμό, παιχνίδι σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να παίρνεις επάνω στην 
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πλάτη σου ένα φίλο σου. Έπαιζαν με βόλους ή καλύτερα με καρύδια κάπως έτσι: έριχναν 

ένα καρύδι πάνω σε τρία άλλα που σχημάτιζαν πυραμίδα. O νικητής που χαλούσε την 

πυραμίδα έπαιρνε τα καρύδια. Όταν έπαιζαν το παιχνίδι που είναι γνωστό σαν δέλτα, 

χάραζαν στο χώμα ένα τρίγωνο. Νικούσε όποιος πετούσε το καρύδι μέσα στο τρίγωνο και 

έπαιρνε όλα τα καρύδια. Άλλοτε έσκαβαν στο έδαφος ένα λακκάκι και προσπαθούσαν να 

ρίξουν τα καρύδια μέσα σε αυτό. Ένα παιχνίδι ισορροπίας ήταν ο ασκολιασμός. 

Συναγωνίζονταν ποιος θα κρατούσε περισσότερη ώρα ισορροπία σε ένα ασκί γεμάτο κρασί 

που πριν το είχαν αλείψει με λάδι. Γνωστά επίσης στους αρχαίους ήταν τα ξυλοπόδαρα 

καθώς και το παιχνίδι που λέμε εμείς γιογιό. Αυτό ήταν ξύλινο ή μεταλλικό ή πήλινο. 

Έπαιζαν ακόμη και με κομμάτια από σπασμένα αγγεία ή με πέτρες που τις πετούσαν όσο 

πιο κοντά μπορούσαν σε μια γραμμή χαραγμένη στο έδαφος. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.71) 
 

     Τέλος, ελάχιστες είναι οι αναφορές για το παιχνίδι στην προϊστορική εποχή. Μια 

τέτοια αναφορά σχετίζεται με τη μινωική Κρήτη: 
 

(Τα παιδιά των Μινωιτών) Έπαιζαν, όπως και τα σημερινά παιδιά, κυνηγητό και πάλη αλλά 

και παιχνίδια επιτραπέζια, όπως το ζατρίκιο, που μοιάζει με το σημερινό σκάκι, πεσσούς και 

αστραγάλους.    
 

Και σε ερώτηση στη σελ.122: Με ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά των Μινωιτών; 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.120)  

 

3.2.4.4.Γ. Αθλητισμός 

 

     Οι αναφορές που παρέχουν ερμηνείες του παρελθόντος και σχετίζονται με τον 

αθλητισμό είναι 5 (0,4%), με έκταση 186 λέξεις (0,5%) και μ.τ. έκτασης τις 37 λέξεις 

και έχουν να κάνουν, κυρίως, με τη σπουδαιότητα του αθλητισμού στην αρχαιότητα 

και τις τιμές που γνώριζαν οι αθλητές, όπως φαίνεται και στην παρακάτω αναφορά: 
 

Οι Ολυμπιονίκες έπαιρναν ως βραβείο ένα στεφάνι αγριελιάς, τον κότινο, και γνώριζαν 

πολλές τιμές. Οι συμπολίτες τους γκρέμιζαν μέρος από τα τείχη της πόλης τους για να 

περάσουν. (Μελέτη, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.124) 
 

     Επιπλέον, τονίζεται η ευγενής αθλητική άμιλλα που χαρακτήριζε τους αγώνες 

στην αρχαιότητα και εκθειάζεται το αθλητικό πνεύμα, σύμφωνα με το οποίο οι 

αθλητές αγωνίζονταν ειρηνικά, παραγκωνίζοντας τις οποιεσδήποτε μεταξύ τους 

διαφορές: 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες μορφώνονταν για να ασκούν το νου τους και γυμνάζονταν για να ασκούν 

το σώμα τους. Έπαιρναν μέρος σε πολλούς αθλητικούς αγώνες. Πιο σημαντικοί ήταν οι 

Ολυμπιακοί αγώνες, που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια στην Ολυμπία. Εκεί, Έλληνες από 

όλες τις πόλεις άφηναν τα όπλα και ειρηνικά, με σεβασμό στους κανόνες, συμμετείχαν και 

συναγωνίζονταν σε διάφορα αθλήματα με βραβείο ένα στεφάνι από αγριελιά, τον κότινο. 

(Μελέτη, Γ» Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.129) 
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     Τέλος, σε άσκηση συναντήσαμε μια λίστα των μεγαλύτερων πανελλήνιων αγώνων 

της αρχαιότητας, τους οποίους πρέπει οι μαθητές να αντιστοιχίσουν με τον τόπο 

διεξαγωγής τους και το έπαθλο των νικητών: 
 

Ενώστε καθέναν από τους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες της αρχαιότητας με τον τόπο 

όπου γινόταν και το έπαθλο που δινόταν στους νικητές. 

Δελφοί Νέμεα δάφνινο στεφάνι 

Νεμέα Πύθια στεφάνι από αγριοσέλινο 

Ολυμπία Ίσθμια στεφάνι ελιάς 

Iσθμός Κορίνθου Ολυμπιακοί Αγώνες στεφάνι από κλαδί πεύκου 

(Γλώσσα, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, γ’ τεύχος, σελ.60) 

 

3.2.4.4.Δ. Καθημερινότητα 

 

     Στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού περιλαμβάνονται 13 αρχαιολογικές 

αναφορές (1,1%), με έκταση 754 λέξεις (2,2%) και μ.τ. έκτασης τις 58 λέξεις, οι 

οποίες προβάλλουν την καθημερινότητα στην αρχαιότητα, με έμμεση αναφορά στον 

υλικό πολιτισμό. 

     Σε απόσπασμα από το βιβλίο του Ν. Έλατου «Ο Χάρης του Θεαγένη» που 

βρίσκεται στο Ανθολόγιο της Γ’ και Δ’ τάξης, περιγράφεται, με τρόπο ευχάριστο, μια 

μέρα του Χάρη, ενός παιδιού στην αρχαία Αθήνα. Στην παρακάτω αναφορά, 

σκιαγραφείται η εικόνα της αρχαίας αγοράς: 
 

…Δεν άργησαν να φθάσουν στον ανοιχτό χώρο της αγοράς. Τι θόρυβος, ζωή και κίνηση και 

χρώμα! Σ’ ένα μέρος λιγωνόσουν από τις μυρουδιές. Στη σειρά με κάνιστρα όμορφες 

ανθοπώλιδες πουλούσαν λουλούδια. Λουλούδια της άνοιξης, την εποχή που η Αθήνα πες 

πως ήταν πνιγμένη στα λουλούδια….. – Εδώ τ’ αρχοντικά ιμάτια, φώναζε ένας ψηλός άνδρας 

που πουλούσε λευκούς και πορφυρούς μανδύες. 

– Παιγνίδια διάφορα για παιδιά, ξελαρυγγιζόταν άλλος που πουλούσε μάλλινα και 

δερμάτινα τόπια κι άλλα τέτοια παιγνίδια……(Ανθολόγιο, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.89-90) 
 

     Άλλες αναφορές περιγράφουν ασχολίες της καθημερινής ζωής: 
 

Οι μορφωμένοι περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους στα συμπόσια, τις βιβλιοθήκες και το 

θέατρο παρακολουθώντας τραγωδίες ή κωμωδίες. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.113) 
 

     Ακόμη, δε λείπουν οι αναφορές που έχουν να κάνουν με έθιμα, όπως αυτά του 

γάμου: 
 

Στη νύφη πετούσαν μικρά νομίσματα, καρύδια, σύκα ή χουρμάδες. Σε μερικές πόλεις η 

νύφη ήταν πάνω σ' ένα κάρο, που το έσερνε μουλάρι. Τα γαμήλια δώρα ήταν χρήσιμα για το 

νοικοκυριό αντικείμενα. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.114) 
 

     Εντοπίστηκε και μια αναφορά που σχετίζεται με ταφικά έθιμα των Κυκλαδιτών: 
 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/332/2265,8556/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/332/2265,8556/
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….Όταν κάποιος πέθαινε, τον έθαβαν έξω από την πόλη και τοποθετούσαν κοντά του 

διάφορα αντικείμενα, που πίστευαν ότι θα του χρειάζονταν στην άλλη ζωή. (Ιστορία, Γ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.108) 
 

     Τέλος, στο εγχειρίδιο των Θρησκευτικών της ΣΤ’ τάξης αποδίδονται τα ταφικά 

έθιμα των Αιγυπτίων, μέσα από ένα φανταστικό κείμενο: 
 

Από την Αίγυπτο δυνατοί θόρυβοι, που μοιάζουν να προέρχονται από κάποιους οι οποίοι 

δουλεύουν εντατικά, μου κινούν την περιέργεια. Όλοι μοιάζουν αποφασισμένοι να 

δημιουργήσουν οικοδομήματα που θα μείνουν για πάντα. Μπαίνω σ' έναν από τους 

τεράστιους τάφους… Δεξιά και αριστερά οι τοιχογραφίες εικονίζουν όλη τη ζωή του 

Φαραώ*, διότι πιστεύουν ότι ο θεός πρέπει να δει τη ζωή του ανθρώπου, για να κρίνει τη 

μεταθανάτια τύχη του. Στο τέρμα του διαδρόμου είναι η σαρκοφάγος με τη μούμια. Το 

σώμα του νεκρού πρέπει να διατηρηθεί ακέραιο για τον άλλο κόσμο, αλλά και να 

συνοδεύεται από τα αντικείμενα που θεωρούνται απαραίτητα για τη ζωή αυτή. Η πίστη των 

Αιγυπτίων για τη συνέχιση της ζωής μετά το θάνατο μοιάζει να είναι το κέντρο του 

πολιτισμού τους. (Θρησκευτικά, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.6) 

 

3.2.4.4.Ε. Μουσική 

 

     Οι αναφορές που εντοπίστηκαν στο ερευνώμενο υλικό και σχετίζονται με τη 

μουσική είναι μόνο 4 (0,3%), με έκταση 183 λέξεις (0,5%) και μ.τ. έκτασης τις 46 

λέξεις.  

     Χαρακτηριστική είναι η αναφορά που υπάρχει στο εγχειρίδιο της Μουσικής της 

ΣΤ’ τάξης, η οποία προβάλλει τη θέση που είχε η μουσική στη ζωή των αρχαίων 

Ελλήνων: 
 

Από τα αρχαιολογικά ευρήματα διαπιστώνεται πως ήταν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι 

της ζωής τους. Τους συντρόφευε αδιάκοπα από τη γέννηση έως το θάνατο, παίζοντας 

πρωτεύοντα ρόλο στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα. 

Στις μεγάλες γιορτές οι ιερείς, οι μουσικοί και μια χορωδία έψαλλαν ύμνους στο θεό που 

γιόρταζε διασχίζοντας την πόλη. Κατέληγαν στο ιερό του θεού όπου γίνονταν οι θυσίες και 

στη συνέχεια ακολουθούσε χορός και τραγούδι. Οι γιορτές αυτές συνήθως κρατούσαν μέρες 

και περιλάμβαναν και μουσικούς αγώνες: αγώνες αυλητικής και αυλωδίας, κιθαριστικής και 

κιθαρωδίας, και έκλειναν με αγώνες ραψωδίας. Το βραβείο για το νικητή ήταν συνήθως ένα 

στεφάνι από ελιά, κισσό ή μυρτιά. (Μουσική, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.27) 
 

     Παρόμοια εικόνα για το ρόλο της μουσικής στην καθημερινή ζωή έχουμε και για 

τους Μυκηναίους: 
 

Αγαπούσαν πολύ τη μουσική και από τις γιορτές τους δεν έλειπε ποτέ ο αοιδός, που έπαιζε 

τη λύρα και τραγουδούσε ηρωικά τραγούδια. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.138) 

 

 

 

 



120 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

3.2.4.4.ΣΤ. Εκπαίδευση 

 

     Οι αναφορές που εντοπίστηκαν στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού και 

αφορούν στην εκπαίδευση κατά την αρχαιότητα είναι 6 (0,5%), με έκταση 281 λέξεις 

(0,8%) και μ.τ. έκτασης τις 47 λέξεις. Παρά τον μικρό τους αριθμό, διαπιστώθηκε ότι 

οι σχετικές αναφορές είναι αρκετά περιεκτικές σε πληροφορίες και συγκροτούν μια 

ικανοποιητική εικόνα για την εκπαίδευση στην αρχαιότητα. 

     Για παράδειγμα, στο εγχειρίδιο της Γλώσσας της Δ’ τάξης, σε κείμενο που 

προέρχεται από την παιδική εφημερίδα της Καθημερινής «Οι ερευνητές πάνε 

παντού», περιγράφεται αρκετά αναλυτικά η εκπαιδευτική διαδικασία στην αρχαία 

Ελλάδα: 
 

Τα παιδιά κάθονταν σε σκαμνάκια, ακουμπούσαν στα γόνατά τους σκληρές πλάκες από κερί 

ή κομμάτια παπύρου και πάνω τους χάραζαν με τη μυτερή άκρη ενός ειδικού εργαλείου, της 

«γραφίδας». Την άλλη άκρη της γραφίδας, που ήταν πλατιά και στρογγυλεμένη, τη χρησιμο-

ποιούσαν για να σβήνουν. Οι δάσκαλοι κάθονταν στους «θρόνους», δηλαδή σε καρέκλες με 

πλάτη και κυρτωμένα πόδια. Όση ώρα διαρκούσε το μάθημα, ο παιδαγωγός έμενε στην 

αίθουσα διδασκαλίας. Ήθελε δεν ήθελε, άκουγε κι αυτός την παράδοση κι αργότερα στο 

σπίτι μπορούσε να βοηθήσει το παιδί στα μαθήματά του. (Γλώσσα, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, α’ τεύχος, σελ.20) 
 

     Πληροφορίες έχουμε, όμως, και για την εκπαίδευση στα βυζαντινά χρόνια, η 

οποία φαίνεται να αποτελεί μια εξελιγμένη συνέχεια του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος: 
 

Οι αίθουσες των σχολείων ήταν στενές και είχαν μικρά παράθυρα. Οι μαθητές κάθονταν σε 

ξύλινους πάγκους, σε χαμηλούς σκίμποδες, σταυροπόδι στο πάτωμα και συχνά όρθιοι. Ο 

γραμματικής στήριζε τα βιβλία του σε αναλόγιο. Τα παιδιά έβαζαν τα σύνεργά τους σε έναν 

μικρό υφασμάτινο σάκο, τον μάρσιπο. Συνηθισμένο αναγνωστικό τους ήταν το ψαλτήρι. 

Έγραφαν πάνω σε πλάκα με κοντύλι και έσβηναν μ’ ένα μικρό σφουγγάρι. Εκτός από τις 

πέτρινες πλάκες υπήρχαν κι άλλες αλειμμένες με κερί. Σ’ αυτές έγραφαν με μυτερό καλάμι. 

Στις μεγαλύτερες τάξεις έγραφαν με μελάνι πάνω σε παπύρους, σε περγαμηνές και σε χαρτί, 

από τον 10ο αιώνα και μετά. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.39) 

 

3.2.4.4.Ζ. Ενδυμασία-Καλλωπισμός 

 

     Οι αναφορές που σχετίζονται με την ενδυμασία και τον καλλωπισμό στην 

αρχαιότητα είναι 9 (0,8%), με έκταση 471 λέξεις (1,4%) και μ.τ. έκτασης τις 52 λέξεις. 

Οι σχετικές πληροφορίες που παρέχονται ανάγονται από τα προϊστορικά χρόνια και 

φτάνουν μέχρι και τη βυζαντινή εποχή. 

     Για παράδειγμα, στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης περιγράφεται η ενδυμασία 

των Μινωιτών: 
 

Όλοι οι άνδρες ντύνονταν απλά. Φορούσαν ένα μόνο μικρό ύφασμα τυλιγμένο γύρω από τη 

μέση τους, που λέγεται ζώμα. Αντίθετα τα ρούχα των γυναικών ήταν κομψά και πολυτελή. 
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Φορούσαν φανταχτερές μακριές φούστες, κοντές ποδιές, λεπτά πουκάμισα, πανωφόρια κι 

εσάρπες. Βάφονταν και χτενίζονταν με φροντίδα, όπως και οι σημερινές γυναίκες. Στο 

κεφάλι φορούσαν καπέλα, κορδέλες και κοσμήματα. Ασχολούνταν με τις δουλειές του 

σπιτιού και με την υφαντική. Σε όλα σχεδόν τα σπίτια υπήρχαν αργαλειοί. Ύφαιναν 

υφάσματα μάλλινα και λινά, αλλά και υφάσματα πολύ λεπτά και διάφανα με ωραία σχέδια. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.120) 
 

     Ακόμη, από ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Ν. Τζώρτζογλου «Όταν οργίζεται η 

γη», μας δίνονται πληροφορίες για το πώς καλλωπίζονταν οι Μινωίτισσες: 
 

Μέσα σε αχηβαδούλες ανακάτεψε (η Οινόη) καλά τα χρώματά της και με ψιλό πινέλο 

ζωγράφισε μαύρη γραμμή κάτω από τα μάτια της Πριήνης. Με πράσινη μπογιά τής πέρασε 

τα βλέφαρα. Μετά κοιτώντας στο χάλκινο, καλογυαλισμένο καθρέφτη, έφτιαξε και τα δικά 

της. 

– Όμορφα δεν είναι; έκανε περήφανη για την τέχνη της. Η Οινόη είχε τελειώσει την 

ετοιμασία του κόκκινου και βουτώντας το πινέλο της πέρασε τα χείλη της φίλης της με παχύ, 

γυαλιστερό στρώμα.  

– Να φτιάσω και τα δικά μου και φύγαμε! Εξήγησε κάνοντας το καλογραμμένο στόμα της να 

μοιάζει με μισάνοιχτη παπαρούνα. (Ιστορία,  Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.122)  
 

     Στο Ανθολόγιο της Γ’ και Δ’ τάξης, υπάρχει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ν. 

Έλατου «Ο Χάρης του Θεαγένη», στο οποίο αναφερθήκαμε και παραπάνω. Το 

απόσπασμα αυτό μας παρέχει πληροφορίες και για την ενδυμασία στην αρχαία 

Αθήνα: 
 

……Η μητέρα φόρεσε στο Χάρη το μικρό του ιμάτιο. Μέσα στο σπίτι φορούσε το χιτώνα, ένα 

πουκάμισο να πούμε, που έφτανε ως τα γόνατα. Έπειτα του πέρασε στα πόδια τα πέδιλα. 

Στο σπίτι μέσα περπατούσε πάντοτε ξυπόλυτος ……..Δεν άργησαν να φθάσουν στον ανοιχτό 

χώρο της αγοράς. – Εδώ τ’ αρχοντικά ιμάτια, φώναζε ένας ψηλός άνδρας που πουλούσε 

λευκούς και πορφυρούς μανδύες. (Ανθολόγιο, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.89-

91) 
 

     Τέλος, για την ενδυμασία των γυναικών στο Βυζάντιο μαθαίνουμε από την 

παρακάτω αναφορά, η οποία προέρχεται από το βιβλίο του Φ. Κουκουλέ 

«Βυζαντινών βίος και πολιτισμός»: 
 

Οι Βυζαντινές περιποιούνταν τον εαυτό τους και πρόσεχαν ιδιαίτερα την εμφάνισή τους. 

Φορούσαν μακριά πολύχρωμα μεταξωτά φορέματα, ζωσμένα με χάρη στη μέση, με ζώνη 

απλή ή χρυσοκέντητη. Οι νεότερες άφηναν τα μαλλιά τους μακριά «να πέφτουν στους 

ώμους και να σκιρτούν στον άνεμο». Οι μεγαλύτερες τα έπλεκαν και τα συγκρατούσαν με 

ελεφάντινα χτένια και χρυσές ή ασημένιες στέκες. Οι πιο πολλές στολίζονταν με χρυσά και 

αργυρά κοσμήματα2 κι έβαφαν τα φρύδια και τα μαλλιά τους με φυσικά χρώματα, που 

έφτιαχναν μόνες τους. Και όλες σχεδόν χρησιμοποιούσαν αρώματα που παρασκεύαζαν από 

βότανα και άνθη. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.122) 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/332/2265,8556/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/332/2265,8556/
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3.2.4.4.Η.Στρατιωτική ζωή 

 

     Σε μόλις 2 αναφορές (0,2%), με έκταση 153 λέξεις (0,4%) και μ.τ. έκτασης τις 77 

λέξεις, παρουσιάζεται η στρατιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων, μέσα από το 

γραπτό λόγο των σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού. 

     Για παράδειγμα, πληροφορίες για τη στρατιωτική ζωή των Μυκηναίων, με 

αναφορά πάντα στον υλικό πολιτισμό, έχουμε στην εξής αναφορά: 
 

Εκτός από καλοί έμποροι, ήταν και σπουδαίοι πολεμιστές. Είχαν πολλούς εχθρούς, γι’ αυτό 

έφτιαχναν τείχη γύρω από τις ακροπόλεις τους και γυμνάζονταν, για να είναι πάντα έτοιμοι 

για πόλεμο. Είχαν χάλκινες πανοπλίες, με θώρακα, περικνημίδες, ασπίδα και κράνη από 

χαλκό ή από δόντια αγριόχοιρου. Ήταν σπουδαίοι ιππείς και πολεμούσαν πάνω σε άρματα 

που τα έσερναν άλογα. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.138) 

 

3.2.4.5. Εμπόριο, ανταλλαγές και ναυτιλία 

 

     Οι αναφορές που εντοπίστηκαν στο ερευνώμενο υλικό και σχετίζονται με το 

εμπόριο, τις ανταλλαγές και τη ναυτιλία στην αρχαιότητα ανέρχονται σε 14 (1,2%), 

με έκταση 505 λέξεις (1,6%) και μ.τ. έκτασης τις 36 λέξεις. Οι αναφορές έχουν να 

κάνουν με τα προϊστορικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια, ενώ δεν αναφέρεται 

πουθενά το εμπόριο από τη γεωμετρική έως και την ελληνιστική εποχή. 

     Αναφορικά με τα προϊστορικά χρόνια, έχουμε πληροφορίες για το εμπόριο των 

Μυκηναίων, των Μινωιτών και των Κυκλαδιτών. Ενδεικτικά: 
 

Τεράστια μινωικά πιθάρια για αποθήκευση καρπών και άλλων προϊόντων. 

Τα αγγεία χρησίμευαν για την αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων. Πολλά αγγεία 

πωλούνταν σε άλλες χώρες.  

(Μαθηματικά, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.132)  
 

     Η παραπάνω αναφορά προέρχεται από λεζάντες εικόνων∙η πρώτη απεικονίζει 

μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία (πιθάρια), ενώ η δεύτερη αποτελεί σκίτσο μιας 

τριήρους, στην οποία φορτώνονται αγγεία. 

     Μετά το 1450 π.Χ. και την κατάληψη της Κνωσού, αναπτύσσεται το εμπόριο και η 

ναυτιλία των Μυκηναίων. Οι Μυκηναίοι κυριαρχούν πλέον στη Μεσόγειο και έχουν 

εμπορικές ανταλλαγές με Ανατολή και Δύση: 
 

Οι Μυκηναίοι ασχολήθηκαν πολύ με το εμπόριο. Τα μυκηναϊκά καράβια ταξίδευαν σε όλη 

τη Μεσόγειο. Μετέφεραν σε άλλες χώρες αγγεία, λάδι, κρασί, όπλα και κοσμήματα κι 

έφερναν στις Μυκήνες χρυσό, ασήμι, χαλκό, ελεφαντόδοντο και πολύτιμες πέτρες. (Ιστορία, 

Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.138) 
 

     Η ύπαρξη εμπορικών συναλλαγών της Ρώμης με τον υπόλοιπο κόσμο 

αναδεικνύεται στην εξής αναφορά: 
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Καθημερινά ανέβαιναν τον Τίβερη 25 φορτηγίδες, μεταφέροντας σιτάρι στη Ρώμη και κοντά 

τους άλλες, φορτωμένες λάδι, κρασί, τρόφιμα, μέταλλα, υλικά οικοδομής και άλλα είδη για 

την αγορά. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.18) 
 

     Η γεωγραφική θέση του Βυζαντίου το κατέστησε κέντρο του διεθνούς εμπορίου, 

μέχρι τον 11ο και ιδιαίτερα τον 12ο αι., όταν  τα εμπορικά προνόμια που 

παραχωρήθηκαν στις ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες (κυρίως στη Βενετία και τη 

Γένουα), έπληξαν το βυζαντινό εμπόριο, επιτρέποντας στους Ιταλούς να 

εμπορεύονται με προνομιακούς όρους: 
 

Τα βυζαντινά καράβια σταμάτησαν το εμπόριο, μετά την παραχώρηση προνομίων στους 

Βενετούς. (Μικρογραφία, Πατριαρχική  βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων) (Ιστορία,  Ε’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.86) 

 

3.2.4.6. Θρησκεία  

 

     Στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου εντοπίστηκαν 13 αναφορές 

(1,1%), με έκταση 461 λέξεις (1,4%) και μ.τ. έκτασης τις 35 λέξεις που παρουσιάζουν 

τη θρησκεία στην αρχαιότητα, όπως αυτή προκύπτει μέσω του υλικού πολιτισμού.55 

     Για παράδειγμα, για τη Νεολιθική εποχή έχουμε την εξής πληροφορία: 
 

Έφτιαχναν και μικρά αγαλματάκια από πηλό και πέτρα, τα ειδώλια. Αυτά παριστάνουν μια 

γυναίκα που εγκυμονεί. Είναι η πρώτη θεότητα που λάτρεψαν, η θεά της γονιμότητας. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.101) 
 

     Έπειτα, ξεχωρίσαμε την παρακάτω αναφορά, η οποία σχετίζεται με τις 

λατρευτικές πρακτικές των Μινωιτών και η οποία προέρχεται από το βιβλίο της Ν. 

Τζώρτζογλου «Όταν οργίζεται η γη»: 
 

Η μεγάλη γιορτή της άνοιξης και της Μητέρας Γης θα γινότανε στο Ιερό Άντρο. Ιερείς και 

ιέρειες, με στεφάνια από φρέσκα αμπελοβλάσταρα, στολισμένοι μ’ ολοκαίνουριους 

γαλάζιους χιτώνες, είχαν τυλίξει την ιερή στήλη με πρασινάδες. Αυτό το ιερό σύμβολο με το 

ζευγάρι τ’ ανθοστολισμένα κέρατα, έμοιαζε με μπουμπουκιασμένο δέντρο που είχε 

φυτρώσει από το χώμα. Δίπλα της ήταν αραδιασμένα τα πήλινα αφιερώματα των πιστών. 

Ταύροι, κατσίκια, πρόβατα, πουλιά, ακόμα και νωπά φρούτα σε κομψές καρποδόχες. Στα 

ράφια λυχνάρια και ανθοδοχεία με πολύχρωμα λουλούδια δίνανε την πρεπούμενη 

γιορταστική όψη στη σπηλιά. Τέσσερις ταύροι θα θυσιαζόντανε στους θεούς, ένας για κάθε 

εποχή. Τα παλικάρια τους είχαν τυλίξει το σώμα με χοντρά δίχτυα και τους είχαν περάσει 

λουλουδένια στεφάνια στα κέρατα και στους λαιμούς. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.124) 
 

                                                             
55 Φυσικά, οι αναφορές για τη θρησκεία είναι πολύ περισσότερες, αν αναλογιστούμε ότι στις 20 
πρώτες σελίδες του κεφαλαίου της Μυθολογίας στο εγχειρίδιο της Ιστορίας της Γ’ τάξης, 
περιγράφονται εκτενώς οι θεοί και οι θεότητες που λατρεύονταν στην αρχαιότητα. Οι αναφορές 
αυτές , όμως, δεν τεκμηριώνονται με αρχαιολογικά στοιχεία. 



124 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

     Αναφορικά με τη θρησκεία στην αρχαία Αθήνα, οι πληροφορίες μας προέρχονται 

από το φανταστικό κείμενο του Ν. Έλατου που προέρχεται από το βιβλίο του «Ο 

Χάρης του Θεαγένη», στο οποίο αναφερθήκαμε και παραπάνω: 
 

Οι Αθηναίοι δεν έχτιζαν πολυτελή σπίτια για τον εαυτό τους παρά για τους θεούς που 

λάτρευαν. (Ανθολόγιο, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.89) 
 

     Ακόμη, σχετικές πληροφορίες για τη θρησκεία στην αρχαία Αθήνα, συναντάμε και 

στο εγχειρίδιο των Θρησκευτικών της ΣΤ’ τάξης: 
 

Στην αρχαία Αθήνα υπήρχε ένας βωμός αφιερωμένος στον «άγνωστο Θεό». Ποιος είναι ο 

λόγος που οδήγησε τους Αθηναίους να χτίσουν έναν τέτοιο βωμό; Μπορείτε να βρείτε 

περισσότερες πληροφορίες για το βωμό αυτό; (Θρησκευτικά, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.11) 

 

3.2.4.7. Η διαχρονική συνέχεια και η αλλαγή 

 

     Στην υποκατηγορία αυτή θίγονται δυο αντίθετες, θα λέγαμε, έννοιες: η έννοια της 

διαχρονικής συνέχειας από τη μια και η έννοια της αλλαγής/μεταβολής από την 

άλλη. Πρόκειται για δομικές έννοιες της ιστορικής εκπαίδευσης, β’ τάξης σύμφωνα 

με τον Peter Lee, με διαθεματικό χαρακτήρα (Ρεπούση 2004: 349). Με άλλα λόγια, 

στην υποκατηγορία αυτή εντάχθηκαν αναφορές που αναδεικνύουν τη συνέχεια ή 

εξέλιξη μιας κατάστασης, δράσης ή χρήσης ενός αντικειμένου, ή την αλλαγή μιας 

κατάστασης που προϋπήρχε. 

     Σε αυτή την υποκατηγορία εντοπίστηκαν αρκετές αναφορές, γεγονός που 

μαρτυρά ότι ιδιαίτερα το θέμα της διαχρονικής συνέχειας (αφού οι περισσότερες 

αναφορές αφορούν σε αυτό), αναδεικνύεται αρκετά στα σχολικά εγχειρίδια. 

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 33 αναφορές (2,8%), με έκταση 1411 λέξεις (4,1%) και 

μ.τ. έκτασης τις 43 λέξεις.  

     Το παράδοξο είναι ότι, αντίθετα με ό,τι θα περιμέναμε, δεν τονίζεται ιδιαίτερα η 

διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού και της ορθοδοξίας μέσω του Παρθενώνα και 

της Αγίας Σοφίας αντίστοιχα56. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια μόνο χαρακτηριστική 

αναφορά, η οποία εντοπίστηκε στο εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ’ 

τάξης στο κεφάλαιο «Ο πολιτισμός των Ελλήνων» (βιβλίο μαθητή, σελ.36-37). Εκεί, 

με τη βοήθεια ενός κάναβου επιχειρείται η ευκολότερη κατανόηση, από πλευράς 

των μαθητών, της έννοιας της συνέχειας και της αλλαγής από το παρελθόν στο 

παρόν. Ο κάναβος περιέχει οριζόντια εικόνες με θέματα παρμένα από την τέχνη, την 

αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη γραφή καθώς και την εκπαίδευση, ενώ κάθετα 

οργανώνεται με βάση τα Μινωικά-Μυκηναϊκά χρόνια, τα Κλασικά χρόνια, τα 

Βυζαντινά χρόνια, τα Νεότερα χρόνια και το Σήμερα. Αναλυτικότερα, στη σειρά με 

θέμα «Τι δημιουργούσαν οι καλλιτέχνες» στα Μινωικά-Μυκηναϊκά χρόνια υπάρχει η 

                                                             
56

 Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι κι εδώ υπάρχουν κι άλλες αναφορές που τεκμηριώνουν τη 
διαχρονική συνέχεια μέσω του Παρθενώνα και της Αγίας Σοφίας, αλλά αυτό δεν πραγματοποιείται 
με επιχειρήματα από τον υλικό πολιτισμό. 
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εικόνα της Παριζιάνας, στα Κλασικά χρόνια η εικόνα του Ερμή του Πραξιτέλη, στα 

Βυζαντινά χρόνια εικόνα Τοιχογραφίας  της Μονής Περιβλέπτου στο Μιστρά και στα 

Νεότερα Χρόνια εικόνα του έργου «Μητέρα και παιδί» του Γ. Ιακωβίδη. Στη σειρά με 

θέμα «Τι έχτιζαν Πώς έχτιζαν» στα Μινωικά-Μυκηναϊκά χρόνια υπάρχει εικόνα της 

Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες, στα Κλασικά χρόνια εικόνα του Παρθενώνα, στα 

Βυζαντινά χρόνια εικόνα της Αγίας Σοφίας και στα Νεότερα χρόνια εικόνα του 

Δημαρχείου Σύρου. Αυτή είναι και η μόνη περίπτωση, στην οποία προβάλλονται ο 

Παρθενώνας και η Αγία Σοφία ως τεκμήρια της διαχρονικής συνέχειας του 

ελληνισμού. Στη σειρά με θέμα «Πώς έγραφαν Πώς μιλούσαν» στα Μινωικά-

Μυκηναϊκά χρόνια υπάρχει εικόνα του Δίσκου της Φαιστού, στα Κλασικά χρόνια 

υπάρχουν αποσπάσματα από αρχαία κείμενα, στα Βυζαντινά χρόνια απόσπασμα 

από τον Ακάθιστο Ύμνο και στα Νεότερα χρόνια απόσπασμα από τους Ελεύθερους 

Πολιορκημένους. Στην τελευταία σειρά με θέμα «Πώς μορφώνονταν» στα Μινωικά-

Μυκηναϊκά χρόνια υπάρχει εικόνα από την τοιχογραφία που απεικονίζει τα 

Ταυροκαθάψια, στα Κλασικά χρόνια υπάρχει σκίτσο που απεικονίζει βιβλία που 

περιέχουν έργα φιλοσόφων, στα Βυζαντινά χρόνια σκίτσο ενός καλόγηρου που 

διδάσκει και στα Νεότερα χρόνια εικόνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η στήλη του 

Σήμερα είναι κενή ώστε να συμπληρωθεί από τους μαθητές. Αντιλαμβανόμαστε ότι 

σε αυτή την περίπτωση ο υλικός πολιτισμός που αναπαριστάται στον κάναβο 

αναλαμβάνει την τεκμηρίωση της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού στο χρόνο 

και, κατ΄ επέκταση, την τεκμηρίωση του ιδεολογήματος της εθνικής συνέχειας 

(Κασβίκης 2008β: 833). Αυτό μαρτυρά και το ερώτημα που ακολουθεί στη σελ.38 και 

αφορά στον κάναβο:  
 

Τι άλλαξε από παλιά μέχρι σήμερα: 

 στις τέχνες 

 στην αρχιτεκτονική  

 στο γραπτό λόγο 

 στην παιδεία 
 

      Όπως επισημάνθηκε και από τον Κ. Κασβίκη (2008β: 833), διαπιστώνουμε ότι 

παραγκωνίζονται τελείως η Γεωμετρική, η Αρχαϊκή, η Ελληνιστική και η Ρωμαϊκή 

εποχή, ο υλικός πολιτισμός των οποίων μπορεί να είναι λιγότερο εντυπωσιακός για 

τους συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου, και επιλέγονται τα Κλασικά χρόνια, με 

σήμα κατατεθέν τον Παρθενώνα, όταν  ο ελληνικός πολιτισμός βρισκόταν στον 

κολοφώνα της ακμής του. Ακόμη, παρατηρούμε ότι η αρχή του ελληνικού 

πολιτισμού σηματοδοτείται στα Μινωικά-Μυκηναϊκά χρόνια, τα οποία, μάλιστα, 

εδώ ενοποιούνται. Αυτό αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη και συνδέεται με 

την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β’ (Κασβίκης 2008β: 834). 

     Η τεκμηρίωση της συνεχούς ιστορικής παρουσίας των Ελλήνων με επιχείρημα τη 

χρήση και την αδιάσπαστη διατήρηση μιας και ενιαίας γλώσσας για χιλιετίες, 

διαφαίνεται στην παρακάτω αναφορά: 
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Η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα μας, μιλιέται και γράφεται συνέχεια, περισσότερο από 

τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.129) 
 

     Η παραπάνω ερμηνεία προέκυψε από την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β 

από τον Μάικλ Βέντρις και τον Τζον Τσάντγουικ το 1952, η οποία διεύρυνε την 

ιστορία της ελληνικής γλώσσας κατά 7 περίπου αιώνες. 

     Άλλη χαρακτηριστική αναφορά είναι αυτή που υπάρχει στο εγχειρίδιο της 

Γεωγραφίας της Ε’ τάξης, στο κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Οι Έλληνες: Ένας λαός 

με μεγάλη και συνεχή ιστορία», όπου αναφέρεται: 
 

Πολλά και αξιόλογα γραπτά και υλικά μνημεία μαρτυρούν τη συνεχή παρουσία τους στην 

ανθρώπινη ιστορία και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν στη διαμόρφωσή της.   

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που συνάντησαν στην ιστορική τους πορεία (πολλοί 

κατακτητές, εσωτερικές διενέξεις κ.ά.), οι Έλληνες κατάφερναν να είναι πάντα πρωτοπόροι 

στην εξέλιξη των επιστημών και στη δημιουργία μνημείων, τα οποία σήμερα θαυμάζουν 

όλοι οι άνθρωποι. (Γεωγραφία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.94) 
 

     Υπάρχουν, φυσικά, και άλλες περιπτώσεις στα σχολικά εγχειρίδια, στις οποίες 

προβάλλεται η έννοια της διαχρονικής συνέχειας, χωρίς, ωστόσο, να αφορά 

απαραίτητα στη συνέχεια του ελληνισμού. Τέτοια είναι και η περίπτωση της τέχνης 

των ψηφιδωτών, μιας τέχνης που διατηρήθηκε από τα ελληνιστικά ως τα βυζαντινά 

χρόνια: 
 

 «Η τέχνη και η τεχνική των ψηφιδωτών παιδιά, μας έρχεται από τους ελληνιστικούς και 

ρωμαϊκούς χρόνους», μας είπε.«Εκείνη την εποχή τα ψηφιδωτά δημιουργούνταν από μικρά 

κομμάτια μαρμάρου ή χρωματιστές πέτρες και χρησιμοποιούνταν για τη διακόσμηση των 

δαπέδων δημοσίων κτηρίων και ναών, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις την 

πανάκριβη μαρμάρινη επένδυση, αφού τα πολύχρωμα ψηφιδωτά προκαλούσαν μεγάλη 

εντύπωση και έδιναν το ίδιο αίσθημα πολυτέλειας. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε για 

πολλά χρόνια. Έτσι, συναντούμε ψηφιδωτές απεικονίσεις στα δάπεδα πολλών 

πρωτοχριστιανικών ναών. Κατά τη βυζαντινή περίοδο, η τέχνη του ψηφιδωτού εξελίσσεται 

και χρησιμοποιείται αντί της τοιχογραφίας, αφού αντέχει στον χρόνο και δημιουργεί 

εντύπωση. (Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.81)  
 

     Ακόμη, τέτοια είναι και η περίπτωση της αναφοράς στο γάρο, στην οποία 

αναφερθήκαμε, βέβαια, και παραπάνω, αλλά τώρα θα εστιάσουμε στο σημείο που 

τονίζεται η συνεχής χρήση του ανά τους αιώνες: 
 

Αυτό το καθόλου εύοσμο κατασκεύασμα το πρόσθεταν παντού, όχι μόνο στην αρχαιότητα 

αλλά και μετέπειτα, ως και τους βυζαντινούς χρόνους. (Γλώσσα, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, α’ τεύχος, σελ.51)  
 

     Η έννοια της αλλαγής και εξέλιξης διαφαίνεται στην παρακάτω αναφορά, η οποία 

αφορά στα εργαλεία στην αρχαιότητα: 
 

Επειδή τα πρώτα εργαλεία τους ήταν από πέτρα (λίθο), την πρώτη αυτή εποχή την 

ονομάζουμε εποχή του λίθου. Αργότερα, όταν έφτιαξαν εργαλεία από μέταλλα (χαλκό), 

άρχισε μια νέα εποχή, η εποχή του χαλκού. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.97) 
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     Τέλος, δε μπορούμε να αγνοήσουμε τις αναφορές που σχετίζονται με την 

καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού57, τις οποίες εντοπίσαμε στα εγχειρίδια της 

Γεωγραφίας της Ε’ και ΣΤ’ τάξης και στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης. Ενδεικτικά: 
 

Ο χαρούμενος πολιτισμός των Μινωιτών κράτησε πάνω από 1.500 χρόνια. Έγινε όμως η 

έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας  και τα τεράστια κύματα που σηκώθηκαν έφτασαν ως τις 

ακτές της Κρήτης και κατέστρεψαν τα  πλούσια ανάκτορα. Έτσι, η δύναμη της Κρήτης 

μειώθηκε και την κατέλαβαν οι Μυκηναίοι. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.127) 
 

Και στη σελ.130: Διαβάζω το κείμενο 9 και παρουσιάζω στην τάξη το λόγο που 

καταστράφηκε ο Μινωικός πολιτισμός. Στην εποχή μας γίνονται καταστροφές από τους 

ίδιους λόγους;  
 

     Και στις τρεις περιπτώσεις η καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού, με συνέπεια 

την κατάληψη της Κρήτης από τους Μυκηναίους, αποδίδεται στα τεράστια 

παλιρροϊκά κύματα που δημιουργήθηκαν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας 

και έφτασαν μέχρι την Κρήτη, λόγω της μικρής απόστασης που υπάρχει μεταξύ των 

δυο νησιών. Το βέβαιο είναι ότι και η καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού και η 

έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας αποτελούν δυο πραγματικά γεγονότα που 

συγκλόνισαν τον τότε ελλαδικό χώρο, αλλά δεν είναι βέβαιο το κατά πόσο και εάν 

συνδέονται. Αρχικά πιστευόταν ότι η έκρηξη του ηφαιστείου έγινε το 1450 π.Χ, τότε 

δηλαδή που καταστράφηκαν τα Μινωικά ανάκτορα, αλλά σήμερα πιστεύεται ότι η 

έκρηξη έγινε νωρίτερα, κάπου μεταξύ του 1627 και 1600 π.Χ., όπως προκύπτει από 

την πρόσφατη χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα ενός κλαδιού ελιάς που 

θάφτηκε από την τέφρα της έκρηξης. Σύμφωνα με μία άλλη επιστημονική θεωρία, ο 

Μινωικός πολιτισμός δεν κατάφερε να ανακάμψει από μία μεταγενέστερη 

ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη το 1.450 π.Χ., όταν βρισκόταν ήδη σε στάδιο 

παρακμής (Σανούδου, 2015). Από τα παραπάνω προκύπτει οι πληροφορίες που 

παρέχονται στα εγχειρίδια του Δημοτικού και σχετίζονται με το θέμα αυτό, είναι, αν 

όχι λανθασμένες, τουλάχιστον ελλιπείς. 

 

3.2.4.8. Τέχνη 

 

     Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει 74 αναφορές (6,3%), με έκταση 3367 λέξεις 

(9,8%) και μ.τ. έκτασης τις 46 λέξεις, γεγονός που την τοποθετεί στην πρώτη θέση 

της Κατηγορίας 4.4. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολλές οι αναφορές, οι οποίες 

σχετίζονται γενικά με την τέχνη στην αρχαιότητα, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την 

αρχιτεκτονική, την αγγειοπλαστική, την ειδωλοπλαστική, τη γλυπτική ή την 

                                                             
57 Οι αναφορές που σχετίζονται με την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού εντάχθηκαν σε αυτή 
την κατηγορία και όχι στην κατηγορία «Διαχείριση και ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς», 
στην οποία είχαμε συμπεριλάβει τις αναφορές που σχετίζονταν με καταστροφές του υλικού 
πολιτισμού στο παρόν και στο παρελθόν. Αυτό έγινε γιατί θεωρήσαμε ότι στις αναφορές τις σχετικές 
με την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού αναδεικνύεται περισσότερο έντονα το στοιχείο της 
αλλαγής που φέρνει η καταστροφή παρά η ίδια η καταστροφή. 
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εικονογραφία. Επιπλέον, οι αναφορές καλύπτουν μεγάλη χρονικά έκταση, καθώς 

αναφέρονται στην τέχνη από τα προϊστορικά μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια, 

δίνοντας έτσι μια αρκετά σαφή εικόνα της πορείας της τέχνης στην αρχαιότητα.  

     Με αρχή του ταξιδιού στην εξέλιξη της τέχνης την παλαιολιθική εποχή, έχουμε 

εικόνα ακόμη και για την τέχνη των βραχογραφιών: 
 

Αλλά όταν κατάφεραν ν’ απομακρύνουν τα χώματα και να μπουν στη σπηλιά, είδαν στο φως 

των πυρσών πως οι τοίχοι ήταν σκεπασμένοι με παραστάσεις ζώων σε κόκκινα, κίτρινα, 

μαύρα και καφέ χρώματα. Είδαν ζωγραφισμένα, με μεγάλη τέχνη, ένα ολόκληρο κοπάδι από 

τάραντες(ταράνδους), ένα μαμούθ, πελώριο κι άγαρμπο, μια αρκούδα των σπηλαίων να 

δρασκελίζει ένα βράχο, ένα λύκο να παραμονεύει στη γωνιά και το πιο καταπληκτικό απ’ 

όλα, έναν αρσενικό βίσονα, τόσο ζωντανό, και με τέτοια ακρίβεια, και λεπτομέρεια 

ζωγραφισμένο, που σου έκοβε την ανάσα. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.100) 
 

     Επιπλέον, στα εγχειρίδια της Ιστορίας, μεγάλο βάρος δόθηκε στην τέχνη των 

κατοίκων του ελλαδικού χώρου στην εποχή του Χαλκού, όπως των Κυκλαδιτών, των 

Μινωιτών και των Μυκηναίων και στο πώς αυτή επηρεάστηκε από τις μεταξύ τους 

σχέσεις58. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο της Ιστορίας της Γ’ τάξης που αφορά στους 

Κυκλαδίτες, έχουμε τις εξής πληροφορίες: 
 

Ήταν όμως και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Τα πήλινα αγγεία τους τα διακοσμούσαν απ’ έξω με 

πολύ ωραία σχέδια. Πολλά από αυτά είχαν σχήματα ζώων. Άλλα είχαν σχήμα τηγανιού και 

γι’ αυτό ονομάζονται τηγανόσχημα. Έφτιαχναν επίσης ωραία κοσμήματα, καρφίτσες, 

βραχιόλια, δαχτυλίδια από ασήμι και χαλκό και πολύ ωραία περιδέραια από κοχύλια και 

πολύχρωμες πέτρινες χάντρες. Τα σπουδαιότερα έργα τους όμως ήταν τα ειδώλια. Αυτά 

ήταν μικρά αγάλματα φτιαγμένα από λευκό μάρμαρο. Τα περισσότερα παρίσταναν 

γυναίκες, θεές ή νύμφες, με τα χέρια τους διπλωμένα στο στήθος. Έφτιαχναν και ανδρικά 

ειδώλια που παρίσταναν κυνηγούς, μουσικούς και ανθρώπους που γλεντούσαν.   Οι 

Κυκλαδίτες έμποροι πουλούσαν αυτά που έφτιαχναν σε όλο το Αιγαίο και κυρίως στην 

Κρήτη. Στην Κρήτη γνώρισαν την τέχνη των Μινωιτών και επειδή τους άρεσε πολύ, την 

έφεραν στα νησιά τους. Έτσι στην πόλη του Ακρωτηρίου της Θήρας, έχτισαν ωραία σπίτια 

με θαυμάσιες τοιχογραφίες, που παριστάνουν πουλιά, ζώα, λουλούδια κι ανθρώπους 

εκείνης της εποχής. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.111) 
 

    Αρκετά εκτενής, ιδιαίτερα για τα παιδιά της Γ’ τάξης, είναι και η εικόνα που 

συγκροτείται για την τέχνη των Μυκηναίων, αφού καλύπτει την τέχνη των 

τοιχογραφιών, της αγγειογραφίας, της μεταλλοτεχνίας και της γλυπτικής: 
 

Οι Μυκηναίοι εντυπωσιάστηκαν από την τέχνη των Μινωιτών και πήραν πολλά από αυτούς. 

Θαύμασαν τις τοιχογραφίες της Κνωσού και άρχισαν κι αυτοί να στολίζουν τα ανάκτορα και 

τα σπίτια τους με τοιχογραφίες. Ενώ όμως οι Μινωίτες ζωγράφιζαν συνήθως ειρηνικές 

σκηνές από τη φύση, οι Μυκηναίοι ζωγράφιζαν με πολύ μεγάλη τέχνη σκηνές πολεμικές, 

σκηνές από κυνήγι και από ιερές τελετές. Οι Μυκηναίοι αγγειοπλάστες κατασκεύαζαν 

πολλών ειδών αγγεία, που τα ζωγράφιζαν όμορφα και τα πουλούσαν σε όλες τις χώρες της 

                                                             
58

 Την επίδραση που είχε κυρίως η τέχνη των Μινωιτών σε αυτή των Κυκλαδιτών και των Μυκηναίων, 
θα την αναλύσουμε περισσότερο στην επόμενη υποκατηγορία που αφορά στην Πολιτισμική διάδοση. 
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Μεσογείου. Έφτιαχναν αγγεία και από κρύσταλλο. Με ιδιαίτερη τέχνη οι μεταλλοτεχνίτες 

δούλευαν τα μέταλλα κι έφτιαχναν χάλκινα αγγεία και σκεύη, πανοπλίες, μεγάλα ξίφη με 

στολισμένες λαβές και μικρότερα μαχαίρια στολισμένα με χρυσά λουλούδια, πουλιά και 

σκηνές κυνηγιού. Έφτιαχναν χρυσές προσωπίδες για τους νεκρούς, χρυσά κύπελλα και 

πλήθος κοσμήματα, που τα θαυμάζουμε ακόμα και σήμερα. Οι γλύπτες έφτιαχναν 

αγαλματάκια από πηλό και ελεφαντόδοντο αλλά και μεγαλύτερα γλυπτά από πέτρα, όπως 

το πέτρινο ανάγλυφο των δύο λιονταριών που στολίζει την είσοδο της ακρόπολης των 

Μυκηνών. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.145) 
 

     Αναφορικά με την αγγειοπλαστική και την αγγειογραφία στην αρχαιότητα, 

έχουμε και γενικές πληροφορίες για τη την κατασκευή και τη διακόσμηση. Για 

παράδειγμα: 
 

Η αγγειοπλαστική τέχνη γνώρισε πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην αρχαία Ελλάδα. Οι 

αγγειοπλάστες στα εργαστήρια κεραμικής κατασκεύαζαν πήλινα αγγεία για να καλύψουν τις 

καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων.(Εικαστικά, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.69)  
 

     Οι αναφορές στα αγγεία και κυρίως στη χρήση τους στην αρχαιότητα, είναι, όπως 

είδαμε, πολλές. Πολλές, όμως, είναι και οι αναφορές σχετικά με τη διακόσμηση των 

αγγείων. Ενδεικτικά: 
 

Αγγεία κατασκεύαζαν για καθημερινή χρήση. Για να τα ομορφύνουν, ζωγράφιζαν στην 

επιφάνειά τους διάφορα σχέδια και εικόνες, δηλαδή παραστάσεις. (Μελέτη, Γ’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.108) 
 

     Αρκετές είναι και οι πληροφορίες που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική στην 

αρχαιότητα, όπως η παρακάτω που αφορά στα αρχαϊκά χρόνια:  
 

Η τέχνη γνώρισε αξιόλογη ανάπτυξη. Στην αρχιτεκτονική κυριάρχησαν ο δωρικός και ο 

ιωνικός ρυθμός, στη γλυπτική οι κούροι και οι κόρες και στην αγγειοπλαστική ο 

μελανόμορφος και ο ερυθρόμορφος ρυθμός. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.29)  
 

     Για τη γλυπτική στη βυζαντινή εποχή παίρνουμε λίγες πληροφορίες από την 

παρακάτω αναφορά: 
 

Η γλυπτική…δεν ήταν ξένη στο Βυζάντιο. Αντίθετα, η παρουσία της στην Κωνσταντινούπολη, 

όπως και σε άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας, ήταν έντονη καθώς υπήρχε αφθονία 

γλυπτών……….Μετά το τέλος της Εικονομαχίας συναντούμε τη χρήση του ελεφαντοστού και 

του στεατίτη για την κατασκευή μικρών γλυπτών έργων… Οι μικρές ανάγλυφες εικόνες από 

ελεφαντοστό και στεατίτη ήταν κατ’ εξοχήν λατρευτικές εικόνες για προσωπική χρήση. 

(Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.64)  
 

     Φυσικά, δε θα μπορούσε να λείπει και η εικονογράφηση των χειρόγραφων που 

κατείχε πολύ σημαντική θέση στην τέχνη των Βυζαντινών: 
 

Η εικονογράφηση των τεσσάρων Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 

κατά τη βυζαντινή περίοδο. Στις βιβλιοθήκες, κυρίως των μοναστηριών, οι μοναχοί 

μελετούσαν τα κείμενα και αντέγραφαν χειρόγραφα για τις ανάγκες των πιστών, δίνοντας 

ιδιαίτερη σημασία στην αισθητική του βιβλίου, στην καλλιγραφία αλλά και στις 

μικρογραφίες (τις κάθε είδους παραστάσεις, με τις οποίες οι βυζαντινοί κοσμούσαν τα 
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χειρόγραφά τους). Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία γι' αυτά τα εικονογραφημένα 

Ευαγγέλια και τη χρήση, για την οποία προορίζονταν; (Θρησκευτικά, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.30)  
 

     Τέλος, έμφαση δίνεται στην αγάπη που είχαν οι βυζαντινοί για τα πολυτελή 

υφάσματα, όπως διαφαίνεται και στην παρακάτω αναφορά: 
 

Οι Βυζαντινοί έδειχναν μία ιδιαίτερη αγάπη στα πολυτελή υφάσματα που κατασκευάζονταν 

στα εργαστήρια του παλατιού για την Αυλή και την Εκκλησία… O τρόπος των συνθέσεων, η 

καθαρότητα της γραμμής και η αρμονία των χρωμάτων τοποθετεί τα έργα αυτά πλάι στη 

ζωγραφική… Οι ειδικευμένοι χρυσοκεντητές, πραγματικοί «ζωγράφοι της βελόνας», όπως 

τους αποκαλούν τα κείμενα, μοιάζουν να εμπνέονται από την αγιογραφία και τις φορητές 

εικόνες.(Θρησκευτικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.64) 

 

3.2.4.9. Πολιτισμική διάδοση 

 

    Στην υποκατηγορία αυτή, η οποία αφορά στην πολιτισμική διάδοση, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού με έμμεση αναφορά στον 

υλικό πολιτισμό, εντάσσονται 12 αναφορές (1%), με έκταση 395 λέξεις (1,2%) και 

μ.τ. έκτασης τις 33 λέξεις.  

     Όπως αναφέραμε και παραπάνω, αρκετές είναι οι αναφορές που περιγράφουν 

την επίδραση που είχε η τέχνη των Μινωιτών στον πολιτισμό των Κυκλαδιτών και 

των Μυκηναίων. Για παράδειγμα:  
 

Οι Μυκηναίοι εντυπωσιάστηκαν από την τέχνη των Μινωιτών και πήραν πολλά από αυτούς. 

Θαύμασαν τις τοιχογραφίες της Κνωσού και άρχισαν κι αυτοί να στολίζουν τα ανάκτορα και 

τα σπίτια τους με τοιχογραφίες. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.145) 
 

Και παρακάτω στη σελ. 146: Συζητάμε στην τάξη την άποψη ότι πολλά στοιχεία της τέχνης 

τους τα πήραν οι Μυκηναίοι από τους Μινωίτες. 
 

     Εκτός από την πολιτισμική διάδοση που συντελέστηκε στην Εποχή του Χαλκού 

στον τότε γνωστό ελλαδικό χώρο, δε θα μπορούσε να λείπει και αναφορά στον 

Μέγα Αλέξανδρο, οι κατακτήσεις του οποίου συνέβαλαν στην εξάπλωση του 

ελληνικού στοιχείου: 
 

Από την εποχή του Ιάσονα και του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Έλληνες αναζητούσαν νέους 

τόπους για να εγκατασταθούν. Εκεί ίδρυαν πόλεις, ανέπτυσσαν το εμπόριο και τις τέχνες και 

μετέδιδαν στοιχεία του πνεύματος και του πολιτισμού τους στους γειτονικούς λαούς. 

(Γεωγραφία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.150)  
 

     Η παραπάνω αναφορά, καθώς και ακόμη μια που υπάρχει στο εγχειρίδιο Ιστορίας 

της Δ’ τάξης (σελ.105), αποτελούν τις μόνες περιπτώσεις σε όλα τα σχολικά 

εγχειρίδια, στις οποίες προβάλλεται, με σημείο αναφοράς τον υλικό πολιτισμό, η 

επίδραση που είχε η επεκτατική πολιτική που εφάρμοσε ο Μέγας Αλέξανδρος στην 

εξάπλωση του ελληνισμού στις χώρες της Ανατολής. Παράλληλα, οι πληροφορίες 

που παρέχονται σχετικά με τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού που διαδόθηκαν 
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είναι λίγες και πολύ γενικές («μετέδιδαν στοιχεία του πνεύματος και του πολιτισμού 

τους στους γειτονικούς λαούς»), ενώ στην αναφορά που υπάρχει στο εγχειρίδιο της 

Ιστορίας δίνεται έμφαση μόνο στο στοιχείο της γλώσσας, κάτι, φυσικά, πολύ 

σημαντικό, αφού η ελληνιστική κοινή αποτέλεσε όργανο παγκόσμιας συνεννόησης, 

παραλείποντας, όμως, τελείως σημαντικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού που 

εξαπλώθηκαν στην Ανατολή, όπως τα έθιμα, η παιδεία, η θρησκεία, το νόμισμα. 

     Τέλος, ως προς το ζήτημα της πολιτισμική διάδοσης, χαρακτηριστική είναι η 

αναφορά, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε ο 

ευρωπαϊκός πολιτισμός. Αναφέρεται, δηλαδή, πως η εκστρατεία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, όχι μόνο μετέφερε στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού στις χώρες της 

Ανατολής, αλλά εισήγαγε στοιχεία του πολιτισμού αυτών των χωρών στην Ευρώπη 

που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού: 
 

Στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και τα 

στοιχεία που έφεραν οι Ευρωπαίοι από τις εκστρατείες και τα ταξίδια που έκαναν στις άλλες 

ηπείρους. Από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και από τις εξερευνήσεις 

των θαλασσοπόρων πολλά δημιουργήματα κατοίκων των άλλων ηπείρων ήρθαν στην 

Ευρώπη και συνέβαλαν στην εξέλιξή της. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι δημιούργημα των 

Ευρωπαίων με τη συμβολή όλων των κατοίκων του πλανήτη μας. (Γεωγραφία, ΣΤ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.107)  

 

3.2.4.10. Επιτεύγματα, τεχνολογία και ανακαλύψεις 

     Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσες αναφορές προβάλλουν τα 

επιτεύγματα, την τεχνολογία και τις ανακαλύψεις στην αρχαιότητα. Εντοπίστηκαν 29 

αναφορές (2,5%), με έκταση 1593 λέξεις (4,7%) και μ.τ. έκτασης τις 55 λέξεις. 

     Οι πληροφορίες που μας δίνονται ανάγονται στην παλαιολιθική εποχή, με τις 

πρώτες απλές, αλλά σημαντικές ανακαλύψεις, όπως η ανακάλυψη της φωτιάς και 

των πρώτων εργαλείων:  
 

Μετακινήθηκαν στα πιο ζεστά μέρη της γης, κατοίκησαν σε σπηλιές και ανακάλυψαν 

τρόπους για ν’ ανάβουν φωτιά, χτυπώντας μεταξύ τους πέτρες που έβγαζαν σπίθες. Γύρω 

από τη φωτιά, που μαζεύονταν, άρχισαν να λένε τις πρώτες λέξεις και σιγά σιγά έμαθαν να 

μιλούν. Με το πέρασμα του χρόνου έφτιαξαν κι άλλα εργαλεία, όπως το πρώτο πέτρινο 

τσεκούρι με ξύλινη λαβή, τόξα, μαχαίρια από πέτρα ή κόκαλα ζώων και έγιναν κυνηγοί. 

(Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.99) 
 

     Αργότερα, στην Εποχή του Χαλκού, η τεχνολογία ήταν ήδη ανεπτυγμένη, όπως 

φανερώνεται και στην παρακάτω αναφορά, η οποία προέρχεται από το βιβλίο του 

Π. Βαλαβάνη « Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά» και περιγράφει την κατασκευή 

των κυκλώπειων τειχών: 
 

Τα τείχη έπρεπε τώρα να χτιστούν τόσο ψηλά και γερά, ώστε να προξενούν φόβο στους 

εχθρούς, αλλά και να αντέχουν σε μια πιθανή πολιορκία. Οι πέτρες έπρεπε να μεταφερθούν 

από μακριά και μερικές ήτανε πάρα πολύ μεγάλες. Όμως, οι Μυκηναίοι είχαν αναπτύξει 

πολύ τις τεχνικές γνώσεις τους, έχοντας αντιγράψει αρκετά από τους προχωρημένους σε 
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τεχνικά έργα λαούς της εποχής, τους Αιγύπτιους και τους Χετταίους.  Για να ανεβάσουν 

ψηλά στο τείχος τους μεγάλους ογκόλιθους, δημιουργούσαν πλαγιαστές ράμπες από 

σάκους με άμμο. Πάνω σ’ αυτές τοποθετούσαν ξύλινα μαδέρια στα οποία έσερναν τις 

πέτρες. Όσο υψηλότερα ανέβαινε το τείχος, τόσο περισσότερη άμμο πρόσθεταν. Μόλις 

τελείωναν το χτίσιμο, έβγαζαν τους σάκους και όλα ήταν έτοιμα. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.136) 
 

     Εντύπωση προκαλεί μέχρι και σήμερα η κατασκευή των κυκλώπειων τειχών, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι η μεταφορά και η ανύψωση των ογκόλιθων είναι εξαιρετικά 

δύσκολη ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα. Αναντίρρητα, λοιπόν, θα πρέπει να 

αναγνωριστεί η ικανότητα των Μυκηναίων να χειρίζονται με άνεση και εξαιρετική 

τεχνική ογκόλιθους, ενώ δεν υπάρχει παρεμφερές κτίσμα σε μεταγενέστερες εποχές.  

     Επιπλέον, στην παρακάτω αναφορά, η οποία περιγράφει την κατασκευή των 

χαρτών, προβάλλεται το διαφορετικό στάδιο τεχνολογικής εξέλιξης κάθε λαού από 

την 3η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τους πρώτες αιώνες μ.Χ.: 
 

Ο άνθρωπος άρχισε να ασχολείται με τη χρήση των χαρτών πολύ πριν ανακαλύψει τη 

γραφή. Τα αρχαιότερα δείγματα χαρτών χρονολογούνται στο 2300 π.Χ. και δημιουργήθηκαν 

από τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι σχεδίαζαν χάρτες πάνω σε πήλινες πλάκες, για να 

απεικονίσουν διάφορα τμήματα της Γης. Την ίδια εποχή οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν σχέδια της 

ξηράς, τα οποία βρέθηκαν σε  τάφους. Οι πρώτοι χάρτες απεικόνιζαν δρομολόγια προς 

γειτονικές φυλές, όπου θα μπορούσαν  να βρουν νερό ή τρόφιμα ή τις θέσεις των εχθρών. 

Οι Ινδιάνοι έφτιαχναν τους χάρτες τους πάνω  σε δέρμα ελαφιού. Οι Ίνκας σκάλιζαν χάρτες 

πάνω σε πέτρες, για να δείξουν τα χαρακτηριστικά του ανάγλυφου. Οι Εσκιμώοι 

κατασκεύαζαν χάρτες πάνω σε δέρμα, ξύλο και οστά.  Στην Ελλάδα το 500 π.Χ. ο Εκαταίος ο 

Μιλήσιος πιθανότατα έγραψε το πρώτο βιβλίο Γεωγραφίας που περιείχε χάρτη.  Η 

μεγαλύτερη μορφή του αρχαίου κόσμου στη δημιουργία χαρτών ήταν ο Κλαύδιος ο 

Πτολεμαίος (90-168 μ.Χ.), ο οποίος σχεδίασε πολλούς αξιόλογους χάρτες της Γης. Όπως 

παρατηρούμε, ο άνθρωπος από πολύ νωρίς κατάλαβε τη μεγάλη σημασία του χάρτη. 

(Γεωγραφία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.12)  
 

     Ακόμη, περιγράφεται η προσπάθεια των αρχαίων να ρυθμίσουν και να 

οργανώσουν τη ζωή τους με την εφεύρεση των πρώτων μέσων μέτρησης του 

χρόνου, παρατηρώντας τις μεταβολές των φαινομένων γύρω τους. Έτσι, 

κατασκεύασαν τα πρώτα ηλιακά ρολόγια, τα οποία μετρούσαν το χρόνο κατά τη 

διάρκεια των ηλιόλουστων ημερών: 
 

Από πολύ παλιά οι άνθρωποι υπολόγιζαν το χρόνο μετρώντας τις μέρες που περνούσαν. Για 

να μετρήσουν χρονικά διαστήματα μικρότερα από μία μέρα, στηρίχτηκαν στην αλλαγή της 

θέσης της σκιάς των αντικειμένων και κατασκεύασαν ηλιακά ρολόγια. Καθώς η Γη γυρίζει 

γύρω από τον άξονά της, η θέση και το μέγεθος της σκιάς των αντικειμένων που φωτίζονται 

από τον Ήλιο αλλάζει. Μπορεί, λοιπόν, κανείς πολύ εύκολα να κατασκευάσει ένα ηλιακό 

ρολόι. Δεν έχει παρά να στερεώσει ένα ραβδί στο έδαφος και να παρακολουθεί τη σκιά του. 

Το αρχαιότερο γνωστό ηλιακό ρολόι πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε στην Αίγυπτο γύρω στο 

1500 π.Χ. Το πρώτο γνωστό ηλιακό ρολόι στην Αρχαία Ελλάδα κατασκευάστηκε στη Σπάρτη 

από τον Αναξίμανδρο το Μιλήσιο το 600 π.Χ. (Φυσική, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.77) 
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     Σε δυο περιπτώσεις αναφέρεται η διάνοιξη της σήραγγας στη Σάμο (Ευπαλίνειο 

όρυγμα), το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό τεκμήριο του υψηλού επίπεδου της 

τεχνογνωσίας των αρχαίων Ελλήνων μηχανικών. Η πρώτη αναφορά βρίσκεται στο 

εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ’ τάξης (σελ.110), στο κεφάλαιο με τίτλο 

«Τεχνολογία», ενώ η δεύτερη εντοπίστηκε στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Δ’ τάξης και 

αποτελεί απόσπασμα από την «Ιστορία» του Ηρόδοτου: 
 

Μίλησα πολύ για τους Σαμιώτες, γιατί αυτοί έχουν φτιάξει τα τρία μεγαλύτερα έργα του 

ελληνικού κόσμου. Από το πιο χαμηλό σημείο, δηλαδή τους πρόποδες ενός λόφου με ύψος 

280 μέτρα περίπου τον τρύπησαν, ανοίγοντας σήραγγα που έχει άνοιγμα και στις δυο άκρες 

του. Το μήκος της σήραγγας είναι περίπου 1.300 μ., ενώ το ύψος της είναι όσο και το πλάτος 

της, δηλαδή μεγαλύτερο από 2,50 μέτρα. Σε όλο το μήκος της σήραγγας έσκαψαν και άλλη 

σήραγγα με βάθος λίγο πιο πολύ από 10 μέτρα και πλατιά ως 1 μέτρο. Μέσα από αυτή 

περνούν σωλήνες, που φέρνουν στην πόλη νερό από μια μεγάλη πηγή. Αυτή τη σήραγγα τη 

σχεδίασε ο μηχανικός Ευπαλίνος από τα Μέγαρα. Το δεύτερο έργο είναι ο μόλος που 

έκαναν στο λιμάνι μέσα στη θάλασσα με βάθος 37 μέτρα και μάκρος 368 μέτρα. Και το 

τρίτο: Έφτιαξαν ένα ναό, το μεγαλύτερο απ' όσους ξέρω. O αρχιτέκτονας αυτού του ναού 

είναι ο Ροίκος απ' τη Σάμο. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.28) 
 

     Στο παραπάνω απόσπασμα, βέβαια, αναφέρονται και άλλα δυο τεχνολογικά 

επιτεύγματα των Σαμιωτών: ο γιγαντιαίος ναός της ‘Ήρας, ο οποίος χτίστηκε υπό την 

επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ροίκου και του καλλιτέχνη Θεόδωρου, και 

χαρακτηρίστηκε ως θαύμα της ιωνικής αρχιτεκτονικής, καθώς και το πολύ σπουδαίο 

λιμενικό έργο «χώμα εν θαλάσση», όπως το περιέγραψε ο Ηρόδοτος, ένας μόλος 

μήκους 360 μ.  

     Η κατασκευή των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, στην οποία σταδιακά 

ενσωματωνόταν η τεχνολογία αιχμής της εποχής, επίσης αποτελεί τεράστιο 

τεχνολογικό επίτευγμα της αρχαιότητας. Από τα πρώιμα χρόνια της εμφάνισης του 

θεάτρου, πλήθος τεχνολογικών καινοτομιών βρήκαν εφαρμογή ή επινοήθηκαν για 

να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία του και να εξυπηρετήσουν το θέαμα. Η 

«Χαρώνειος κλίμακα» (μια κρυφή υπόγεια διάβαση για την άνοδο και κάθοδο στον 

κάτω κόσμο των χθόνιων θεών και των φαντασμάτων), ο «από μηχανής θεός» (μια 

ανυψωτική μηχανή για την εναέρια μεταφορά προσώπων), το «εκκύκλημα» και η 

«εξώστρα» για την απλή μεταφορά νεκρών ή αντικειμένων στη σκηνή έως την ταχεία 

εμφάνιση ή και αλλαγή του εσωτερικού σκηνικού κ.ά. Οι παραπάνω τεχνολογικές 

κατασκευές παρουσιάζονται,  συνοδευόμενες από σκίτσα, στο εγχειρίδιο της 

Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ’ τάξης, στο κεφάλαιο με τίτλο «Η παράσταση αρχίζει»: 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν τα θέατρα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι θεατές να μπορούν 

να βλέπουν και να ακούν τα πάντα, όπου και αν κάθονταν. Ακόμη και ο παραμικρός ήχος 

από την ορχήστρα ακούγεται και στο πιο ψηλό κάθισμα του θεάτρου.  

Είχαν εφεύρει πολλούς τρόπους, μηχανήματα και κατασκευές, για να παρουσιάζεται ένα 

θεατρικό έργο καλύτερα, πιο φυσικό, πιο ζωντανό.  

Δοκάρια όπου στερεώνονταν τα ζωγραφισμένα σκηνικά. Καθώς αυτά περιστρέφονταν, το 

σκηνικό άλλαζε. 
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Ένα είδος γερανού που χρησιμοποιούσαν οι ηθοποιοί για να εμφανίζονται ξαφνικά από 

ψηλά στη σκηνή, όταν έπαιζαν τους θεούς. 

Κατασκευή για να παρουσιάζονται επάνω οι ηθοποιοί που έπαιζαν τους «νεκρούς». 

Από εδώ κατέβαιναν οι ηθοποιοί για να δείξουν ότι πεθαίνουν και πηγαίνουν στον κάτω 

κόσμο. (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γ’ τάξης, βιβλίο μαθητή, σελ.111) 
 

     Όπως επισημάνθηκε και στην παραπάνω αναφορά, μέχρι και σήμερα 

θαυμάζουμε την ηχητική των αρχαίων θεάτρων, αφού, όπως φαίνεται, αποδεικνύει 

ότι στα αρχαία θέατρα έχουν εφαρμοστεί βασικές αρχές σχεδιασμού που 

εξασφαλίζουν ηχοπροστασία, ακουστική ζωντάνια, διαύγεια και καταληπτότητα του 

θεατρικού λόγου: 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες αξιοποίησαν το φαινόμενο της ανάκλασης του ήχου στα θέατρά τους 

ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. Ο χώρος των θεατών αναπτυσσόταν ημικυκλικά γύρω από μία 

σκηνή. Για την κατασκευή των καθισμάτων που είχαν χτιστεί σε σειρές πάνω σε μία πλαγιά 

χρησιμοποιήθηκαν σκληρά και λεία υλικά, ώστε να ανακλάται το ηχητικό κύμα και να 

κατευθύνεται προς τους θεατές. Η καλή ακουστική των σύγχρονων θεάτρων οφείλεται στη 

μελετημένη επιλογή των υλικών. Όπου είναι επιθυμητή η ανάκλαση του ήχου, 

τοποθετούνται υλικά με λεία και στιλπνή επιφάνεια, ενώ, όπου είναι επιθυμητή η 

απορρόφηση του ήχου, χρησιμοποιούνται υλικά με μαλακή και πορώδη επιφάνεια. 

(Φυσική, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.96) 
 

     Τέλος, δε θα μπορούσαν να λείπουν, φυσικά, και οι περίφημες εφευρέσεις του 

Αρχιμήδη, ο οποίος επινόησε ιδιοφυείς μηχανές κάθε είδους. Μεγάλη φήμη 

απέκτησαν οι πολεμικές μηχανές του: το «ατμοτηλεβόλο» (ένα πυροβόλο ατμού), οι 

«καταπέλτες»,  η «αρπάγη» (ένας μηχανισμός ο οποίος ανύψωνε και αναποδογύριζε 

τα εχθρικά πλοία) και τα «εμπρηστικά κάτοπτρα» για την καύση των Ρωμαϊκών 

εχθρικών πλοίων: 
 

Οι μηχανές του Αρχιμήδη  O Αρχιμήδης κατασκεύασε πολλές πολεμικές μηχανές. Αυτές τις 

χρησιμοποίησαν οι κάτοικοι των Συρακουσών, για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις που 

έκαναν οι Ρωμαίοι εναντίον τους. Τέτοιες ήταν οι καταπέλτες. Άλλοι από αυτούς πετούσαν 

πολύ μακριά μεγάλες πέτρες και άλλοι έριχναν πολύ γρήγορα πιο μικρές πέτρες. Ήταν 

επίσης οι γερανοί που έριχναν στα εχθρικά πλοία ογκόλιθους ή κομμάτια από μολύβι. Είχε 

φτιάξει ακόμα κάποια μηχανήματα που έμοιαζαν με μεγάλες δαγκάνες. Αυτά άρπαζαν τα 

εχθρικά πλοία, τα σήκωναν ψηλά και μετά τα άφηναν να πέσουν στη θάλασσα, 

αναποδογυρισμένα και να βυθιστούν. Τέλος κατασκεύασε και κάτοπτρα. Μ' αυτά 

συγκέντρωνε εκεί που ήθελε τις ηλιακές ακτίνες και έκαιγε έτσι τα εχθρικά πλοία. (Ιστορία, 

Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.116) 

 

3.2.5. Κατηγορία 5. «Άλλοι» πολιτισμοί 

 

     Στην Κατηγορία 5 εντάσσονται όλες οι αναφορές που σχετίζονται με την 

παρουσίαση των «άλλων» πολιτισμών, μέσα πάντα από τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

Εντοπίστηκαν συνολικά μόλις 18 αναφορές (2%), με έκταση 742 λέξεις (2%) και μ.τ. 
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έκτασης τις 41 λέξεις, με αποτέλεσμα η Κατηγορία αυτή να τοποθετείται στην 

τελευταία θέση των Κατηγοριών, ως προς τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά.  

     Από την άλλη, οι αναφορές, αν και λίγες και σχετικά μικρές σε έκταση, 

καταφέρνουν να συμπεριλάβουν αρκετούς πολιτισμούς (Αζτέκοι, Ίνκας, Βίκινγκς, 

Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Ινδιάνοι, Εσκιμώοι, Άραβες, Ινδοί, Κινέζοι, Φοίνικες), χωρίς, 

όμως, να δίνονται για αυτούς πολλές πληροφορίες. Συνεπώς, με τα ελάχιστα 

στοιχεία που τους παρέχονται, οι μαθητές καταφέρνουν να γνωρίσουν κυρίως 

ονομαστικά τους πολιτισμούς που συνυπήρχαν με τον ελληνικό στην αρχαιότητα και 

να συγκροτήσουν μια ελλιπή εικόνα αυτών. Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό 

ότι, στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού, η βαρύτητα έχει δοθεί στην προβολή και 

ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού, τόσο μέσα από την υπέρμετρη παρουσία του 

υλικού πολιτισμού που σχετίζεται με την ελληνική αρχαιότητα, όσο και με την 

περιορισμένη παρουσίαση της πολιτισμικής ετερότητας. 

     Για παράδειγμα, χαρακτηριστική είναι η παρακάτω αναφορά, η οποία 

εντοπίστηκε στο εγχειρίδιο της Γεωγραφίας της Ε’ τάξης την οποία σχολιάσαμε και 

παραπάνω. Η αναφορά αυτή, περιγράφοντας την ιστορία του χάρτη, καταφέρνει να 

συμπεριλάβει αρκετούς αρχαίους πολιτισμούς: 
 

Ο άνθρωπος άρχισε να ασχολείται με τη χρήση των χαρτών πολύ πριν ανακαλύψει τη 

γραφή. Τα αρχαιότερα δείγματα χαρτών χρονολογούνται στο 2300 π.Χ. και δημιουργήθηκαν 

από τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι σχεδίαζαν χάρτες πάνω σε πήλινες πλάκες, για να 

απεικονίσουν διάφορα τμήματα της Γης. Την ίδια εποχή οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν σχέδια της 

ξηράς, τα οποία βρέθηκαν σε  τάφους. Οι πρώτοι χάρτες απεικόνιζαν δρομολόγια προς 

γειτονικές φυλές, όπου θα μπορούσαν  να βρουν νερό ή τρόφιμα ή τις θέσεις των εχθρών. 

Οι Ινδιάνοι έφτιαχναν τους χάρτες τους πάνω  σε δέρμα ελαφιού. Οι Ίνκας σκάλιζαν χάρτες 

πάνω σε πέτρες, για να δείξουν τα χαρακτηριστικά του ανάγλυφου. Οι Εσκιμώοι 

κατασκεύαζαν χάρτες πάνω σε δέρμα, ξύλο και οστά. (Γεωγραφία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.12)  
 

     Ακόμη, σε κείμενο που μιλά για τον πλανήτη Αφροδίτη αναφέρονται η 

Βαβυλώνιοι: 
  

Η Αφροδίτη φαίνεται να έχει γοητεύσει τον άνθρωπο επί 4.000 τουλάχιστον χρόνια. Οι 

αρχαιότερες καταχωρισμένες παρατηρήσεις του πλανήτη, που ανάγονται σε 2.000 χρόνια 

προ Χριστού, φαίνεται να προέρχονται από τη Βαβυλωνία και έχουν καταγραφεί στις 

περίφημες πλάκες της Αφροδίτης. Γεωγραφία, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.28) 
 

     Στο εγχειρίδιο των Αγγλικών της Ε’ τάξης υπάρχει άσκηση, η οποία προτρέπει 

τους μαθητές να συλλέξουν στοιχεία για άλλους πολιτισμούς: 
 

Collect information and pictures about gods from other civilizations from around the world. 

For example: Mexico (Aztecs), Peru (Incas), Norway (Vikings). (Αγγλικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.130) 
 

 Η άσκηση συνοδεύεται από δυο εικόνες: η μια απεικονίζει θεό των Ίνκας και η άλλη 

ναό των Αζτέκων: 
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Inca god  

Aztec temple 

     Αναφορικά με τους Κινέζους, οι πληροφορίες που δίνονται για τον πολιτισμό τους 

είναι πολύ γενικές: 
 

Οι Κινέζοι είναι επίσης ένας πανάρχαιος λαός με πλούσια πολιτιστική παράδοση. Ανέπτυξαν 

τις τέχνες, τη μουσική και τη λογοτεχνία και επηρέασαν σημαντικά τους γειτονικούς λαούς. 

Ανακάλυψαν το χαρτί, εφεύραν την τυπογραφία (πολύ νωρίτερα από τον Γουτεμβέργιο), την 

πυξίδα, το σεισμογράφο και έκαναν χρήση της πυρίτιδας. (Γεωγραφία, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.122-123) 
 

     Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι σε δυο περιπτώσεις οι «άλλοι» πολιτισμοί 

αναφέρονται ανώνυμα, χωρίς, δηλαδή, να κατονομάζονται: 
  

Οι Έλληνες στις νέες πατρίδες ήλθαν σε επαφή με τους άλλους λαούς και γνώρισαν τον 

τρόπο ζωής τους. Κράτησαν όμως τις παλιές τους συνήθειες. Λάτρεψαν ιδιαίτερα τους 

θεούς τους, προς τιμήν των οποίων έχτισαν λαμπρούς ναούς. Στις μεγάλες θρησκευτικές 

γιορτές οι άποικοι συγκεντρώνονταν στα ιερά και γιόρταζαν όλοι μαζί. (Ιστορία, Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.9) 
 

     Πιθανόν αυτό να συμβαίνει γιατί, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συγγραφείς δεν 

ενδιαφέρονται να κατονομάσουν τους «άλλους» λαούς και να εστιάσουν σε άλλους 

πολιτισμούς, αλλά το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στις δράσεις των Ελλήνων∙ ή, 

ακόμη, απλά να μην θέλουν να αναλύσουν περαιτέρω το θέμα των «άλλων» λαών.  

 

3.2.6. Κατηγορία 6. Υλικός πολιτισμός και ταυτότητες 

 

     Στην Κατηγορία 6, η οποία αφορά στη διαμόρφωση ταυτοτήτων μέσω του υλικού 

πολιτισμού, εντάσσονται 40 αναφορές (3%), με έκταση 1809 λέξεις (5%) και μ.τ. 

έκτασης τις 45 λέξεις. Τα παραπάνω στοιχεία την τοποθετούν στην προτελευταία 

θέση των Κατηγοριών, ως προς τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά.  

     Όπως αναφέραμε ήδη και στο Θεωρητικό μέρος της εργασίας, η διαμόρφωση 

στάσεων μέσω των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί φλέγον ζήτημα και, συνεπώς, οι 

αρχαιολογικές αφηγήσεις που εμπεριέχονται σε αυτά και οι οποίες στοχεύουν στο 

να σφυρηλατήσουν εθνικές ταυτότητες αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Οι μισές 

περίπου αναφορές προέρχονται από τα εγχειρίδια της Ιστορίας, όπως ήταν και 

αναμενόμενο, αλλά δε μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι πολλές 

αναφορές εντοπίστηκαν και στα εγχειρίδια της Γεωγραφίας. 

 

3.2.6.1. Πολιτικές και Ιδεολογικές χρήσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 

 

     Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσονται 6 αναφορές (0,4%), με έκταση 237 λέξεις 

(0,6%) και μ.τ. έκτασης τις 40 λέξεις. Οι αναφορές σχετίζονται με τις πολιτικές και 
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ιδεολογικές χρήσεις του υλικού πολιτισμού, είτε αυτές έχουν πραγματοποιηθεί στο 

παρελθόν, είτε στο παρόν.  

     Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, κατά την ελληνιστική εποχή 

και τη ρωμαιοκρατία, πολλοί αυτοκράτορες, εκτός από τις δικές τους μορφές με τις 

οποίες κοσμούσαν τα νομίσματά τους, χρησιμοποιούσαν και τις μορφές θεών και 

ηρώων για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Για την ακρίβεια, οι απεικονίσεις θεοτήτων 

και ηρώων υπενθύμιζαν σε φίλους και εχθρούς την καταγωγή τους, αλλά και από 

πού πήγαζε η αυτονομία τους και υπογράμμιζαν το δυναστικό ρόλο των ηγεμόνων 

που απεικονίζονται στον εμπροσθότυπο. Ιδιαίτερα η μορφή του Ηρακλή ήταν 

δημοφιλής ως σύμβολο της δύναμης και της εμμονής, αφού εξέφραζε την ηρωική 

και θεϊκή φύση του αυτοκράτορα, αλλά και τη βασιλική του εικόνα. Για το λόγο 

αυτό, ακόμη και ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε συχνά τη μορφή του Ηρακλή 

στα νομίσματα που τύπωνε: 
 

Βασιλιάδες όλων των εποχών ονειρεύονταν να γίνουν δυνατοί σαν αυτόν και να βοηθάνε 

τους ανθρώπους. Γι’ αυτό έφτιαχναν νομίσματα που είχαν πάνω τους χαραγμένη τη μορφή 

του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος, που έλεγε ότι ήταν απόγονος του 

Ηρακλή και πάντα του πρόσφερε θυσίες. (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.40) 
 

     Στην παραπάνω αναφορά δεν παρουσιάζεται άμεσα ο πραγματικός λόγος της 

απεικόνισης του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή των αυτοκρατόρων με τη μορφή του 

Ηρακλή στα νομίσματα, αλλά υποκρύπτεται στις φράσεις «ονειρεύονταν να γίνουν 

δυνατοί σαν αυτόν» και «έλεγε ότι ήταν απόγονός του». Ως τεκμήριο στα 

παραπάνω, σε άσκηση στο τετράδιο εργασιών της Ιστορίας της Γ’ τάξης υπάρχουν 

εικόνες νομίσματος και αγάλματος, όπου οι αυτοκράτορες παριστάνονται με τη 

μορφή του Ηρακλή, οι οποίες συνοδεύουν άσκηση:  
 

Γιατί πολλοί βασιλιάδες έκοψαν νομίσματα και έφτιαξαν αγάλματα που τους παρίσταναν 

σαν τον Ηρακλή;  

Νόμισμα Μ. Αλεξάνδρου  

Άγαλμα του Ρωμαίου βασιλιά Κόμμοδου  
 

     Πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις της αρχαιότητας εντοπίζουμε και στο πρόσφατο 

παρελθόν, όπως διαφαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα που προέρχεται από τον 

λόγο της Απελευθέρωσης που εκφώνησε ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου 

στο Σύνταγμα στις 18 Οκτωβρίου 1944: 
 

«Ασπαζόμεθα την ιεράν γην της ελευθέρας πατρίδος! Οι βάρβαροι, αφού εβεβήλωσαν, 

επυρπόλησαν και εδήωσαν, επί τρία και ήμισυ έτη, πιεζόμενοι πλέον από την γενικήν 

συμμαχικήν νίκην και την εθνικήν μας αντίστασιν, τρέπονται εις φυγήν. Και η κυανόλευκος 

κυματίζει μόνη εις την Ακρόπολιν. Από τα βάθη της ιστορίας οι Ελληνικοί αιώνες 

πανηγυρίζουν την επάνοδον της Ελευθερίας εις την αρχαίαν Πατρίδαν της…(Ιστορία, ΣΤ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.214) 
 

     Όπως έχει συμβεί συχνά στο παρελθόν, έτσι και στην παραπάνω περίπτωση, η 

Ακρόπολη αποτελεί μέσο πολιτικής εκμετάλλευσης ως σύμβολο του ελληνισμού και 
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ως μέσο ταύτισης με τους αρχαίους προγόνους μας, ώστε να αναζωπυρωθεί η 

εθνική υπερηφάνεια και να μεταβιβαστούν ιδεολογίες. 

     Τέλος, όπως σχολιάσαμε και παραπάνω, η Βεργίνα και η ανακάλυψη του τάφου 

του Φιλίππου Β’ από το Μανόλη Ανδρόνικο έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για 

την ανάδειξη της εθνικής μας ταυτότητας και την επιβεβαίωση μεγάλων εθνικών 

αφηγήσεων. Μάλιστα, η ανακάλυψη αυτή χρησιμοποιήθηκε στη σκοπιανή 

προπαγάνδα, αποδεικνύοντας ότι ο Φίλιππος έζησε και έδρασε στην Ελλάδα και 

ήταν πρόγονος των Μακεδόνων: 
 

Η Βεργίνα έγινε γνωστή χάρη στον αρχαιολόγο Μανόλη Ανδρόνικο, που έκανε ανασκαφές 

και αποκάλυψε το 1977 τρεις βασιλικούς τάφους και πολλά άλλα ευρήματα. Όλα αυτά 

βεβαιώνουν ότι η Βεργίνα δεν είναι άλλη από τις Αιγές, την πρώτη πρωτεύουσα του 

Μακεδονικού κράτους. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.97) 

 
3.2.6.2. Αρχαιότητες και εθνική ταυτότητα  

 

     Στην υποκατηγορία αυτή, η οποία αφορά στη σφυρηλάτηση εθνικών ταυτοτήτων 

που πραγματοποιείται μέσω του γραπτού λόγου των σχολικών εγχειριδίων του 

Δημοτικού, περιλαμβάνονται 14 αναφορές (1,1%), με έκταση 526 λέξεις (1,5%) και 

μ.τ. έκτασης τις 38 λέξεις.  

     Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές αναφορές της υποκατηγορίας αυτής εντάχθηκαν 

και στην υποκατηγορία «Η διαχρονική συνέχεια και η αλλαγή» που σχολιάσαμε 

παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες αναφορές που μελετήσαμε ως τεκμήρια της 

διαχρονικής συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού στο χρόνο, τώρα θα τις 

εξετάσουμε με διαφορετική ματιά, ως μέσο ενίσχυσης του εθνικού ιδεώδους. 

     Για παράδειγμα, ο υλικός πολιτισμός που αναπαριστάται στον κάναβο που 

υπάρχει στο εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης (σελ.36-37), τον 

οποίο σχολιάσαμε και στην υποκατηγορία «Η διαχρονική συνέχεια και η αλλαγή», 

αποτελεί μια προσπάθεια τεκμηρίωσης της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού και, 

κατ’ επέκταση, μια προσπάθεια ισχυροποίησης της εθνικής ταυτότητας, 

προβάλλοντας το έθνος ως μια ενιαία κοινότητα με συνεχή και αδιάσπαστη πορεία 

στον ιστορικό χρόνο. Αυτό εξυπηρετείται και από την «οπτική μετάβαση» από εποχή 

σε εποχή που επιτρέπει στο χρόνο να γίνεται αντιληπτός ως ομοιογενής και κενός, 

χωρίς ασυνέχειες και τομές (Κασβίκης 2008β: 833). Επιπλέον, στο τελικό κείμενο που 

κλείνει το ίδιο κεφάλαιο του εγχειριδίου της Μελέτης Περιβάλλοντος δηλώνεται ότι:  
 

Οι Έλληνες ταξίδευαν από τα αρχαία χρόνια. Γνώρισαν άλλους λαούς, επηρεάστηκαν από 

αυτούς και δημιούργησαν διαφορετικούς και σπουδαίους πολιτισμούς στις Κυκλάδες, στην 

Κρήτη του Μίνωα, στις Μυκήνες, στη Σπάρτη, στην Αθήνα, στα παράλια της Μικράς Ασίας, 

στο Βυζάντιο και αλλού. (Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ’ Δημοτικού, σελ.39) 
 

     Όπως παρατήρησε και ο Κ. Κασβίκης (2008β: 834), το παραπάνω απόσπασμα 

αφήνει παρακαταθήκη για μια ακόμη χιλιετία πολιτισμικής συνέχειας: την 3η χιλιετία 
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π.Χ., όταν άρχισε να ανθίζει ο κυκλαδικός πολιτισμός, ο οποίος δεν αναφέρεται 

καθόλου στον κάναβο, σε αντίθεση με τον Μυκηναϊκό και Μινωικό, οι οποίοι 

μάλιστα ενοποιούνται. 

     Το παραπάνω απόσπασμα συνεχίζει ως εξής: 
 

Ορισμένα ελληνικά μνημεία, όπως την Ακρόπολη, τα θαυμάζει όλος ο κόσμος κι έχουν γίνει 

σύμβολα μιας εποχής, της αρχαίας, και ενός πολιτισμού, του ελληνικού. 
 

     Ο παγκόσμιος θαυμασμός και η παγκόσμια αναγνώριση των ελληνικών μνημείων 

ως σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού που προβάλλονται στην παραπάνω 

αναφορά, αναμφίβολα διεγείρουν την εθνική υπερηφάνεια και εξυπηρετούν στην 

ενίσχυση του εθνικισμού.  

     Ακόμη μια αναφορά που εντάχθηκε και στην υποκατηγορία «Η διαχρονική 

συνέχεια και η αλλαγή» είναι και η παρακάτω: 
 

Πολλά και αξιόλογα γραπτά και υλικά μνημεία μαρτυρούν τη συνεχή παρουσία τους στην 

ανθρώπινη ιστορία και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν στη διαμόρφωσή της.   

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που συνάντησαν στην ιστορική τους πορεία (πολλοί 

κατακτητές, εσωτερικές διενέξεις κ.ά.), οι Έλληνες κατάφερναν να είναι πάντα πρωτοπόροι 

στην εξέλιξη των επιστημών και στη δημιουργία μνημείων, τα οποία σήμερα θαυμάζουν 

όλοι οι άνθρωποι. (Γεωγραφία, Ε’, βιβλίο μαθητή, σελ.94)   
 

     Διαπιστώνουμε ότι για ακόμη μια φορά προβάλλεται ο παγκόσμιος θαυμασμός 

για τα αρχαία ελληνικά μνημεία και δίνεται έμφαση στη συνεχή παρουσία του 

ελληνικού πολιτισμού στην ανθρώπινη ιστορία. Επιπλέον, οι Έλληνες 

παρουσιάζονται να ξεπερνούν όλα τα εμπόδια που συναντούν και να 

αναδεικνύονται πρωτοπόροι σε πολλούς τομείς. Όλα τα παραπάνω συνδυασμένα, 

στοχεύουν στη διαμόρφωση και τη μετάδοση μιας συνεκτικής εθνικής ταυτότητας, 

μιας ορισμένης εθνικής ταυτότητας που εδράζεται πρωτίστως στην υπερηφάνεια για 

το ένδοξο αρχέγονο ελληνικό έθνος. 

     Ακόμη, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η αναφορά που εντοπίστηκε 

στο εγχειρίδιο της Γεωγραφίας της ΣΤ’ τάξης, στην ενότητα «Αξιοθέατα, μνημεία και 

ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης» και η οποία σχετίζεται με την ελληνική 

καταγωγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ένα 

ιστόγραμμα, το οποίο οριοθετεί εννοιολογικά τον «ευρωπαϊκό πολιτισμό» μέσα από 

έξι επιλεγμένα έργα αρχιτεκτονικής διαφορετικών ευρωπαϊκών κρατών 

(Παρθενώνας, Πύργος του Άιφελ, Αβαείο Γουέστ Μίνστερ, Μουσείο Ερμιτάζ, 

Ανάκτορα Μπελβεντέρε, Κολοσσαίο) με παλαιότερο τον Παρθενώνα, το οποίο 

συνοδεύεται από το εξής κείμενο:  
 

Τα έργα αυτά αποτελούν επιτεύγματα μεγάλων ιστορικών περιόδων που έζησε η ήπειρός 

μας, ξεκινώντας από την Αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τον Μεσαίωνα, την 

Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό, τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνοντας μέχρι την Ευρώπη του 

σήμερα. (Γεωγραφία, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.106) 
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     Όπως διαπιστώνουν και οι Α. Ανδρέου και Κ. Κασβίκης (2013), η εικονογραφική 

παρουσία της Ακρόπολης και του Παρθενώνα δηλώνει και σε αυτή την περίπτωση 

τον ελληνικό πολιτισμό, την αρχαία ελληνική τέχνη, τη διαχείριση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς και την κατασκευή δημόσιων έργων. Στο τελικό κείμενο της ενότητας 

(σελ.108), με τίτλο «Οι ρίζες της ιστορίας της Ευρώπης», αφού εκθειάζονται ο 

ελληνικός και, στη συνέχεια, ο ρωμαϊκός πολιτισμός, ως συνέχεια του ελληνικού, 

τονίζεται ότι: 
 

Μπορεί με βεβαιότητα να ειπωθεί πλέον ότι, αν η αρχαία Ελλάδα υπήρξε η «μητέρα» του 

Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (και κατ’ επέκταση του δυτικού πολιτισμού), η Ρώμη υπήρξε η 

βάση, πάνω στην οποία έμελλε να οικοδομηθεί η ενιαία πολιτισμική ταυτότητα της 

Ευρώπης και να προδιαγραφεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της στις παγκόσμιες εξελίξεις.  
 

     Όπως επισημαίνει και ο Κ. Κασβίκης (2008β: 836), στην παραπάνω περίπτωση, η 

γενεαλογική σχέση της Ευρώπης με το αρχαιοελληνικό παρελθόν παρουσιάζεται με 

σαφή τρόπο, αφού ο ελληνικός πολιτισμός εμφανίζεται ως ο πρόγονος και η βάση 

του σημερινού δυτικού πολιτισμού, ενώ ο πολιτισμός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση του κλασικού πολιτισμού σε ευρύτερες 

περιοχές της Ευρώπης θέτοντας τα θεμέλια της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνονται δυο πράγματα: από τη μια η νομιμοποίηση της θέσης της 

χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας άλλωστε και του χαρακτήρα της 

Ελλάδας ως γενέθλιου τόπου της Ευρώπης, και, από την άλλη, η ευρωπαϊκή υπεροχή 

έναντι των άλλων γεωπολιτικών δυνάμεων λόγω της παραπάνω πολιτισμικής 

καταγωγής.  

     Επιπλέον, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα σχολικά εγχειρίδια 

προβάλλεται έντονη η προσπάθεια ανάδειξης του ρωμαϊκού και βυζαντινού 

πολιτισμού ως συνέχειας του αρχαιοελληνικού.59 Για παράδειγμα, στο εγχειρίδιο 

Ιστορίας της Ε’ τάξης στο κεφάλαιο με τίτλο «Οι Έλληνες «κατακτούν» τους 

Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους» διαγράφεται έντονα η προσπάθεια από πλευράς 

των συγγραφέων να αποδείξουν πως, παρόλο που οι Ρωμαίοι είναι αυτοί που 

κατέκτησαν την Ελλάδα, οι Έλληνες κατόρθωσαν με τον μεγαλειώδη πολιτισμό τους 

να είναι αυτοί που τελικά θα έχουν τον τελευταίο λόγο, να είναι αυτοί οι ίδιοι οι 

κατακτητές: η πολιτιστική άλωση της Ρώμης από τους Έλληνες ήταν μεγαλύτερη. Το 

βασικό κείμενο κλείνει με την εξής παρατήρηση: 
 

                                                             
59 Το γεγονός αυτό καθρεφτίζει την εθνική ιδεολογία του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού», τον 

οποίο εμπνεύστηκαν ο Σ. Ζαμπέλιος και ο Κ. Παπαρρηγόπουλος στα μέσα του 19ου αιώνα, 

επιβάλλοντας την ιστορική συνέχεια αρχαίου, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού∙ ένωσαν, 

δηλαδή, το παρελθόν και σε συνεργασία με την Εκκλησία, πρόσθεσαν την ορθόδοξη παράδοση. Η 

οπτική αυτή αποτέλεσε τον νέο κανόνα της σχολικής ιστορίας που παγιώθηκε στις αρχές του 20ού 

αιώνα. Έκτοτε κάθε απόκλιση από τον κανόνα αυτό θα προκαλεί έντονες αντιδράσεις και θα 

στιγματίζεται ως προδοτική.  
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Από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία αυτή γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός, ο 

ελληνορωμαϊκός, που θαυμαστά έργα του υπάρχουν ακόμη γύρω μας και κοντά μας. 

(Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ. 12) 
 

     Συνεπώς, ο πολιτισμός των Ελλήνων δεν έπαψε να υπάρχει∙ απλά, «ενώθηκε» με 

τον ρωμαϊκό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας νέος πολιτισμός, ο 

ελληνορωμαϊκός. Αυτό αποδεικνύεται και με υλικά τεκμήρια: τα θαυμαστά έργα 

που υπάρχουν ακόμη γύρω μας. 

     Φυσικά, η προσπάθεια σφυρηλάτησης εθνικών ταυτοτήτων δε σταματά στη 

ρωμαιοκρατία, αλλά συνεχίζεται με την ανάδειξη της υπεροχής του βυζαντινού 

πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί συνέχεια του ρωμαϊκού: 
 

Κάνετε μια αναδρομή στα φετινά σας μαθήματα που αναφέρονταν στη βυζαντινή τέχνη και 

συζητήστε σε ομάδες για: 

……..Τη σημασία της για την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, τετράδιο 

εργασιών, σελ.50) 
 

     Όπως γίνεται αντιληπτό, η βυζαντινή τέχνη σε καμία περίπτωση δεν 

παραγκωνίζεται ή απαξιώνεται60, αλλά, ίσα ίσα, προβάλλεται ως αντάξια του 

κλασικού κάλλους και με σημασία για την Ελλάδα και την ανθρωπότητα.  

     Στην παρακάτω αναφορά, με σημείο αναφοράς τη βυζαντινή τέχνη, 

δημιουργείται για ακόμη μια φορά το αίσθημα υπερηφάνειας, το οποίο, όμως, δε 

σταματά εκεί: τονίζεται και το αίσθημα εθνικής ευθύνης απέναντι στην κληρονομιά 

που άφησαν οι πρόγονοί μας, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε ολόκληρη την 

ανθρωπότητα: 
  

«Το Βυζάντιο, με τα έργα της τέχνης του, άφησε στον κόσμο τη μεγαλοπρεπέστερη και 

διαρκέστερη κληρονομιά του».  

Παρατηρήστε τις εικόνες του μαθήματος και συζητήστε στην τάξη την επαινετική, για τα 

έργα της βυζαντινής τέχνης, γνώμη του. 

Πώς νιώθετε εσείς όταν ξένοι επιστήμονες, πολιτικοί ή απλοί άνθρωποι εκφράζουν 

επαίνους για την πατρίδα μας και τον πολιτισμό της; Τι χρέος έχουμε για τη μεγάλη αυτή 

κληρονομιά, που άφησαν οι πρόγονοί μας σε μας και την ανθρωπότητα; (Ιστορία, Ε’ 

Δημοτικού, τετράδιο εργασιών, σελ.50) 

 

3.2.6.3. «Ξενιτεμένες» ελληνικές αρχαιότητες 

 

     Το ζήτημα των «ξενιτεμένων» ελληνικών αρχαιοτήτων, το οποίο θίξαμε ελάχιστα 

και στην υποκατηγορία «Διαχείριση και ανάδειξη αρχαιολογικής κληρονομιάς», θα 

το αναλύσουμε περισσότερο σε αυτή την υποκατηγορία. Στο υπό έρευνα υλικό 

εντοπίστηκαν 7 αναφορές (0,5%), με έκταση 631 λέξεις (1,8%) και μ.τ. έκτασης τις 90 

                                                             
60 Η βυζαντινή τέχνη από την εποχή του Vasari (G. Vasari, 1511-1574) έως τον 20ό αι. έχει 
αντιμετωπίσει πολλές φορές την επίκριση και τον χλευασμό, καθώς ο θαυμασμός της ιταλικής 
Αναγέννησης για την αρχαιότητα και του γαλλικού Διαφωτισμού για τον ορθολογισμό προκάλεσαν 

γενικότερη αποστροφή για τον Μεσαίωνα και το Βυζάντιο. 
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λέξεις. Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι παρά τον μικρό αριθμό αναφορών, οι αναφορές 

έχουν αρκετά μεγάλη έκταση.  

     Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι 3 από τις 7 αναφορές εντοπίστηκαν στο 

εγχειρίδιο των Αγγλικών της Ε’ τάξης και, μάλιστα, σε ασκήσεις. Επιπλέον, οι δυο 

από τις τρεις περιπτώσεις έχουν να κάνουν με την επιστροφή των γλυπτών του 

Παρθενώνα. Για παράδειγμα: 
 

The school children of Windward School in New York debate the Parthenon Marbles. Read 

what each student wrote.  

The Parthenon marbles should remain in the British Museum. One reason is that in Athens 

there is too much pollution, which damages the marble. Also, for some people Athens is too 

far to travel to. Finally, some more people live in Britain, so more people will go to the British 

Museum and see the Marbles.  

Edwin, 6th Grade Student 
 

The Parthenon Marbles should be returned to Athens. People told Lord Elgin he could take 

what he wanted off the ground. Instead he sawed pieces off the Parthenon. Also, the pieces 

of the frieze should be together in Athens, because the Parthenon was built in Athens. 

Finally, The British Museum didn't take good care of the Marbles. When the museum cleaned 

the Marbles, they damaged them. The Parthenon Marbles must be returned to Athens.  

Rhoda 

Write an e-mail to the Greek Ministry of Culture (http://www.yppo.gr/0/gcontact.jsp) to 

bring the Parthenon Marbles back to Athens. (Αγγλικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 

σελ.150) 
 

     Στην παραπάνω αναφορά, οι μαθητές ενός σχολείου στη Νέα Υόρκη συζητούν για 

τα γλυπτά του Παρθενώνα. Παρουσιάζονται δυο απόψεις: η πρώτη υποστηρίζει ότι 

τα γλυπτά θα πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο, γιατί στην Αθήνα η 

ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μεγάλη και γιατί η Αθήνα, συγκριτικά με το Βρετανικό 

Μουσείο, δεν είναι εύκολα προσβάσιμη για κάποιον που θέλει να θαυμάσει τα 

γλυπτά. Η άλλη άποψη υποστηρίζει πως τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να 

επιστραφούν στην Αθήνα, αρχικά, γιατί αποτέλεσαν προϊόν υφαρπαγής (παρόλο 

που το όνομα του κόμη του Έλγιν που έχει άμεσα συνδεθεί με την κλοπή των 

γλυπτών δεν αναφέρεται πουθενά στο παραπάνω κείμενο). Επιπλέον, τα γλυπτά 

δημιουργήθηκαν στην Αθήνα, συνεπώς, ανήκουν και στην Αθήνα. Το τελευταίο 

επιχείρημα είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν φροντίζει τα γλυπτά με 

υποδειγματικό τρόπο, αλλά, αντιθέτως, τους προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά με τον 

«καθαρισμό»61 που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1930. 

     Παρατηρούμε ότι η συζήτηση πραγματοποιείται σε «ουδέτερο έδαφος», τη Νέα 

Υόρκη, και όχι ανάμεσα σε Έλληνες και Βρετανούς, ώστε τα επιχειρήματα να 

                                                             
61 Ο λόρδος Duveen ζήτησε να αφαιρεθούν όλες οι χρωματικές αλλοιώσεις από την επιφάνεια των 
μαρμάρινων γλυπτών, ώστε να ανταποκρίνονται στην εικόνα της απαστράπτουσας λευκότητας που 
αυτός και κάποιοι σύγχρονοί του είχαν για τα κλασικά γλυπτά. Η ιστορία διέρρευσε στον βρετανικό 
Τύπο και εκείνη την εποχή προκάλεσε ένα μικρό σκάνδαλο (Χαμηλάκης 2012: 289). Ενώ θίγεται το 
ζήτημα αυτό, καμία πληροφορία σχετικά με το σκάνδαλο αυτό δεν παρέχεται στους μαθητές. 

http://www.yppo.gr/0/gcontact.jsp
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διέπονται από αμεροληψία. Έπειτα, διαπιστώνουμε ότι η σειρά με την οποία 

κατατίθενται οι απόψεις (πρώτη η άποψη υπέρ της παραμονής των γλυπτών στο 

Βρετανικό μουσείο και δεύτερη η άποψη υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην 

Ελλάδα), δε φαίνεται να είναι τυχαία: η δεύτερη άποψη αποτελεί απάντηση και 

αντικρούει την πρώτη με περισσότερα επιχειρήματα. 

     Τέλος, η άσκηση κλείνει προτρέποντας τους μαθητές να γράψουν ένα e-mail στο 

ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την επιστροφή των μαρμάρων. Γίνεται 

αντιληπτό ότι δεν τίθεται προς συζήτηση η συμφωνία ή η διαφωνία των μαθητών με 

την επιστροφή των γλυπτών: οι μαθητές τάσσονται «αυτόματα» υπέρ της 

επιστροφής των γλυπτών.  

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η άσκηση αυτή στο εγχειρίδιο των Αγγλικών, 

αποτελεί ξεκάθαρα μια προσπάθεια να γνωρίσουν οι μαθητές το ζήτημα της 

επιστροφής των μαρμάρων, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από αυτό. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Γ. Χαμηλάκης (2012), η διαμάχη για τα γλυπτά του 

Παρθενώνα λειτουργεί ως μια μεταφορά της προσπάθειας του ελληνικού έθνους να 

θυμίσει στη Δύση την «οφειλή» της στην ελληνική κληρονομιά. Αυτή η προσπάθεια 

μεταφέρεται και στο χώρο της εκπαίδευσης, επιδιώκοντας να δημιουργήσει 

μελλοντικούς πολίτες που θα συμμετέχουν σε αυτόν τον πολιτιστικό αγώνα.  

     Το ιστορικό της κλοπής των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και της κλοπής της 

Καρυάτιδας παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Δ΄ τάξης, σε ένα απόσπασμα 

από το βιβλίο της Ζ. Βαλάση «Το τεσσεροφύλι»: 
 

Στα χρόνια που η Ελλάδα ήταν στα χέρια των Τούρκων, επισκέφτηκε την Αθήνα ο Άγγλος 

λόρδος Έλγιν. Με τη βοήθεια των Τούρκων αφαίρεσε ένα μέρος από τα γλυπτά του 

Παρθενώνα και τα μετέφερε στην πατρίδα του. Μια μέρα, ένας Άγγλος άρχοντας ανέβηκε 

στην Ακρόπολη για να βγάλει και να πάρει μαζί του τις έξι μαρμαρένιες κόρες. 

Πήρε τη μια κι άφησε παραγγελιά στους Τούρκους να πάνε τη νύχτα να βγάλουν και να του 

κουβαλήσουν και τις άλλες. 

Πραγματικά, τη νύχτα πήγαν οι Τούρκοι να πάρουν τις κόρες αλλά, όταν ανέβηκαν στο 

Κάστρο, κόντεψαν να τρελαθούν από το φόβο τους. Οι μαρμαρένιες κόρες έκλαιγαν και 

φώναζαν την αδελφή τους που την είχε πάρει ο μιλόρδος κι όλος ο τόπος αντηχούσε από τα 

μοιρολόγια τους. Το 'βαλαν στα πόδια οι Τούρκοι κι ούτε που θέλησαν ποτέ να ξαναπάνε να 

πειράξουν τις κόρες. 

Πολλοί άνθρωποι, κάτω από το Κάστρο, άκουγαν τις κόρες να κλαίνε τις νύχτες και να 

ζητάνε την αδελφή τους. (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.73)  
 

     Στην παραπάνω αναφορά είναι εμφανής η επίκληση στο συναίσθημα των 

μαθητών. Οι Καρυάτιδες παρουσιάζονται να έχουν ψυχή και συναισθήματα∙ δεν 

είναι ψυχρά μάρμαρα χωρίς συνείδηση. Αντιθέτως, αισθάνονται, πονούν, αγαπούν, 

θυμούνται, νοσταλγούν. Συνεπώς, αυτό που υπονοείται, είναι ότι είναι χρέος και 

καθήκον μας να αγωνιστούμε, ώστε να επιστρέψει η «ξενιτεμένη» αδερφή και όλες 

οι Καρυάτιδες να είναι και πάλι ευτυχισμένες, όλες μαζί, στη χώρα που τις γέννησε.     

     Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και, ιδιαίτερα, της Καρυάτιδας 

ανταποκρίνεται σε αυτό που ο Χαμηλάκης ορίζει ως ανθρωπομορφισμό των 
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αντικειμένων, ιδιαίτερα εκείνων τα οποία έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αλλά 

και στην έννοια του σπαράγματος, στον πόνο του διαμελισμού και του 

ακρωτηριασμού, στις ιδέες της πατρίδας και της εξορίας, της επανένωσης και του 

επαναπατρισμού, της επανασυλλογής των σπαραγμάτων και της ανασύστασης του 

όλου (Χαμηλάκης 2012: 307).  

     Το θέμα της κλοπής της Καρυάτιδας θίγεται και στο ποίημα του Ι. Πολέμη με τίτλο 

«Μπροστά στις Καρυάτιδες», που βρίσκεται στο Ανθολόγιο της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού: 
 

Μπροστά στις Καρυάτιδες, τις μαρμαρένιες κόρες,  

σταθήκαμε θαυμάζοντας κι οι δυο μας ώρες κι ώρες.  

Ακίνητα τα μάτια σου έδειχναν κάποια λύπη  

για κείνην που μας έκλεψαν κι από τις άλλες λείπει  

στην ξενιτιά, στη σκοτεινιά, στα πέρατα του κόσμου...  

Μα εγώ τις έβρισκα σωστές, όλες σωστές εμπρός μου  

κι έλεγα πως θα γύρισε κι εκείνη από τα ξένα∙  

γιατί μετρούσα, αγάπη μου, μαζί μ’ αυτές και σένα. 
 

     Το ποίημα χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό: να διεγείρει τα συναισθήματα των 

μαθητών, εστιάζοντας, όμως, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκεται η 

«ξενιτεμένη» Καρυάτιδα. Στη συνέχεια, ακολουθεί άσκηση: 
 

1. Σε ποιον απευθύνεται το πρόσωπο που μιλά στο ποίημα; Ποια είναι τα συναισθήματά 

του; Να σχολιάσετε τους τρεις τελευταίους στίχους του ποιήματος.   

2. Να βρείτε πληροφορίες για την κλοπή των μαρμάρων του Παρθενώνα και να συζητήσετε 

στην τάξη το θέμα της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Αν θέλετε, μπορείτε να οργανώσετε 

ομάδες εργασίας, οι οποίες θα συγκεντρώσουν υλικό για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια, κάθε 

ομάδα να παρουσιάσει τα πορίσματά της στην τάξη. (Ανθολόγιο, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.238-239) 
 

     Στο δεύτερο σκέλος της άσκησης υπάρχει δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία 

οι μαθητές καλούνται να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την κλοπή των γλυπτών 

του Παρθενώνα (όχι για την «ξενιτεμένη» Καρυάτιδα, στην οποία αφορά το ποίημα 

που συνοδεύει η άσκηση). Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε ότι η λέξη «μάρμαρα» 

που χρησιμοποιείται, πιθανόν να υποβαθμίζει ως ένα σημείο τη σπουδαιότητα τους, 

καθώς τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι απλά «μάρμαρα», αλλά έργα γλυπτικής 

τέχνης ανυπολόγιστης αξίας. 

     Από τις 7 συνολικά αναφορές που εντάχθηκαν σε αυτήν την υποκατηγορία, οι 4 

σχετίζονται άμεσα με το θέμα του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, 

ενώ η μια έμμεσα. Για την ακρίβεια, σε προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχει άσκηση 

συμπλήρωσης κενού, στην οποία δυο παιδιά συνομιλούν. Το ένα παιδί, το αγόρι, 

έχει επισκεφτεί το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και το κορίτσι τον ρωτάει εάν 

είδε την Αφροδίτη της Μήλου. Το αγόρι απαντάει πως ναι, την είδε, χωρίς κανένα 

άλλο σχόλιο: 
 

Nadine: ......................................................................................  

Mark: No we didn’t see the Mona Lisa because there were too many people.  
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Nadine: ......................................................................................  

Mark: Yes, we saw the Venus of Milo. (Αγγλικά, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.132)  
 

     Την άσκηση συνοδεύει εικόνα που απεικονίζει την Αφροδίτη της Μήλου (χωρίς 

λεζάντα), ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν ή να θυμηθούν το έργο, για το οποίο 

γίνεται λόγος στην άσκηση. Στην περίπτωση αυτή θίγεται ένα ακόμη αριστούργημα 

της αρχαιοελληνικής τέχνης μας που βρίσκεται σε μουσείο του εξωτερικού. Πιθανόν 

το θέμα του επαναπατρισμού της Αφροδίτης να υπονοείται και από μια εικόνα του 

ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα (βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο), όπου 

παριστάνεται ο Διόνυσος με τη Δήμητρα και την Περσεφόνη, η οποία υπάρχει 

ακριβώς κάτω από την άσκηση, σε κεντρικό σημείο της σελίδας, και δε συνδέεται με 

κανέναν άλλον τρόπο με την άσκηση ή με κάποιο άλλο κείμενο. Συνεπώς, η 

παρουσία της συγκεκριμένης εικόνας και το σημείο που τοποθετήθηκε ίσως δεν 

είναι τυχαία, αφού υπενθυμίζοντας στους μαθητές τα «ξενιτεμένα» γλυπτά του 

Παρθενώνα, πιθανόν να θίγεται έμμεσα και το θέμα της «ξενιτεμένης» Αφροδίτης. 

     Τέλος, εντοπίστηκαν μόνο δυο αναφορές, οι οποίες κάνουν λόγο για 

«ξενιτεμένες» αρχαιότητες που δεν αφορούν στα γλυπτά του Παρθενώνα με άμεσο 

ή έμμεσο τρόπο. Η πρώτη αναφορά σχετίζεται με το τέθριππο του Λύσιππου που 

βρίσκεται στο Μουσείο της Βενετίας: 
 

Διαβάστε το κείμενο 4, παρατηρήστε την εικόνα με τα άλογα του Λυσίππου και συζητήστε 

στην τάξη την «οδύσσειά» τους. Αναφέρετε περιπτώσεις και άλλων ελληνικών έργων τέχνης 

που βρίσκονται σε ξένες χώρες. Πώς νιώθετε γι’ αυτό και τι προτείνετε; (Ιστορία, Ε’ 

Δημοτικού, τετράδιο εργασιών, σελ.13) 
 

     Η δεύτερη αναφορά είναι πιο γενική και σχετίζεται με τα ελληνικά «κεραμικά», 

εννοώντας τα αγγεία. Επίσης, προτείνεται διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της 

Ιστορίας: 
 

Από την τάξη σας επισκεφτείτε μέσα από το διαδίκτυο ελληνικά και ξένα μουσεία, όπου 

φυλάσσονται κεραμικά της αρχαίας Ελλάδας. Καταγράψτε τα εκθέματα, χωρίστε τα στις 

κατηγορίες που μάθατε και συνδέστε τα με το μάθημα της Ιστορίας. (Εικαστικά, Γ’ και Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.71) 

 
3.2.6.4. Η υπεροχή του ελληνικού πολιτισμού  

 

     Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 13 αναφορές (1%), με έκταση 415 

λέξεις (1,1%) και μ.τ έκτασης τις 32 λέξεις. Οι αναφορές που εντάσσονται εδώ 

προβάλλουν την υπεροχή του ελληνικού πολιτισμού έναντι των άλλων πολιτισμών, 

είτε αυτό πραγματοποιείται με άμεσο τρόπο είτε απλά υπονοείται.  

     Για παράδειγμα, στην παρακάτω αναφορά, η οποία εντοπίστηκε στο εγχειρίδιο 

της Γεωγραφίας της ΣΤ’ τάξης και η οποία σχετίζεται με τον ελληνισμό του Πόντου 

στην αρχαιότητα, τονίζεται με τρόπο ξεκάθαρο η ανωτερότητα του ελληνικού 

πολιτισμού: 
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Οι Έλληνες πριν από τον 8ο αιώνα π.Χ. αψηφώντας τους κινδύνους πέρασαν στον Εύξεινο 

Πόντο και έφθασαν στις παράλιες περιοχές του αναζητώντας πολύτιμα μέταλλα, όπως το 

χρυσάφι. Εκεί δημιούργησαν μεγάλες πόλεις-αποικίες, την Ηράκλεια, την Τραπεζούντα, τη 

Σινώπη, την Κερασούντα, την Αμισό, τα Κοτύωρα κ.ά.. 

Οι πόλεις ιδρύθηκαν κατά μήκος ενός παράλιου δρόμου και απετέλεσαν κέντρα εμπορίου 

με το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, με τους λαούς των παραλίων του Εύξεινου Πόντου και 

τους Έλληνες της Ελλάδας. Περικυκλωμένες από βαρβαρικά ιθαγενή φύλα απέκρουαν κάθε 

τόσο τις επιθέσεις τους χάρη στη δύναμη των όπλων και στην αίγλη του ανώτερου 

πολιτισμού τους. (Γεωγραφία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.152) 
 

     Η φράση «στην αίγλη του ανώτερου πολιτισμού τους» δηλώνει με σαφήνεια την 

υπεροχή τους. 

     Στην παρακάτω αναφορά, η οποία προέρχεται από άσκηση στο ίδιο εγχειρίδιο, η 

έμφαση μετατοπίζεται στη μεγαλοπρέπεια του ελληνικού πολιτισμού υπονοώντας 

με τον τρόπο αυτό την υπεροχή των Ελλήνων: 
 

Η δεύτερη ομάδα βρίσκει φωτογραφίες ιστορικών μνημείων, που υπάρχουν και σήμερα και 

δηλώνουν το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Η τρίτη ομάδα βρίσκει πληροφορίες για 

τις αποικίες, που έφτιαξαν οι Έλληνες σε όλα τα μέρη του κόσμου αποδεικνύοντας το 

πνεύμα και τις ικανότητες τους. (Γεωγραφία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.96) 
 

     Ένας άλλος τρόπος απόδειξης της ελληνικής μοναδικότητας και υπεροχής είναι η 

ανάδειξη του αντίκτυπου που έχει η αρχαία ελληνική τέχνη μέχρι και σήμερα. Αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αρχαία ελληνική τέχνη λειτούργησε διαχρονικά 

ως πρότυπο, ώστε πολλά κτίρια να είναι επηρεασμένα από την αρχαιοελληνική 

αρχιτεκτονική: 
 

Το κτίριο που βλέπεις στην εικόνα είναι το Βρετανικό Μουσείο και χτίστηκε πολύ αργότερα 

από τα αρχαϊκά χρόνια. Τι κοινό έχει με τους ναούς της αρχαιότητας; (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, 

τετράδιο εργασιών, σελ.13) 
 

     Το ίδιο ισχύει και για το αρχιτεκτονικό αριστούργημα της Αγίας Σοφίας: 
 

Ο ρυθμός αυτός επηρέασε την αρχιτεκτονική των ναών τόσο, ώστε ακόμη και στις μέρες μας 

πολλοί ναοί να κτίζονται με αυτό το σχέδιο. (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.47) 
 

     Φυσικά, η επίδραση της ελληνικής τέχνης δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική, 

αλλά εκτείνεται σε πολλούς τομείς, όπως η γλυπτική: 
 

Σε κάποια περίοδο της δουλειάς του ο Μουρ επηρεάστηκε από την αρχαία ελληνική τέχνη. 

Ποια από τα έργα του μοιάζουν με τον «Διόνυσο» του Φειδία και γιατί; (Εικαστικά, Γ’ και Δ’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.58) 

 

3.2.7. Κατηγορία 7. Θέμα και ταυτότητα  των τεχνουργημάτων  

 

     Η Κατηγορία 7 περιλαμβάνει 309 αναφορές (25%), γεγονός που την τοποθετεί στη 

δεύτερη θέση στο σύνολο των Κατηγοριών, ως προς τα ποσοτικά της 

χαρακτηριστικά. Ωστόσο, οι αναφορές έχουν έκταση μόλις 3424 λέξεις (10%) και μ.τ. 
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έκτασης τις 11 λέξεις, τη μικρότερη μ.τ. έκτασης στο σύνολο των Κατηγοριών. Αυτό 

σημαίνει ότι οι αναφορές, παρά τον μεγάλο τους αριθμό, είναι πολύ σύντομες. Αυτό 

εξηγείται από το γεγονός ότι οι αναφορές που περιλαμβάνονται σε αυτή την 

Κατηγορία είναι κυρίως λεζάντες υπομνηματισμού εικόνων και, σε πολύ μικρότερο 

αριθμό, αναφορές που εντοπίστηκαν σε ασκήσεις-δραστηριότητες.  

     Στην ουσία, στην Κατηγορία αυτή εντάχθηκαν οι λεζάντες αρχαιολογικών εικόνων 

ή οι αναφορές σε ασκήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν σε καμία από τις 

παραπάνω Κατηγορίες, αφού παρουσιάζουν απλά το θέμα, το οποίο απεικονίζουν, 

χωρίς κάποιο σχόλιο σχετικό με τις παραπάνω Κατηγορίες. 

     Για παράδειγμα, σε άσκηση αντιστοίχισης στο τετράδιο εργασιών της Γλώσσας 

της Β’ τάξης (α’ τεύχος, σελ.69) υπάρχει εικόνα μιας προτομής του Περικλή, η οποία, 

φυσικά, αποτελεί αρχαιολογικό υλικό, που πρέπει να αντιστοιχηθεί με τη λεζάντα 

«αρχαίος πολιτικός». 

     Επιπλέον, σε άσκηση συμπλήρωσης της ακροστιχίδας της λέξης 

«ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ» που υπάρχει στο τετράδιο εργασιών της Γεωγραφίας της Ε’ τάξης 

(σελ.46) υπάρχει η φράση «Στους Δελφούς βρίσκεται ο … του Απόλλωνα». Οι 

μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν στο κενό που αρχίζει με το γράμμα Ν της λέξη 

«Ναός». 

     Εκτός από τον ελάχιστο αριθμό παρόμοιων περιπτώσεων που εντοπίστηκαν σε 

ασκήσεις, πολλές είναι οι λεζάντες υπομνηματισμού εικόνων που εντοπίστηκαν σε 

πολλά σχολικά εγχειρίδια, με τις περισσότερες με διαφορά να βρίσκονται στα 

εγχειρίδια της Ιστορίας όλων των τάξεων και στα εγχειρίδια των Θρησκευτικών της 

Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Ήδη κάποιες λεζάντες έχουν ενταχθεί σε κάποιες Κατηγορίες, αφού 

το περιεχόμενό τους ανταποκρινόταν στο θέμα των Κατηγοριών. 

     Πολλές είναι οι λεζάντες, στις οποίες περιέχεται μόνο το θέμα, το οποίο 

απεικονίζεται, όπως συμβαίνει στην παρακάτω: 
 

Ο αυλητής (Ιστορία, Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.110) 
 

Ή  
 

Άποψη της Ακρόπολης (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού. Βιβλίο μαθητή, σελ.73) 
 

     Σε λίγες περιπτώσεις αναφέρεται μόνο το θέμα και το μέρος, στο οποίο 

ανακαλύφθηκε το τεχνούργημα: 
 

Το άλογο και ο «τζόκεϊ» του Αρτεμισίου (Μελέτη Περιβάλλοντος, Α’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.116) 
 

     ενώ σε άλλες περιπτώσεις προσδιορίζεται και ο χώρος φύλαξης: 
 

O κούρος της Αναβύσσου (Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, 

βιβλίο μαθητή, σελ.27) 
 

     Το θέμα μπορεί να περιγράφεται συνοπτικά, όπως στις παραπάνω περιπτώσεις ή 

πιο αναλυτικά με μια μικρή περιγραφή: 
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Ο Μ. Αλέξανδρος στη μάχη στην Ισσό. Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό (Νάπολη, Αρχαιολογικό 

Μουσείο) (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.100) 
 

     Στην παραπάνω αναφορά, όπως και σε αρκετές άλλες, δίνονται λεπτομέρειες και 

για το υλικό κατασκευής των τεχνουργημάτων: 
 

Βυζαντινοί εξακοντίζουν «υγρό πυρ» κατά εχθρικού πλοίου. Μικρογραφία από βυζαντινό 

χειρόγραφο (Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη). (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.59) 
 

ή ακόμη και για το είδος του τεχνουργήματος, όπως για παράδειγμα, για την 

τυπολογία του αγγείου: 
 

Σκηνή από λευκή λήκυθο που δείχνει Αθηναίο πολεμιστή που αποχαιρετά τη γυναίκα του 

(Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών). (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.78) 
 

     Ελάχιστες είναι και οι περιπτώσεις, στις οποίες αναφέρεται το θέμα, ο 

δημιουργός και ο χώρος φύλαξης του τεχνουργήματος: 
 

O Ερμής του Πραξιτέλους (Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας) (Ιστορία, Δ’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.135) 
 

     Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η χρονολόγηση του 

τεχνουργήματος: 
 

Εικ.11η: Ο Χριστός με τη Σαμαρείτιδα, τέλη 12ου αι. μ.Χ., Μονή Ιωάννου του Θεολόγου, 

Πάτμος. (Θρησκευτικά, ΣΤ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.31) 
 

     Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αρκετές οι λεζάντες, οι οποίες αποτελούν 

μικρά αποσπάσματα, κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου, όπως η παρακάτω: 
 

«Ελάτε μαζί μου και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων» (εικόνα από την I. M. 

Φιλανθρωπινών, που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων). (Θρησκευτικά, Ε’ 

Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, σελ.12) 
 

ή περιγράφουν ένα ιστορικό γεγονός: 
 

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την Πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη 

στο Βυζάντιο. (Μουσείο Βατικανού, 1600 μ.Χ. περίπου)  (Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, σελ.24). 
 

     Ο ρόλος των λεζάντων είναι να βοηθούν στην αποκωδικοποίηση της εικόνας, να 

την επεξηγούν, να διευκολύνουν τους μαθητές στην παρατήρησή της και, γενικά, να 

την καθιστούν πιο κατανοητή. Για το λόγο αυτό οι μαθητές θα πρέπει να τις 

μελετάνε και να τις συσχετίζουν με την εικόνα που συνοδεύουν, καθώς και με τις 

πληροφορίες των κειμένων. Αναντίρρητα, οι λεζάντες δεν πρέπει να βαρύνουν την 

εικονογράφηση, αλλά να την επεξηγούν με τρόπο σαφή. Συνεπώς, είναι 

προτιμότερο το κείμενο των λεζάντων να είναι σύντομο και ακριβές. Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος τους στα σχολικά εγχειρίδια που ερευνούμε, είναι, 

σε γενικές γραμμές, ικανοποιητικός και καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, 

αλλά δε λείπουν και οι περιπτώσεις που οι λεζάντες περισσότερο συγχέουν τον 

μαθητή παρά τον βοηθούν στην κατανόηση. 
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4.1. Συμπεράσματα  
 

     Έχοντας ολοκληρώσει την ερευνητική προσέγγιση των νέων σχολικών εγχειριδίων 

του δημοτικού σχολείου σε επίπεδο ανάλυσης λόγου, οφείλουμε καταρχάς να 

σημειώσουμε ότι η ποσοτική προσέγγιση των δεδομένων έδειξε πως η αρχαιολογία 

και ο υλικός πολιτισμός του παρελθόντος καταλαμβάνουν μια αξιόλογη θέση στα 

νέα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

     Ιδιαίτερα, μάλιστα, στα εγχειρίδια της Ιστορίας, η παρουσία της αρχαιολογίας και 

του υλικού πολιτισμού είναι πολύ ισχυρή∙ αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η 

ιστορία και η αρχαιολογία, παρόλο που μελετούν το παρελθόν κάτω από 

διαφορετικό πρίσμα, είναι αδελφές επιστήμες: τα αντικείμενα που φέρνει στο φως η 

αρχαιολογία είναι οι μάρτυρες της ιστορίας. Όπως τονίσαμε και παραπάνω, ειδικά 

για την ιστορία των κοινωνιών πριν τη γραφή, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι η 

αποκλειστική πηγή πληροφοριών. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο στα εγχειρίδια 

Ιστορίας, στα οποία επιχειρείται μια σφαιρική σύλληψη της ιστορίας, να 

περιλαμβάνονται πολλές αρχαιολογικές αναφορές και τεχνουργήματα, τα οποία, 

επιπλέον, κάνουν το μάθημα της Ιστορίας πιο ζωντανό και ελκυστικό. 

     Εντούτοις, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εντοπίστηκαν αναφορές που σχετίζονται με 

την αρχαιολογία και τον υλικό πολιτισμό και σε άλλα εγχειρίδια, όπως αυτά των 

Θρησκευτικών, της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας κ.ά., 

αλλά και σε εγχειρίδια, όπου δε θα ήταν καθόλου αναμενόμενο, όπως αυτά της 

Μουσικής, της Φυσικής, των Μαθηματικών, των Αγγλικών κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό 

κατανοούμε ότι μαθήματα των «θετικών» γνωστικών αντικειμένων μπορεί, 

απροσδόκητα, να περιέχουν αρχαιολογικές αφηγήσεις και, μάλιστα, υψηλού 

ενδιαφέροντος. Επεκτείνοντας το συλλογισμό μας, θα λέγαμε ότι ορισμένα 

μαθήματα διαδραματίζουν -σε σύγκριση με άλλα διδακτικά αντικείμενα, όπως αυτά 

της Ιστορίας και των Θρησκευτικών- τον πιο απρόσμενο ρόλο: ενώ τυπικά φαίνεται 

να μην υπηρετούν κάποιον συγκεκριμένο ιδεολογικό σκοπό, κατορθώνουν 

«παρασκηνιακά» να περάσουν στους μαθητές εμφανή και υφέρποντα μηνύματα και 

να συμβάλλουν στη διαμόρφωση στάσεων, κανόνων και πεποιθήσεων. 

     Σε μια προσπάθεια συνολικής αποτίμησης της εικόνας των σχολικών εγχειριδίων 

βασισμένης στα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα ανά θεματική 

κατηγορία, μπορούν συμπερασματικά να επισημανθούν τα εξής: 

 Οι αρχαιολογικές αναφορές που περιλαμβάνονται στο υπό έρευνα υλικό 

είναι ποικίλες και παράγουν πολλά και διαφορετικά νοήματα, όπως αυτά έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ανά θέμα, παρουσιάζοντας αρκετά ικανοποιητικά πτυχές της 

αρχαιολογίας και του υλικού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, μέσα από τις αρχαιολογικές 

αναφορές, αναδεικνύονται θέματα όπως η παρουσίαση της αρχαιολογίας ως 

επιστήμη και του αρχαιολόγου ως επιστήμονα, η προβολή των υλικών καταλοίπων 

στη σύγχρονη κοινωνία και του υλικού πολιτισμού στα μουσεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους, οι τρόποι παρουσίασης των αρχαιολογικών αντικειμένων 
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και μνημείων και η λειτουργία τους (με έμφαση ως έργα τέχνης, ως εργαλεία 

εικονογράφησης του μύθου, ως μέσο ανάδειξης του ένδοξου παρελθόντος, ως 

τεκμηρίωση ιστορίας ως μάρτυρες του τρόπου ζωής και της πολιτισμικής διάδοσης), 

το θέμα της ανάδειξης και διαχείρισης της αρχαιολογικής κληρονομιάς, οι ερμηνείες 

του παρελθόντος (με έμφαση στην κοινωνική και πολιτική οργάνωση, στην 

περιβαλλοντική ερμηνεία, στην καθημερινότητα, στο εμπόριο, στη θρησκεία, στην 

τέχνη, στην πολιτισμική διάδοση, στα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις ανακαλύψεις, 

στη διαχρονική συνέχεια), ο τρόπος παρουσίασης του εθνικού «εαυτού» και του 

εθνικού «άλλου» και οι χρήσεις του υλικού πολιτισμού για ιδεολογικές και πολιτικές 

σκοπιμότητες.  

 Τα σχολικά εγχειρίδια και, ιδιαίτερα αυτά της Ιστορίας, είναι εμποτισμένα με 

το πνεύμα του εθνοκεντρισμού, της εξιδανίκευσης του παρελθόντος, της συνέχειας 

του ελληνικού πολιτισμού στο χρόνο και στο χώρο και της συμβολής του ελληνικού 

παρελθόντος στο δυτικό πολιτισμό.  

 Η διαμόρφωση της ιδεολογίας στα σχολικά εγχειρίδια αποτελεί συνισταμένη 

τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων μηνυμάτων του κειμένου. Και επειδή τα 

κείμενα δεν διαρθρώνονται μόνο από το τι λέγεται, αλλά και από το πώς λέγεται 

αυτό, είναι σαφές ότι το ιδεολογικό στίγμα διαμορφώνεται από πολλούς και 

διαφορετικούς παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι τα εμφανή μηνύματα ενδέχεται 

άμεσα να διακηρύσσουν, αλλά δεν κατασκευάζουν με συνέπεια ιδεολογίες, μια και 

οι δεύτερες μορφοποιούνται κυρίως μέσω αφηγηματικών στοιχείων λιγότερο 

αναγνώσιμων και περισσότερο καθοριστικών. Για το λόγο αυτό, στην κατανόηση και 

ερμηνεία μιας αρχαιολογικής αναφοράς, βασικός και ουσιαστικός είναι ο ρόλος των 

κειμενικών και εικονογραφικών συγκειμένων της (Κασβίκης 2004: 100-101). 

 Η αρχαιολογία, έτσι όπως παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια, δε φαίνεται 

να είναι απελευθερωμένη από ιδεολογικά ρεύματα, αλλά, αντιθέτως, να είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την πολιτική. Αναλυτικότερα, οι αρχαιολογικές 

αφηγήσεις που παράγονται στα νέα σχολικά εγχειρίδια απηχούν τις πολιτικές και 

ιδεολογικές χρήσεις της ίδιας της ελληνικής αρχαιολογίας, τις ιστορικές διαδικασίες 

συγκρότησής της ως επιστήμης, αλλά και τις συνθήκες μέσα στις οποίες η ελληνική 

κοινωνία δεξιώνεται το αρχαιολογικό προϊόν (Κασβίκης, 2015). 

 Στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης η προϊστορία παρουσιάζεται ως συνέχεια 

της μυθολογίας, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του εγχειριδίου: «Από τη 

Μυθολογία στην Ιστορία». Επιπλέον, πολλές ενότητες που αφορούν στη μυθολογία 

εικονογραφούνται με προϊστορικά τεχνουργήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

υιοθετείται μια ημι-ιστορική και ημι-μυθολογική προσέγγιση που συνδέει 

απευθείας τη μυθολογία με την προϊστορία, γεγονός που 

υπονομεύει τα αρχαιολογικά δεδομένα και περισσότερο προκαλεί 

σύγχυση στους μαθητές  (Κασβίκης 2012: 123) παρά συμβάλλει στην κατανόηση της 
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ιστορικής χρονολογικής αλληλουχίας62 και, γενικά, της αρχαιότητας. Γενικά, όπως 

παρατηρεί και η Καγιάφα (2011), η προϊστορία παρουσιάζεται με σχετικά «άχρονο» 

τρόπο, όπως φαίνεται και από την παρουσία στο ίδιο κεφάλαιο της τέχνης της 

πρώιμης κυκλαδικής περιόδου και της τέχνης των τοιχογραφιών από τη Θήρα σα να 

μην τις χωρίζει μια χιλιετία. 

 Στα σχολικά εγχειρίδια, κυρίως της Ιστορίας, είναι συχνή η χρήση 

αποσπασμάτων, τα οποία προέρχονται από παιδικά βιβλία με αρχαιολογικό 

περιεχόμενο63. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι χρησιμοποιούνται κυρίως 

εξαντλητικές περιγραφές των εξωτερικών χαρακτηριστικών των μνημείων και 

τεχνουργημάτων μέσα από τις επιταγές της αρχαιολογικής τυπολογίας και της 

ιστορίας της τέχνης, οι οποίες κινούνται ανάμεσα στην τεκμηριωμένη πληροφορία 

και τη μυθοπλασία. Το αποτέλεσμα, όμως, είναι ότι τα αποσπάσματα αυτά, έτσι 

όπως παρεμβάλλονται στην ενότητα, ως συμπληρωματικά κείμενα, υποκινούν το 

ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών, δεν τους υπερφορτώνουν με πληροφορίες και 

αποτελούν ένα ευχάριστο και ελαφρύ ανάγνωσμα. 

 Στα περισσότερα σχολικά εγχειρίδια εντοπίστηκε συνολικά μεγάλος αριθμός 

λεζάντων υπομνηματισμού εικόνων με αρχαιολογικό περιεχόμενο. Οι περισσότερες 

λεζάντες εντάχθηκαν στην Κατηγορία 7 (Θέμα και ταυτότητα των τεχνουργημάτων), 

ενώ πολύ λιγότερες είναι οι λεζάντες που εντάχθηκαν σε άλλες Κατηγορίες. Οι 

λεζάντες είναι σχετικά επαρκείς ως προς το περιεχόμενό τους, αν και υπάρχουν 

κάποιες εξαιρέσεις (ιδιαίτερα στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης), όπου υπάρχουν 

προβλήματα δύσκολης αρχαιολογικής ορολογίας64, ανακριβών πληροφοριών65  ή 

ελλειπτικής εξήγησης66 .  

 Πολλές από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται προβάλλονται ως 

επιβεβαιωμένες και με τελεσίδικη ισχύ, όπως είναι, για παράδειγμα, η ταύτιση του 

τάφου της Μεγάλης Τούμπας με αυτόν του Φιλίππου Β’ και τα αίτια καταστροφής 

του Μινωικού πολιτισμού, τα οποία ακόμη τίθενται υπό αμφισβήτηση. Όμως, όπως 

                                                             
62 Είναι ήδη εξαιρετικά δύσκολο για τους μικρούς μαθητές να κατανοήσουν την αφηρημένη έννοια 
του ιστορικού χρόνου και, ακόμα πιο δύσκολη, η κατανόηση της έννοιας του μακρινού παρελθόντος 
της αρχαιότητας. 
63 Τέτοια παραδείγματα αποτελούν «Ο Γλεντζές» , «Οι μικροί πυγμάχοι», «Ο αρπιστής από την Κέρο» 
κ.ά. 
64

 Για παράδειγμα, στο εγχειρίδιο της Μουσικής της ΣΤ’ τάξης υπάρχει η λεζάντα «Αμαζόνα που 
σαλπίζει για τη μάχη. Μελανόμορφο επίνητρο (τέλος 6ου-αρχές 5ου αι. π.Χ.) Μουσείο Ελευσίνας», 
χωρίς, όμως, να επεξηγείται πουθενά το τι είναι το «επίνητρο». Συνεπώς, δημιουργούνται απορίες 
στο μαθητή. 
65

 Όπως συμβαίνει στην περίπτωση του γλυπτού που απεικονίζεται στη σελ. 13 του εγχειρίδιου 
Ιστορίας της Γ’ τάξης με τη λεζάντα «Ο Ποσειδώνας. Αρχαίο ελληνικό γλυπτό». Η θεότητα που 
παριστάνεται στο γλυπτό, το οποίο βρέθηκε στο Αρτεμίσιο (κάτι που παραλείπεται, παρόλο που το 
γλυπτό είναι γνωστό ως «Ο Δίας ή ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου»), ταυτίζεται με απόλυτη 
βεβαιότητα με το θεό Ποσειδώνα, ενώ στην πραγματικότητα δεν αποκλείεται και η εκδοχή να 
παριστάνεται ο Δίας, κάτι που επίσης δεν αναφέρεται καθόλου. 
66

 Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης, όπου οι λεζάντες είναι εξαιρετικά 
σύντομες και ελλιπείς στις πληροφορίες που παρέχουν, αφού πολλές φορές αναφέρεται μόνο το 
θέμα, χωρίς καμιά άλλη πληροφορία για το αντικείμενο που εικονίζεται. 
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αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, σε αντίθεση με ό,τι τα σχολικά 

εγχειρίδια υπονοούν, για την αρχαιολογική επιστήμη τίποτα δεν είναι 

αδιαπραγμάτευτα αληθινό. Χρειάζεται, επίσης, να σημειωθεί ότι συχνά 

αποκρύπτονται ανασκαφείς που διετέλεσαν καθοριστικό ρόλο σε σημαντικές 

ανασκαφές, όπως ο Κ. Πιττάκης στις Μυκήνες και ο Μ. Καλοκαιρινός στην Κνωσό. 

Αυτό που πρέπει να αναγνωριστεί, όμως, είναι ότι, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 

αρχαιολόγοι πολλές φορές (εσκεμμένα) ερμήνευσαν λανθασμένα τα ευρήματά τους, 

στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ τάξης διευκρινίζεται και τονίζεται αυτή η λανθασμένη 

ερμηνεία (παράδειγμα αποτελεί «Η προσωπίδα του Αγαμέμνονα»). 

 Συγκρίνοντας το εκπαιδευτικό υλικό της προηγούμενης περιόδου (1982-

2006) με τα σχολικά εγχειρίδια της έρευνάς μας (2006 και εξής), διαπιστώνουμε ότι 

η συγγραφή των εγχειριδίων φαίνεται, σε γενικές γραμμές, να ακολουθεί σταθερές 

φόρμες και μανιέρες, καταλήγοντας σε μια σειρά κειμένων που μοιάζουν πολύ 

μεταξύ τους: εμπλουτίζοντας τις παλαιότερες νοηματοδοτήσεις και συγκροτώντας 

νέες (Κασβίκης, 2015) τα σχολικά εγχειρίδια επιθυμούν να υπηρετήσουν τον ίδιο 

στόχο. Αυτό σημαίνει πως τα νέα σχολικά εγχειρίδια δεν κατορθώνουν να 

απαλλαγούν ουσιαστικά από τα καθιερωμένα σχήματα του παρελθόντος και να 

φέρουν μια ουσιαστική τομή σε θέματα αιχμής, όπως είναι ο νέος ρόλος της 

αρχαιολογίας σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αντίθετα, θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως τα ανοίγματα που γίνονται είναι κάπως δειλά. Επιχειρήθηκε, βέβαια, σε 

κάποιες περιπτώσεις η υπέρβαση ορισμένων παραδοσιακών μορφών, παρόλα αυτά 

τα νέα βιβλία δεν ξεφεύγουν από παλαιότερες μορφές αντίστοιχων εγχειριδίων.  

Για να μιλήσουμε, όμως, πιο συγκεκριμένα: 

 Σε αντίθεση με τα σχολικά εγχειρίδια της προηγούμενης περιόδου, όπου η 

αρχαιολογία παρουσιαζόταν κυρίως ως μια επιστήμη που φέρνει στους φως 

εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και αντικείμενα που πολλές φορές έχουν τη 

διάσταση του θησαυρού, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η εντύπωση ότι 

αποτελεί μια επιστημονική περιπέτεια (Κασβίκης 2004: 428), στα νέα σχολικά 

εγχειρίδια το επάγγελμα του αρχαιολόγου σε καμία περίπτωση δεν 

παρουσιάζεται ως κυνήγι χαμένου θησαυρού, αλλά, αντιθέτως, παρουσιάζεται 

με έμφαση στην επιστημονική του ιδιότητα.  

 Πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες διαφαίνεται η προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης των μαθητών για την προστασία των αρχαίων μνημείων. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους: ο πρώτος τρόπος είναι προβάλλοντας τα 

μνημεία ενταγμένα στη σημερινή κοινωνία και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η 

βασική λειτουργία τους είναι να προάγουν την ανθρώπινη μνήμη και να 

λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος του παρόντος με το παρελθόν (χαρακτηριστικό 

το πώς παρουσιάζεται η εκκλησία της Καπνικαρέας στο σχολικό εγχειρίδιο των 

Θρησκευτικών της Ε’ Δημοτικού, σελ.67). Ο δεύτερος τρόπος είναι 

αναδεικνύοντας τις καταστροφές και τις φθορές που έχουν υποστεί ή ακόμη 

υπόκεινται τα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία και προτρέποντας τους 
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μαθητές να δρουν ως ευσυνείδητοι πολίτες. Ο τρίτος τρόπος είναι με προτάσεις 

και παρακινήσεις για επισκέψεις από πλευράς των μαθητών σε μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους, αφού η αμεσότερη επαφή με τα θέματα και τα 

αντικείμενα του πολιτισμού και της ιστορίας θα βοηθήσει στην προστασία, την 

ανάδειξη και την καλύτερη κατανόηση των πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 

(Ανδρέου & Κωτσάκης 2002: 102). Πραγματοποιώντας μια σύγκριση με τα 

σχολικά εγχειρίδια της προηγούμενης περιόδου διαπιστώνουμε ότι στο θέμα της 

διαχείρισης και της ανάδειξης της αρχαιολογικής κληρονομιάς δεν 

παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 

τρόπους παρουσίασης των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων που φαίνεται 

να εξυπηρετούν του ίδιους ρόλους (χώροι προστασίας και παρουσίασης των 

αρχαιολογικών ευρημάτων και χώροι ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης). Αντιθέτως, 

στα νέα σχολικά εγχειρίδια διαγράφεται η προσπάθεια συγκρότησης μιας εικόνας 

του μουσείου ως κάτι πιο οικείου και προσιτού στο κοινό, ως κάτι μυστηριώδες 

και συναρπαστικό που πρέπει να το ανακαλύψεις, καταρρίπτοντας την εικόνα του 

μουσείου ως ναού της τέχνης που επικρατούσε στα προηγούμενα σχολικά 

εγχειρίδια67. 

 Συγκριτικά με τα σχολικά εγχειρίδια της προηγούμενης περιόδου, οι τρόποι 

παρουσίασης των αρχαιολογικών υλικών, οι οποίοι συνεχίζουν να 

καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των αρχαιολογικών αναφορών, φαίνεται να 

διαφοροποιούνται ελάχιστα ως προς το περιεχόμενό τους. Αυτό σημαίνει ότι  

συνεχίζεται να δίνεται έμφαση στο λειτουργικό ή αισθητικό τους χαρακτήρα, να 

προβάλλονται ως πηγή πληροφόρησης για τη ζωή στο παρελθόν ή να 

αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα άξια ή ανάξια θαυμασμού. Διαπιστώνουμε, 

λοιπόν, ότι προβάλλεται μια πρόσληψη των αντικειμένων, η οποία 

επικεντρώνεται κυρίως στο παρελθόν και στις χρήσεις τους∙ μια πρόσληψη, η 

οποία συνδέεται κυρίως με την πολιτισμική –ιστορική προσέγγιση της 

αρχαιολογίας παρά με τις συμβολικές και αλληλοδιαδοχικές νοηματοδοτήσεις 

στο παρελθόν και στο παρόν.    

 Αναφορικά με τις αρχαιολογικές ερμηνείες για το παρελθόν68, αυτό που 

παρατηρείται είναι ότι συνεχίζεται να δίνεται έμφαση στην περιγραφή του 

τρόπου ζωής στο παρελθόν, μέσα από τον υλικό πολιτισμό των ανθρώπων, στα 

επιτεύγματα, την τεχνολογία και τις ανακαλύψεις, στην τέχνη, στην 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, στη διάδοση πολιτισμικών στοιχείων, ενώ δεν 

περιλαμβάνεται καμία αναφορά που να δείχνει νοσταλγία. 

                                                             
67

 Για την εικόνα του μουσείου ως ναού της τέχνης στα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια βλέπε 
Κασβίκης 2004: 273. 
68 Ειδικά οι αναφορές της Κατηγορίας «Αρχαιολογικές ερμηνείες για το παρελθόν» ομαδοποιήθηκαν 
με διαφορετικό τρόπο σε υποκατηγορίες στη δική μας έρευνα, συγκριτικά με την ομαδοποίηση που 
πραγματοποίησε ο Κ. Κασβίκης (2004) στην Κατηγορία «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του υλικού 
παρελθόντος», αφού ο κάθε ερευνητής αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει διαφορετικά τα στοιχεία. Το 
αποτέλεσμα, όμως,  είναι ότι τα συμπεράσματα που προέκυψαν δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους. 
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 Οι αναφορές που σχετίζονται με τους «Άλλους» πολιτισμούς, μέσα πάντα 

από τον υλικό πολιτισμό, είναι σχετικά αδιάφορες ως προς το περιεχόμενό τους 

και σχετίζονται μόνο με τον πολιτισμό τους, τα επιτεύγματα και την τεχνολογία 

τους∙ ή, ακόμη, οι άλλοι λαοί μπορεί να αναφέρονται στα πλαίσια των εμπορικών 

συναλλαγών που είχαν με τους Έλληνες. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 

βαρύτητα φαίνεται να δίνεται στην παρουσίαση και ανάδειξη του ελληνικού 

πολιτισμού, παρουσιάζοντας με «χλιαρό» τρόπο τους «Άλλους» πολιτισμούς, σε 

αντίθεση με τα σχολικά εγχειρίδια της προηγούμενης περιόδου, όπου η διάκριση 

ανάμεσα στον εθνικό, φυλετικό ή πολιτισμικό «εαυτό» και «άλλο» 

χρησιμοποιούνταν συστηματικά για τη σφυρηλάτηση της εθνικής και 

πολιτισμικής ταυτότητας και ενότητας στα παιδιά (Κασβίκης 2004: 288). 

 Στα σχολικά εγχειρίδια της προηγούμενης περιόδου (Κασβίκης, 2004), η 

Ακρόπολη και ειδικά ο Παρθενώνας παρουσιάζονταν όχι μόνο ως σύμβολα της 

εξουσίας και της πολιτικής δύναμης της πόλης των Αθηνών, αλλά και ως σύμβολα 

του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού 

γενικότερα. Η εικόνα τους στα σχολικά εγχειρίδια αντανακλούσε την αντίληψη 

που έχει γι’ αυτά η ελληνική κοινωνία: η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ταυτίζεται 

αποκλειστικά με τα μνημεία του βράχου. Επιπλέον, η Ακρόπολη ενσάρκωνε την 

αίσθηση της συνέχειας, της σταθερότητας, της ιστορικότητας και της 

αυθεντικότητας ως αξιοσημείωτο παράδειγμα της κλασικής Αθήνας και των 

επιτευγμάτων της στη δημοκρατία, στην φιλοσοφία, στις επιστήμες και στις 

τέχνες. Στα ίδια πλαίσια κινούνταν και η εικόνα που συγκροτούσαν τα 

προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια για την Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, η 

οποία με ανάλογο τρόπο αποτελούσε αιώνιο μνημείο, όπως ο Παρθενώνας, 

σύμβολο του χριστιανισμού, αλλά και του Ελληνισμού. Στο λόγο των νέων 

σχολικών εγχειριδίων η εικόνα αυτή εξακολουθεί να συγκροτείται, χωρίς να 

παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις.69. 

 Μια μικρή αναδρομή στα Α.Π. από το 1880, αφότου η Ιστορία έγινε 

αυτόνομο μάθημα, μας δείχνει ότι από τότε ο κύριος στόχος ήταν η διαμόρφωση 

της εθνικής συνείδησης (Αβδελά, 1998). Από την έρευνά μας προκύπτει ότι και 

                                                             
69 Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο Ιστορίας για τη Δ΄ τάξη, όπως και στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της 
προηγούμενης περιόδου, αφιερώνεται μια ολόκληρη ενότητα για την Ακρόπολη με τον τίτλο «Ο 
«χρυσός αιώνας» της Τέχνης» και επισημαίνεται ότι «Πάνω στην Ακρόπολη στήθηκαν λαμπρά 
μνημεία, που και σήμερα γνωρίζουν παγκόσμιο θαυμασμό». Με τον ίδιο τρόπο, η Αγία Σοφία 
προβάλλεται ξεκάθαρα ως σύμβολο του χριστιανισμού (ενώ, αντιθέτως, ο Παρθενώνας δεν 
αναφέρεται ξεκάθαρα ως σύμβολο του ελληνισμού, αλλά αφήνεται να εννοηθεί). Επιπλέον, η 
διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού και της ορθοδοξίας μέσω του Παρθενώνα και της Αγίας Σοφίας 
αντίστοιχα τονίζεται σε μια χαρακτηριστική αναφορά, η οποία εντοπίστηκε στο εγχειρίδιο της 
Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης στο κεφάλαιο «Ο πολιτισμός των Ελλήνων» (βιβλίο μαθητή, 
σελ.36-37), ενώ στο εγχειρίδιο Γεωγραφίας της ΣΤ΄ τάξη, στην ενότητα «Αξιοθέατα, μνημεία και 
ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης», καλλιεργείται η κυρίαρχη πρόσληψη της ελληνικής 
καταγωγής του ευρωπαϊκού πολιτισμού και η ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού παρελθόντος. Για τον 
τρόπο παρουσίασης της Ακρόπολης και των μνημείων της στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού την 
περίοδο 1974-2011 βλέπε Ανδρέου & Κασβίκης (2013). 
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στα νέα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού, ιδιαίτερα σε αυτά της Ιστορίας, 

διαγράφεται έντονα η προσπάθεια διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας των 

παιδιών. Παρόλο που οι αρχαιολογικές αφηγήσεις οι οποίες αποκαλύπτουν μια 

έντονη προσπάθεια σφυρηλάτησης εθνικών ταυτοτήτων δεν είναι τόσο ισχυρές 

σε ποσοτικό επίπεδο, σε ποιοτικό, όμως, επίπεδο καταφέρνουν να 

διαμορφώσουν αντιλήψεις για τη σχέση αρχαιολογίας και εθνικής ταυτότητας και 

παρέχουν συγκεκριμένες αναπαραστάσεις για την πολιτισμική ετερότητα στο 

παρελθόν. Αυτό επιτυγχάνεται με τέσσερις τρόπους: με τις πολιτικές και 

ιδεολογικές χρήσεις του υλικού πολιτισμού στο παρελθόν και στο παρόν, με την 

ανάδειξη της διαχρονικής συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού στο χώρο και στο 

χρόνο, με τη συνεχή προβολή του ζητήματος των «ξενιτεμένων» αρχαιοτήτων και, 

τέλος, με την παρουσίαση του ελληνικού πολιτισμού ως ανώτερου όλων.  

     Αρχικά, όσον αφορά στις πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις του υλικού 

πολιτισμού, διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν, όπως αναφέραμε και παραπάνω, 

μια εικόνα της αρχαιολογίας άμεσα συνδεδεμένης με την πολιτική. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππου Β’ στη 

Βεργίνα από το Μανόλη Ανδρόνικο, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές 

για την ανάδειξη της εθνικής μας ταυτότητας και την επιβεβαίωση μεγάλων 

εθνικών αφηγήσεων (όπως στην αναφορά που εντοπίστηκε στο εγχειρίδιο 

Ιστορίας της Δ’ τάξης, σελ. 97, όπου δηλώνεται ξεκάθαρα ότι οι Αιγές είναι η 

πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους αποσαφηνίζοντας προς άρση 

κάθε αμφισβήτησης ότι ο Φίλιππος έζησε και έδρασε στη Μακεδονία και κατ’ 

επέκταση, ο γιος του Αλέξανδρος, ο γεννημένος στην Ελλάδα στρατηλάτης είναι η 

αδιαμφισβήτητη απόδειξη των ελληνικών διαπιστευτηρίων της Μακεδονίας).  

     Από την άλλη, η ανάδειξη της διαχρονικής συνέχειας του ελληνικού 

πολιτισμού στο χώρο και στο χρόνο πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους:  

1. Με την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού ως πρόγονου και βάσης του 

σημερινού δυτικού πολιτισμού, γεγονός που αποδεικνύεται με υλικά τεκμήρια: ο 

ευρωπαϊκός πολιτισμός διατηρεί ενεργά πολλά στοιχεία του αρχαιοελληνικού 

πολιτισμού.70 

2. Με την παρουσίαση του ρωμαϊκού και του βυζαντινού πολιτισμού ως 

συνέχειας του αρχαιοελληνικού. Στο εγχειρίδιο Ιστορίας της Ε’ τάξης εμφανίζεται 

ο όρος «ελληνορωμαϊκός πολιτισμός» για να περιγράψει τον σύνθετο πολιτισμό 

που προέκυψε από τη συνάντηση και τη συγχώνευση του ρωμαϊκού και του 

                                                             
70

 Τέτοια στοιχεία είναι αρχαιοελληνική μυθολογία, η οποία αποτέλεσε ένα από τα σταθερότερα 
διαχρονικά σημεία αναφοράς για την ευρωπαϊκή τέχνη, τα αρχαιοελληνικά λογοτεχνικά είδη που 
αποτέλεσαν τα πρότυπα με βάση τα οποία αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ευρωπαϊκή λογοτεχνία, τις 
εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική, οι οποίες κατά την Αναγέννηση στηρίχθηκαν στη 
δημιουργική μίμηση των αντίστοιχων αρχαιοελληνικών προτύπων, τις έννοιες και τους 
προβληματισμούς της αρχαιοελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης που αποτελούν τη βάση του 
νεότερου φιλοσοφικού στοχασμού, τη θεμελίωση των επιστημών και άλλες αξίες του 
αρχαιοελληνικού πολιτισμού, όπως ο ανθρωπισμός, η δημοκρατία κ.ά. που δημιουργήθηκαν στην 
Ελλάδα και δεν έχασαν ποτέ τη σημαντική θέση τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
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ελληνικού πολιτισμού. Ο ρωμαϊκός πολιτισμός, δηλαδή, δεν αφάνισε τον 

ελληνικό με την κατάκτηση των Ελλήνων από τους Ρωμαίους, αλλά αντιθέτως τον 

«υιοθέτησε». Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον βυζαντινό πολιτισμό, ο οποίος 

παρουσιάζεται ως συνέχεια του ρωμαϊκού και, κατ’ επέκταση, του 

αρχαιοελληνικού πολιτισμού, γεγονός που καθρεφτίζει την εθνική ιδεολογία του 

«ελληνοχριστιανικού πολιτισμού». 

3. Με την χρονική επέκταση  προς τα πίσω της συνέχειας του ελληνικού 

πολιτισμού, εντάσσοντας σε αυτή την ελληνική προϊστορία, κάτι που είχε 

δρομολογηθεί ήδη από την προηγούμενη γενιά των σχολικών εγχειριδίων 

(Κασβίκης, 2015).  Έτσι, μαζί με το μυκηναϊκό πολιτισμό, ενσωματώνεται τόσο η 

μινωική περίοδος, όσο και η τρίτη π.Χ. χιλιετία, μέσα από την ελληνοποίηση του 

κυκλαδικού πολιτισμού (Kasvikis 2012: 124). 

     Όλα τα παραπάνω συνδυασμένα, στοχεύουν στη διαμόρφωση και τη 

μετάδοση μιας συνεκτικής εθνικής ταυτότητας, μιας ορισμένης εθνικής 

ταυτότητας που εδράζεται πρωτίστως στην υπερηφάνεια για το ένδοξο αρχέγονο 

ελληνικό έθνος. 

     Η συνεχής προβολή του ζητήματος των «ξενιτεμένων» αρχαιοτήτων στα νέα 

σχολικά εγχειρίδια, αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές πάνω στο 

συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να ενστερνιστούν την ανάγκη της επιστροφής όλων 

των ανεκτίμητων ελληνικών θησαυρών που «κοσμούν» τα μουσεία της Ευρώπης 

και, κυρίως, του Βρετανικού Μουσείου και στο μέλλον να αγωνιστούν για τον 

επαναπατρισμό τους. Όπως επισημάνθηκε και από τους Α. Ανδρέου και Κ. 

Κασβίκη (2013), είναι η πρώτη φορά που σε ενότητα Ιστορίας σε εγχειρίδιο της Δ’ 

τάξης γίνεται ειδική μνεία στον Έλγιν και στην αφαίρεση των μαρμάρων, αλλά και 

αναφορά στο θρύλο του θρήνου των Καρυάτιδων για τη χαμένη τους αδελφή. 

Αυτό πραγματοποιείται σε άκρως συναισθηματικό τόνο, κάνοντας επίκληση στο 

συναίσθημα των μαθητών, ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση της αδικίας, με όσα 

άλλα συναισθήματα αυτή μπορεί να εμπερικλείει (θυμό, οργή, παράπονο, 

αγανάκτηση, λύπη, νοσταλγία, πίκρα), καθώς και το αίσθημα της εθνικής 

ευθύνης. 

     Τέλος, μέσα από πολλές αρχαιολογικές αναφορές ο ελληνικός πολιτισμός 

αναδεικνύεται μοναδικός και ανεπανάληπτος, με άκρως εμφανή τρόπο, με τη 

συνεχή εξύμνηση της ανωτερότητάς του και της υπεροχής των ελληνικών 

επιτευγμάτων.  

     Οι παραπάνω διαπιστώσεις μαρτυρούν ότι οι νοηματοδοτήσεις που 

αποσκοπούν στη σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών, όχι μόνο 

παραμένουν ίδιες σε σχέση με τα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια, αλλά 

εμπλουτίζονται, ώστε να επιτευχθεί η επανασύνδεση με τους προγόνους μας και  

οι μαθητές να ενστερνιστούν το αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας. 

 Τέλος, συνδέοντας τα αποτελέσματα της έρευνας μας με την αρχαιολογική 

θεωρία, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στα σχολικά εγχειρίδια υιοθετείται 
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κυρίως μια πολιτισμικό-ιστορική προσέγγιση στην παρουσίαση και ανάδειξη του 

υλικού πολιτισμού και της αρχαιότητας εν γένει. Αυτό προκύπτει από την 

ομαδοποίηση των αρχαιολογικών θέσεων σε διακριτούς πολιτισμούς που 

ταξινομούνται βάσει των διαφορών τους, καθώς και από τον καθορισμό της 

γεωγραφικής διασποράς και της χρονικής διάρκειας αυτών των πολιτισμών. Ακόμη, 

οι πολιτισμοί αυτοί παρουσιάζονται να είναι ένα σύνολο κανόνων που κυβερνούν 

την ανθρώπινη συμπεριφορά. Επιπλέον, η ερμηνεία της πολιτισμικής αλλαγής 

παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα των μεταναστεύσεων που οδήγησαν στην 

αντικατάσταση του λαού και του πολιτισμού του από έναν άλλον και της διάχυσης 

ιδεών από τη  μια ανθρώπινη ομάδα στην άλλη μέσω των κοινωνικών και 

οικονομικών σχέσεων. Συνεπώς, αυτό που προβάλλεται είναι ο πολιτισμός με την 

ανθρωπολογική του έννοια, θα έλεγε κανείς, με τις καθημερινές συνήθειες, τις 

νοοτροπίες και τις πρακτικές, συνειδητές ή ασυνείδητες, τους τρόπους ομιλίας κ.ά., 

ενώ η γνώση της κουλτούρας και της πολιτισμικής ιστορίας αναδεικνύονται ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοήσουμε τη σημερινή πραγματικότητα. Δε 

λείπουν, όμως, και οι περιπτώσεις στις οποίες διαφαίνεται έντονο το στοιχείο του 

ντετερμινισμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου γεγονότα και αντιλήψεις 

παρουσιάζονται με επιβεβαιωμένη ισχύ, γεγονός που υποδεικνύει πως στα σχολικά 

εγχειρίδια υπάρχουν και στοιχεία βασιζόμενα στη θεωρία της Νέας Αρχαιολογίας.  

 

4.2. Μελλοντικές Προτάσεις 

 

     Όπως φάνηκε από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, ελάχιστες είναι οι έρευνες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με 

την εικόνα της αρχαιολογίας και του υλικού πολιτισμού στα σχολικά εγχειρίδια.  

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε 

εγχειρίδια κυρίως ανθρωπιστικών σπουδών και, κατά κύριο λόγο, σε αυτά της 

Ιστορίας, ενώ ελάχιστες είναι οι έρευνες που αφορούν στα εγχειρίδια «θετικών» 

γνωστικών αντικειμένων (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, κτλ). Ωστόσο, όπως 

προέκυψε από την έρευνά μας,  τα εν λόγω σχολικά εγχειρίδια μπορεί να περιέχουν 

πληροφορίες και στοιχεία  υψηλού ενδιαφέροντος. Ακόμη, οι περισσότερες έρευνες 

αφορούν σε μεμονωμένα σχολικά εγχειρίδια και, συνεπώς, αδυνατούν να δώσουν 

μια συνολική εικόνα της παρουσίασης της αρχαιολογίας και του υλικού πολιτισμού, 

καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτή μπορεί να προσληφθεί από τους μαθητές. 

Παράλληλα, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα επίπεδα 

εκπαίδευσης, με έμφαση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ, δηλαδή, η έρευνα 

για τα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, οι 

σχετικές μελέτες για την αρχαιολογία και τον υλικό πολιτισμό σε εγχειρίδια που 

χρησιμοποιούνται στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι περιορισμένη. Τέλος, θα 

αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονίσουμε ότι, ανεξάρτητα από τα 

προβλήματα που παρατηρούνται στη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων,  σχεδόν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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όλοι οι ερευνητές εστιάζουν αποκλειστικά στα κείμενα των εγχειριδίων και δεν 

ασχολούνται καθόλου με την εικονογράφηση. Δεν πρέπει, όμως, σε καμία 

περίπτωση να αγνοούμε ή να υποτιμάμε τη δύναμη της εικόνας, καθώς αυτή 

μπορεί να αποκτά τη δική της αφηγηματική δομή και να προκαλεί τον αναγνώστη 

σε μια «άλλη» αφήγηση. 

     Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το ερευνητικό κενό που πρέπει να καλυφθεί 

είναι μεγάλο: είναι σημαντική η περαιτέρω διεύρυνση της έρευνας σε εγχειρίδια 

γνωστικών αντικειμένων πέραν των ανθρωπιστικών σπουδών καθώς και σε επίπεδα 

εκπαίδευσης πέραν της Πρωτοβάθμιας, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθεί 

η διερεύνηση του ζητήματος και στον τομέα της εικονογράφησης. Επιπλέον, δε 

μπορούμε να λησμονούμε ότι ο κόσμος και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες κάτω 

από τις οποίες γράφονται και διδάσκονται τα σχολικά εγχειρίδια συνεχώς αλλάζουν. 

Επομένως, το περιεχόμενο των αρχαιολογικών αναπαραστάσεων δε μπορεί παρά 

να τίθεται σε συνεχή έρευνα. 

     Πέρα από τις έρευνες που μπορούν να εκπονηθούν αρχικά σε ένα καθαρά 

ερευνητικό-θεωρητικό επίπεδο, σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν αλλαγές στο περιεχόμενο των ήδη υπαρχόντων εγχειριδίων.     

Το ζητούμενο είναι τα σχολικά εγχειρίδια να είναι συνδεδεμένα με το σήμερα, 

ζωντανά και ανανεωμένα, απαλλαγμένα από τα στερεότυπα και τις ιδεολογικές 

δεσμεύσεις που τα βαραίνουν και να καταφέρνουν, εκτός από το να μεταδίδουν 

γνώσεις, να διαμορφώνουν προσωπικότητες σκεπτόμενες και υποψιασμένους 

αυριανούς πολίτες. Φυσικά, οι αλλαγές δε θα πρέπει να είναι επιδερμικές, αλλά 

ριζικές και ουσιαστικές, χωρίς να υποεκτιμώνται οι δυσκολίες που υπάρχουν σε 

κάθε απόπειρα διαμόρφωσης εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα εγχειρίδια της Ιστορίας, ώστε το μάθημα της Ιστορίας να 

γίνει πραγματική διδασκαλία της τέχνης και της ιστορίας του πολιτισμού, 

αξιοποιώντας την πληθώρα αρχαιολογικών τεχνουργημάτων που περιέχεται σε 

αυτά, όχι μόνο με τον εμπλουτισμό των λεζάντων υπομνηματισμού, αλλά και με τη 

χρήση τους ως αφετήριον έρμα για συζήτηση σχετικά με την αρχαιότητα, σε 

συνδυασμό πάντα με το κείμενο. Ακόμη, θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου 

πληροφορίες που εμπεριέχουν ανακρίβειες ή και σημαντικές ελλείψεις και οι 

οποίες μπορούν να αποπροσανατολίσουν τους μαθητές και να συγκροτήσουν 

λανθασμένα πρότυπα και αντιλήψεις. Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης 

του αρχαιολογικού υλικού και της αρχαιότητας, θα ήταν καλή ιδέα στο μέλλον να 

δοθεί περισσότερη έμφαση στις πολλαπλές αφηγήσεις από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες αντί ενός μονοφωνικού μεγάλου αφηγήματος (αυτού της πολιτισμικής 

ιστορικής αρχαιολογίας).  

     Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο από όλα, όμως, είναι την ανάγκη 

να ενταχθεί η αρχαιολογία ουσιαστικά στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης, 

αφού όπως σχολιάσαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εισαγωγή της στην 

εκπαιδευτική πράξη μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά προσφέροντας σημαντικά οφέλη. 



160 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Βασικό στοιχείο για να πραγματοποιηθεί αυτό, αποτελεί η εισαγωγή της 

αρχαιολογίας ως μάθημα στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, έστω κι αν αυτό 

γίνει αρχικά πειραματικά ή σε μορφή προαιρετικής ολιγόωρης παρακολούθησης, 

καθώς και η άμεση επαφή των μαθητών με την αρχαιολογία και τον υλικό 

πολιτισμό: οι μαθητές θα πρέπει να επισκέπτονται συχνά μουσεία, αρχαιολογικούς 

χώρους και ανασκαφές στην εξέλιξή τους. 

     Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το ελληνικό δημοτικό σχολείο 

μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος και μέσω του σχολικού εγχειριδίου μπορεί και 

οφείλει να οικοδομήσει μια βιωματική σχέση των νέων με το παρελθόν και να 

δημιουργήσει προϋποθέσεις, ώστε οι αυριανοί πολίτες να χαίρονται την παρουσία 

των μνημείων στο περιβάλλον, να την επιζητούν, αντί να την αποφεύγουν, και να 

μπορούν να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους φορείς του κράτους για την 

προστασία τους και την αξιοποίησή τους, μιας και η παιδεία και η αγάπη για τα 

μνημεία και τις αρχαιότητες είναι προαπαιτούμενα για την προστασία τους.  

     Επιλογικά, αναφέρουμε τον G. Orwell (1978), ο οποίος στο βιβλίο του «1984» 

έγραψε χαρακτηριστικά: «Όποιος ελέγχει το παρελθόν ελέγχει το μέλλον. Όποιος 

ελέγχει το παρόν ελέγχει το παρελθόν». Συνεπώς, όποιος διαχειρίζεται το παρελθόν 

και το παρόν, διαμορφώνει και την κοινωνική πραγματικότητα. Η φράση αυτή 

αντανακλά το εύρος και τη δύναμη της ιστορίας και του πολιτισμού και αποτελεί 

καθρέφτη του χθες, του σήμερα και του αύριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ελληνόγλωσσες 

Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και σχολείο. Αθήνα: νήσος. 

Αγγελάκος, Κ. (2005). Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο: δυνατότητες και περιορισμοί. 

Ο λόγος των συγγραφέων. Στο Χ. Βέικου (επιμ.), Διδακτικό βιβλίο και 

Εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, Δυνατότητες, Προοπτικές (σσ. 

159-164). Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Ανδρέου, Π.Α. & Κασβίκης, Κ. (χ.η.). «Η Ακρόπολη και τα μνημεία της στα σχολικά 

εγχειρίδια του Δημοτικού την περίοδο 1974-2011: αρχαιολογικές, ιδεολογικές 

και συμβολικές αναπαραστάσεις ενός “ένδοξου παρελθόντος”». Στα πρακτικά 

του Συνεδρίου: Μουσεία 11 - Με αφορμή το Νέο Μουσείο Ακρόπολης: 

Αρχιτεκτονική, Μουσειολογία, Ιδεολογία, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 2011.  

Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου, 2015 από 

https://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-1073-

1/dissemination/pdf/A-Andreou-K-Kasvikis_Acropolis_in_textbooks.pdf. 

Ανδρέου, Σ. & Κωτσάκης, Κ. (2002). Αρχαιολογία, μουσείο και εκπαίδευση. Έρευνα 

της ελληνικής και της διεθνούς εμπειρίας. Στο Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχ.85, 

σσ. 102-103. 

Archaeology Newsroom (2014, 24 Δεκεμβρίου). Επτά ελληνικές αποκαλύψεις που 

άλλαξαν τον αρχαιολογικό κόσμο το 2014. Archaeology & arts. Ανακτήθηκε 18 

Φεβρουαρίου, 2016 από http://www.archaiologia.gr/blog/2014/12/24/επτά-

ελληνικές-αποκαλύψεις-που-άλλαξ/ 

Άχλης, Ν. (1983). Οι γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι, στα σχολικά βιβλία 

Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Βάμβουκας, Μιχάλης Ι. (1998) Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και 

μεθοδολογία. Εκδόσεις: Γρηγόρη. 

Βιτσιλάκη – Σορωνιάτη, Χ. (2004). Η συμπληρωματικότητα ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων στην κοινωνιολογική και εκπαιδευτική έρευνα. Στο Παπαγεωργίου, Γ.  

(επιμ.). Μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Βρεττάκου, Β. (1997). Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης: Ευρωπαϊκές τάσεις και πρόταση 

για ένα πλαίσιο ελληνικής πολιτικής. Αθήνα: Ίων. 

Βρεττός, Γ. & Καψάλης, Α. (1999). Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός – Αξιολόγηση 

–Αναμόρφωση. Αθήνα: Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα». 

Γαζή, Ε. (2002) «Η Ιστορία στο Δημόσιο Χώρο». Στο Γ. Κόκκινος & Ε. Αλεξάκη (επιμ.), 

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή (σσ. 43-53). Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

Γαλανίδου, Ν. & Domasnes, L.H. (2012). Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν. Μια 

διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. 

https://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-1073-1/dissemination/pdf/A-Andreou-K-Kasvikis_Acropolis_in_textbooks.pdf
https://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-1073-1/dissemination/pdf/A-Andreou-K-Kasvikis_Acropolis_in_textbooks.pdf
http://www.ebooks.gr/gr/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-133369.html
http://www.ebooks.gr/gr/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-133369.html


162 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (1999). Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

Γρόλλιος, Γ., Παπαναστασίου, Τ. & Τάκη, Β. (1997α). Σχολική Ιστορία και ιδεολογία. 

Η αναθεώρηση του εγχειριδίου της Δ' τάξης στο δημοτικό σχολείο, α’ μέρος, 

Αντιτετράδια της εκπαίδευσης, τεύχ.46, σσ.34-46. 

Γρόλλιος, Γ., Παπαναστασίου, Τ. & Τάκη, Β. (1997β). Σχολική Ιστορία και ιδεολογία. 

Η αναθεώρηση του εγχειριδίου της Δ' τάξης στο δημοτικό σχολείο. β’ μέρος, 

Αντιτετράδια της εκπαίδευσης, τεύχ.47, σσ.81-89. 

Γρόλλιος, Γ. (1998). Επιστήμη της ιστορίας, σχολικά εγχειρίδια και διαδικασίες 

παραγωγής της σχολικής ιστορίας. Μακεδνόν Παιδαγωγικόν Δελτίον, τεύχ.5, 

σσ.17-28. 

Δάλκος, Γ. (1992). Οι ενότητες τέχνης των βιβλίων Ιστορίας Γυμνασίου - Λυκείου: μια 

χρήσιμη ανάλυση. Νέα Παιδεία τεύχ.63, σσ.87-100. 

Δημαράς, Α. (1986). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τεύχ. Α-Β, Αθήνα: Ερμής. 

Ferro, M. (2001). Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο 

(μτφ. Μαρκέτου Π.). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Foucault, M. (2007). Επιτήρηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της Φυλακής (μτφ. 

Χατζηδήμου Κ. & Ράλλη Ι.). Αθήνα: Κέδρος. 

Fritzsche, K.P. (1992). Τα σχολικά εγχειρίδια ως αντικείμενο έρευνας. Ματιές στη 

διεθνή έρευνα σχολικών εγχειριδίων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχ.17, σσ.173-

181. 

Hodder, I. (2002a). Διαβάζοντας το παρελθόν. Τρέχουσες ερμηνευτικές προσεγγίσεις 

στην αρχαιολογία. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. 

Husbands, Ch. (2004). Τι σημαίνει διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και 

νοήματα. Αθήνα, Μεταίχμιο. 

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: 

Κριτική. 

Καγιάφα, Μ. (2011). Η Γλώσσα της Αρχαιολογίας στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. 

Στα πρακτικά του 6ου Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Ελληνική 

Γλώσσα και Εκπαίδευση, Πάτρα, 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011 (σσ.575-

588).  

Κανταρτζή, Ε. (1991) Η εικόνα της γυναίκας, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 

Καράτζιου, Ν. (2004). Μία η Ιστορία, πέντε οι όψεις της. Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία, 11.1.2004, σσ.46-47. 

Κασβίκης, Κ. & Κουνελάκης Κ. (2000). Από την Αρχαιολογική Ανασκαφή στο 

Μουσείο της Τάξης: Ένα πειραματικό πρόγραμμα εισαγωγής της Αρχαιολογίας 

στο δημοτικό σχολείο. Στο Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχ.77, σσ. 54-58. 

Κασβίκης, Κ. (2004). Αρχαιολογικές αφηγήσεις και εκπαίδευση. Ανάλυση 

περιεχομένου και εικονογράφησης στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού 

Σχολείου (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, 

Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 



163 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Κασβίκης, Κ. & Ανδρέου, Α. (2008). Περιβάλλοντα ιστορικής μάθησης εκτός 

σχολείου: ιστορικό τοπίο, αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, μνημεία και "τόποι" 

πολιτισμικής αναφοράς. Στο Ν. Νικονάνου & Κ. Κασβίκης (Επιμ.), Εκπαιδευτικά 

Ταξίδια στο Χρόνο. Εμπειρίες και Ερμηνείες του Παρελθόντος (σσ. 122-152). 

Αθήνα: Πατάκης. 

Κασβίκης, Κ. (2008α). Υλικός πολιτισμός και αρχαιολογικές αφηγήσεις στα σχολικά 

εγχειρίδια της Ιστορίας για το Δημοτικό Σχολείο. Στο Α. Ανδρέου (επιμ.), Η 

Διδακτική της Ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια (σσ.157-

203). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κασβίκης, Κ. (2008β). Υλικός πολιτισμός και αναπαραστάσεις για το παρελθόν στα 

νέα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου. Στο Α. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας 

(επιμ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος. 

Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 5-7 Δεκεμβρίου 2008 (σσ.831-

838). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός. 

Κασβίκης, Κ. (2015). Το «άλλο» Παρελθόν: Δημόσιες χρήσεις της αρχαιολογίας στην 

τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Στο Α. Ανδρέου, Σ. Κακουριώτης, Γ. Κόκκινος, Ε. 

Λεμονίδου, Ζ. Παπανδρέου & Ε. Πασχαλούδη (επιμ.), Η Δημόσια Ιστορία στην 

Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας (σσ.331-352). Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο. 

Καψάλης,  Α.Γ. & Χαραλάμπους, Δ.Φ.  (1995). Σχολικά Εγχειρίδια: Θεσμική Εξέλιξη 

και σύγχρονη προβληματική. Αθήνα:  Έκφραση.  

Καψάλης, Α. & Θεοδώρου, Δ. (2002). Τυπολογία και μεθοδολογία της έρευνας 

σχολικών εγχειριδίων, Μακεδνόν Παιδαγωγικόν Δελτίον, τεύχ. 10, σσ.195-203. 

Φλώρινα. 

Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ., Σκλαβενίτη, Σ., & Χρηστίδου, Β. (2001). Τα κείμενα 

της τεχνο-επιστήμης στον δημόσιο χώρο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κουλούρη, Χ. (1988). Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). 

Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο κειμένων. 

Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής 

Νεολαίας– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς-18. 

Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. (1996). Θεωρητικό Πλαίσιο για την αξιολόγηση των 

Διδακτικών Εγχειριδίων, Νέα Παιδεία, τεύχ.79, σσ.70-77. 

Κουτσελίνη, Μ.(1997): Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων. Η εγκυρότητά τους για Εκπαίδευση που προσανατολίζεται στον 

21ο αι., στο: Νέα Παιδεία 83, σελ. 35-49 

Κωτσάκης, Κ. (2001). Από το έκθεμα στο νόημα: Η ερμηνεία στη σύγχρονη θεωρία 

της αρχαιολογίας. Στο Μ. Σκαλτσά (επιμ.), Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα. 

Θεωρία και πράξη. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, 21-24 Νοεμβρίου 1997 (σσ. 

196-199). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Εντευκτηρίου. 



164 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Κωτσάκης, Κ. (2002). Εισαγωγή του επιμελητή (σσ.15-16). Στο Hodder, I., 

Διαβάζοντας το παρελθόν. Τρέχουσες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην 

αρχαιολογία. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.  

Κωτσάκης, Κ. (2008). Υλικός Πολιτισμός και Ερμηνεία στη Σύγχρονη Αρχαιολογική 

Θεωρία. Στο Ν. Νικονάνου &  Κ. Κασβίκης (επιμ.), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο 

χρόνο: Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Λάζαρης, Γ. (2011, 10 Οκτωβρίου). Δεν είναι του Φιλίππου ο τάφος στη Βεργίνα. 

Ανακτήθηκε 29 Οκτωβρίου, 2015 από 

http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=2439 

Le Goff, J. (1988). Ιστορία και Μνήμη. Αθήνα: Νεφέλη. 

Μακράκης, Β. (2004) Απομυθοποιώντας το μεθοδολογικό μονισμό. Στο 

Παπαγεωργίου Γ. (Ed) Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Μαρκιανός, Σ. (1985). Το πρόβλημα της επιλογής και κατανομής της διδακτέας ύλης 

του μαθήματος της Ιστορίας στη γενική εκπαίδευση, Τα Εκπαιδευτικά, τεύχ.1, 

σσ.77-90. 

Μαυρογιώργος, Γ. (1986). Δύο σενάρια «κακοποίησης» του σχολικού βιβλίου (1921-

1986) και ο κοινός ιδεολογικός παρονομαστής, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ.29, 

σσ.13-18. 

Μαυροσκούφης, Δ.Κ. (2003). Η σχολική Ιστορία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(1975-1995): Η μεταπολιτευτική εκδοχή του συσίφειου μύθου. Θεσσαλονίκη: 

Αφοί Κυριακίδη. 

Μπαγιόνας, Α. (1988). Κριτήρια αντικειμενικότητας της ιστορικής γνώσης, 

Σεμινάριο, τεύχ.9, σσ.22-39. Εκδόσεις Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. 

Μπονίδης, Κ. & Χοντολίδου, Ε. (1997). Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από την 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης –το 

παράδειγμα της Ελλάδας, Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Παιδαγωγική 

επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Τάσεις και προοπτικές, Ρέθυμνο 3-5 

Νοεμβρίου 1995 (σσ.188-214). Ελληνικά Γράμματα. 

Μπονίδης, Κ. (1998). Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας στην ελληνική 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Υπό 

έκδοση διδακτορική διατριβή. 

Μπονίδης, Κ. (επιμ.) (2000). Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα των σχολικών 

βιβλίων. Ανέκδοτα Πρακτικά Ημερίδας που οργάνωσε το ΚΕΣΒΙΔΕ (27/5/2000). 

 Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 

Μπονίδης, Κ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Μπρούσαλης, Κ. (2014, 19 Αυγούστου). Οι «ψυχώσεις» των αρχαιολόγων. 

Ανακτήθηκε 31 Οκτωβρίου, 2015 από 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=35931 



165 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Ναουμίδου, Μ. (2007). Αρχαιολογία και Εκπαίδευση. Η προϊστορική Αρχαιολογία 

και ο εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Βάνιας. 

Νικονάνου, Ν. & Κασβίκης, Κ. (2008). Εκπαιδευτικά Ταξίδια στο χρόνο: Παρελθόν-

Παρόν-Μέλλον. Στο Ν. Νικονάνου & Κ. Κασβίκης (επιμ.), Εκπαιδευτικά ταξίδια 

στο χρόνο: Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Νούτσος, Χ. (1999). Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος 

(1931-1973), Αθήνα: Θεμέλιο. 

Ξωχέλλης, Π. (1995). Η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων-Προβλήματα και 

διαπιστώσεις. Στο Μονάδα Έρευνας Σχολικού Βιβλίου (επιμ), Σχολικά εγχειρίδια 

βαλκανικών χωρών (σσ.9-10). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Ξωχέλλης, Π., Καψάλης, Α., Ανδρέου, Α., Ισμυρλιάδου, Α., Λουκίδου, Δ., Μπονίδης 

Κ. & Χατζησαββίδης, Σ. (2000). Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά βιβλία 

ιστορίας των βαλκανικών χωρών. Στο Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης & Α. Σιπητάνου 

(επιμ.), Η εικόνα του «άλλου»/ γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών 

χωρών. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου 1998. 

Εκδόσεις Τυπωθήτω. 

Ξωχέλλης, Π. (2002). Παιδαγωγική του Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Ξωχέλλης, Π. (2005). Τα κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και παιδαγωγικής 

καταλληλότητας των σχολικών βιβλίων. Στο: Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό 

υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί – Δυνατότητες – Προοπτικές (σ.32). 

Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 

Ορφανίδου, Ε. (2014, 8 Οκτωβρίου). Βεργίνα: Τι έδειξε η αξονική τομογραφία στα 

οστά του Φιλίππου. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2015 από 

http://www.thetoc.gr/politismos/article/bergina-ti-edeikse-i-aksoniki-tomografia-

sta-osta-tou-filippou 

Orwell, G. (1978). 1984. Αθήνα: Εκδόσεις Κάκτος. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Αξιολόγησης (1999). Πλαίσιο Αξιολόγησης 

Διδακτικών Εγχειριδίων (σ.28). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Παπακωνσταντίνου, Π. (1984). Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας των επιστημών 

της αγωγής (σσ. 107-110). Πάτρα: Εκδόσεις Παν/μιου Πατρών. 

Πετράκος, Β.Χ. (2003, 8 Αυγούστου). Αρχαιολογικές έρευνες στις Μυκήνες. 

Ανακτήθηκε 30 Οκτωβρίου, 2015 από 

http://www.kathimerini.gr/692416/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-

sthles/arxaiologikes-ereynes-stis-mykhnes. 

Ράπτου, Θ. & Βέμη, Β. (2013). Βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά. 

Στο περιοδικό Τα Εκπαιδευτικά, τεύχ.107-108, σσ.211-226. 

Ρεπούση, Μ. (2004). Μαθήματα ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική 

εκπαίδευση. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Σακαλάκη, Μ. (2001). Η ανάλυση περιεχομένου. Στο Σ. Παπαστάμου (επιμ.), 

Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία (σσ.477-493). Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. 

http://www.thetoc.gr/politismos/article/bergina-ti-edeikse-i-aksoniki-tomografia-sta-osta-tou-filippou
http://www.thetoc.gr/politismos/article/bergina-ti-edeikse-i-aksoniki-tomografia-sta-osta-tou-filippou
http://www.kathimerini.gr/692416/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/arxaiologikes-ereynes-stis-mykhnes
http://www.kathimerini.gr/692416/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/arxaiologikes-ereynes-stis-mykhnes


166 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σανούδου, Χ. (2015, 15 Μαρτίου). Τα κύματα γκρεμίζουν πολιτισμούς. Εφημερίδα 

«Η Καθημερινή». Ανακτήθηκε 9 Δεκεμβρίου, 2015 από 

http://www.kathimerini.gr/807044/article/epikairothta/ellada/ta-kymata-

gkremizoyn-politismoys 

Σιλιγάρης, Χ. (2001). Κοινωνικοποίηση στο σχολείο: Θεσμοί, αξίες και πρότυπα 

συμπεριφοράς στα σχολικά εγχειρίδια Η Γλώσσα Μου. Αδημοσίευτη Διδακτορική 

διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 

Σολομών, Ι. 1992. Εξουσία και τάξη στο Νεοελληνικό Σχολείο: Μια τυπολογία των 

σχολικών χώρων και πρακτικών 1820-1900. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 

Τοκατλίδου, Β. (1986). Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών: 

Προβλήματα –προτάσεις. Αθήνα: Οδυσσέας 

Τουλούμης, Κ. (1999). Πριν από την ιστορία. Μια εισαγωγή στην προϊστορική 

αρχαιολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 

Τουλούμης, Κ. (2004). Διδάσκοντας για το παρ(ελθ)όν: Η αρχαιότητα στη μέση 

εκπαίδευση. Δυνατότητες και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη. 

Trigger, B. (2005). Μια ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης (μτφ. Β. Λαλιώτη). Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια.  

Τσαούσης, Δ. (1998). Η Πρόκληση της Κοινωνίας της Γνώσης στην Εκπαίδευση. Στο 

ΠΟΕΒ, ΕΚΕΒΙ, ΕΕΒ (εκδ.), Η Βιβλιοθήκη και το Βιβλίο στην Εκπαίδευση. ΕΚΕΒΙ: 

Αθήνα. 

Τσεκούρα, Κ. (2004). Ο χορός στην αρχαιότητα. Στo Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχ.90, 

σσ. 6-7. 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα. 

Φλουρής, Γ. & Ιβρίντελη, Μ. (2000). Η εικόνα των βαλκάνιων γειτόνων μας στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία του δασκάλου του 

ελληνικού δημοτικού σχολείου. Στο  Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης & Α. Σιπητάνου, Η 

εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών (σσ. 

231-262). Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. 

Φλουρής, Γ. (1999). Αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά υλικά. Στο Μ. 

Δαμανάκης (επιμ.). Παιδεία Ομογενών: Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις 

(σσ. 133-238). Ρέθυμνο: ΕΔΙΑΜΜΕ.  

Φουντοπούλου, Μ. (1995). Το σχολικό εγχειρίδιο ως εργαλείο εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Διαβάζω, τεύχ.357, σσ.44-51. 

Φράγκος, Χ.Π. (1986). Επίκαιρα θέματα παιδείας. Αθήνα: Gutenberg. 

Φραγκουδάκη, Α. & Δραγώνα, Θ. (επιμ.) (1997) «Τι είναι η πατρίδα μας;» 

Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Westphalen, K. (1982). Αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων: Εισαγωγή 

στη μεταρρύθμιση του Curriculum με βάση τις εμπειρίες του Βαυαρικού 

μοντέλου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

http://www.kathimerini.gr/807044/article/epikairothta/ellada/ta-kymata-gkremizoyn-politismoys
http://www.kathimerini.gr/807044/article/epikairothta/ellada/ta-kymata-gkremizoyn-politismoys


167 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Χαμηλάκης, Γ. (2012). Το έθνος και τα ερείπιά του: αρχαιότητα, αρχαιολογία και 

εθνικό φαντασιακό στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. 

Χαμηλάκης, Γ. (2014, 24 Αυγούστου). Εθνική θησαυροθηρία ή κριτική αρχαιολογία; 

Εφημερίδα «Η Αυγή».  Ανακτήθηκε  18 Φεβρουαρίου, 2015 από 

http://www.avgi.gr/article/3762556/ 

Χουρμουζιάδης, Γ. (1999). Λόγια από χώμα. Σκόπελος: Νησίδες. 

Χουρμουζιάδης, Γ.Χ. (2013). Το ιστορικό περιεχόμενο της προϊστορίας. Ανάσκαμμα- 

Ανασκαφικό περιοδικό. Vol. 6, σελ. 79-92. 

 

Ξενόγλωσσες 

Ackerman, W.I. (1997). Making Jews: An Enduring Challenge in Israeli Education. 

Israel Studies, Vol. 2, Number 2, pp. 1-20. 

Althusser, L. (1983). (μετ. Ξ. Γιαταγάνας), Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του     

     κράτους. Θέσεις. (σσ. 69 –  121). Αθήνα : Θεμέλιο 

Althusser, L., (1999). Θέσεις (1964-1975), Αθήνα: Θεμέλιο μτφ Ξενοφών Γιαταγάνας 

Apple, M. (1986). (μετ. Τ. Δαρβέρης), Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα. 

Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 

Apple, M. (1993). (μετ. Φ. Κοκαβέσης), Εκπαίδευση και εξουσία. Θεσσαλονίκη: 

Παρατηρητής 

Apple, M. (2008). Επίσημη Γνώση (Μετ. Μιχάλης Μπατίλας). Αθήνα: Επίκεντρο 

Ascherson, N. (2006). Archaeological Overthrows: The 1980s Seen Through The Rear 

Window. In R. Layton, S. Shennan & P.G. Stone (Eds.), A Future for Archaeology: 

The Past in the Present (pp. 47-52).  London: UCL Press. 

Barlow, A. (1990). Still civilizing? Aborigines in Australian education. In P. Stone & R. 

MacKenzie (Eds.) The excluded past: archaeology and education (pp. 68-87). One 

World Archaeology, vol. 17. London and New York: Routledge. 

Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. New York: Free 

Press. 

Binford, L.R. (1962). Archaeology as Anthropology. American Antiquity, vol. 28 (2), 

pp. 217–225. 

Binford, L.R. (1965). Archaeological systematic and the study of cultural process.  

American Antiquity, vol. 31 (2), pp. 203-210. 

Binford, L. R. (1972). An Archaeological Perspective. New York: Seminar Press. 

Binford, L.R. (1977). For Theory building in Archaeology, New York: Academic Press. 

Blancke, S. and Cjigkitonuppa, J. (1990). The teaching of the past of the native 

peoples of North America in U.S. schools. In P. Stone & R. MacKenzie (Eds.), The 

excluded past: archaeology and education (pp. 109-133). One World Archaeology, 

vol. 17. London and New York: Routledge. 

Borman, R. (1994). The fascinating world of Stonehedge: an exhibition and its 

aftermath. Στο P. Stone & B. Molyneaux (Eds.) The presented past: heritage, 

http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Walter%20I.%20Ackerman
http://muse.jhu.edu/journals/israel_studies
http://muse.jhu.edu/journals/israel_studies/toc/is2.2.html


168 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

museums and education (179-189). One World Archaeology, vol. 25. London and 

New York: Routledge. 

Brooks, R. (1982). Events in Archaeological Context and Achaeological Explanation. 

Current Anthropology, vol. 23 (1), pp. 67-75. 

Caldwell, J.R. (1959). The New American Archeology. Science, Vol. 129, no. 3345, pp. 

303-307. 

Carman, J. (2002). Archaeology and Heritage: An Introduction. London and New York: 

Continuum. 

Clarke, P. (1986). What does archaeology have to offer?. In S. Cracknell and 

M.Corbishley (Eds.). CBA Research Report No.64: Presenting Archaeology to Young 

People. London: Council for British Archaeology, pp.9-12. 

Conkey, M. W. & Spector, J. (1984). Archaeology and the Study of Gender. In M. 

Schiffer (Ed.), Advances in Archaeological Method and Theory (vol.7, pp.1-38). 

Crawford, K. (2003). Editorial. The Role and Purpose of Textbooks. In International 

Journal of Historical Learning, Teaching and Research. Vol.3, No.2, pp. 1-6. 

Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου, 2015 από 

www.centres.ex.ac.uk/historyresource/journal6/Editorialrev.pdf 

Darwin, C. (1860). On the Origin of Species. London: John Murray. (2nd edition). 

Davis, M. Elaine (2000). Archaeology Education and the Political Landscape of 

American Schools. Antiquity, vol.74, pp.194-198. 

Dahiya, N. (1994). A case for archaeology in formal school curricula in India. In P. 

Stone & B. Molyneaux (eds.), The presented past: heritage, museums and 

education (pp.299-314). One World Archaeology vol. 25. London and New York:  

Routledge. 

Devine, H. (1990). Archaeology in the Alberta curriculum: an overview. In P. Stone & 

R. MacKenzie (eds.), The excluded past: archaeology and education (pp. 190-200). 

One World Archaeology vol. 17. London and New York:  Routledge. 

Erickson, A. (2011). Outreach and Education in Archaeology. In AP: Online Journal in 

Public Archaeology, vol. 1, pp. 45-54, JAS Arqueología S.L.U. 

Fawcett, C. & Habu, J. (1990). Education and archaeology in Japan. In P. Stone and R. 

MacKenzie (eds.) The excluded past: archaeology and education (pp.217-230). 

One World Archaeology vol. 17. London and New York: Routledge. 

Galloni, A. & Elgood, G. (2014, 26 November). Mystery of Alexander the Great- era 

tomb holds Greeks in thrall. Reuters. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2016 από 

http://www.reuters.com/article/us-greece-tomb-idUSKCN0JA0DP20141126 

Gero, Joan (1983). Gender bias in archaeology: a cross-cultural perspective. In Gero, 

J.M., Lacy, D.M. & Blakey, M.L. (eds.), The Socio-Politics of Archaeology. Amhurst: 

University of Massachusetts, Department of Anthropology, Research Report No 

23. 

Grima, R. (2002). Archaeology as Encounter. Archaeological Dialogues. 9/2, pp.83-

89. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F376&viewtype=text&pageseq=508


169 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Grima, R. (2009), A Reply to “What is Public Archaeology?”, Present Pasts vol.1, 

pp.53-54. 

Hamilakis, Y. & Yalouri, E. (1999). Sacralising the past: cults of archaeology in modern 

Greece.  Archaeological Dialogues, 6 (2), pp.115-135. 

Hamilakis, Y. (2003) “Learn history!” Antiquity, national narrative and history in 

Greek educational textbooks. In K.S. Brown & Y. Hamilakis (eds.) The usable past: 

Greek matahistories (pp.39-67). Oxford: Lexington Books. 

Hamilakis, Y. (2004). Archaeology and the politics of pedagogy. World Archaeology 

36(2), pp.287.309. 

Hirst, K. Kris (n.d.). What is Public Archaeology. Ανακτήθηκε 19 Φεβρουαρίου, 2015 

από http://archaeology.about.com/b/2010/07/19/what-is-public 

archaeology.htm 

Hirst, K. Kris (n.d.) Public Archaeology. Ανακτήθηκε 25 Φεβρουαρίου, 2015 από 

http://archaeology.about.com/b/2010/07/19/what-is-public-archaeology.htm 

Hodder, I. (1991). Archaeological Theory in European Contemporary Societies: The 

Emergence of Competing Traditions. In I. Hodder (ed.), Archaeological Theory in 

Europe: The Last Three Decades (pp.1-24). London and New York: Routldege. 

Hodder, I. (2002b). Archaeological Theory. In Cunliffe, B., Davies, W., & Renfrew, C. 

(eds.), Archaeology, The Widening Debate, Oxford University Press, Oxford, New 

York, 77-90 

Holtorf, C.J. (2007). Archaeology is a Brand: The Meaning of Archaeology in 

Contemporary Popular Culture. Left Coast Press: Walnut Creek. 

Huckin, T.N. (1997). Critical discourse analysis. In T. Miller (Ed.), Functional 

approaches to written text (pp. 78-92). Washington, CD: US Department of State. 

Johnsen, E.B. (1993). Textbooks in the kaleidoscope. A critical survey of literature and 

research on educational texts. New York: Oxford University Press.  

Kasvikis, K. (2012). Prehistory in Greek Primary education 1975-2012: 

Representations of a mythic and Hellenized past. In N. Schȕcker (ed.), Integrating 

Archaeology: Science, Wish, Reality (pp.121-126). International Conference 

Proceedings, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a. M.  

Kehoe, A. B. (1990). «In fourteen hundred and ninety-two, Colombus sailed …»: the 

primacy of the native myth in U.S. schools. In P. Stone and R. MacKenzie (eds.) 

The excluded past: archaeology and education (pp.201-216). One World 

Archaeology vol. 17. London and New York: Routledge. 

Kiyaga-Mulindwa, D. & Segobye, A. (1994). Archaeology and education in Botswana. 

In P. Stone and B. Molyneaux (eds.) The presented past: heritage, museums and 

education. One World Archaeology vol. 25. Routledge: London and New York, 46-

60. 

Knappett, C. (2005). Thinking Through Material Culture: An Interdisciplinary 

Perspective. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  

http://archaeology.about.com/b/2010/07/19/what-is-public%20archaeology.htm
http://archaeology.about.com/b/2010/07/19/what-is-public%20archaeology.htm
http://archaeology.about.com/b/2010/07/19/what-is-public-archaeology.htm


170 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Kohl, P.L. & Fawcett, C. (1995). Archaeology in the Service of the State: Theoretical 

Considerations. In P.L. Kohl and C. Fawcett (eds.), Nationalism, Politics, and the 

Practice of Archaeology (pp. 3-18). Cambridge: Cambridge University Press. 

Latoy, B. & Noor, A. (2002). The Science Wars: A Dialogue. Common Knoweldge, vol.8 

(1), pp.71-79. 

Leone, M.P. (1986). Symbolic, Structural and Critical Archaeology. In D. J. Meltzer, D. 

D. Fowler, and J. A. Sabloff (eds.), American Archaeology Past and Future: A 

Celebration of the Societyfor American Archaeology 1935-1985. Washington, D.C: 

Smithsonian Institution Press. 

Ling, L. (2015). Archaeology: Sharing with Whom? A Review of “Excavation Report of 

Hezhang Kele Site in 2000”. In P. Stone & Z. Hui (eds.), Sharing Archaeology: 

Academe, Practice and the Public, London and New York: Routldege. 

Little, D. (2007). Philosophy of History. In E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia 

of Philosophy. Ανακτήθηκε 18 Μαρτίου, 2015 από 

http://plato.stanford.edu/entries/history/ 

 Lopez, C. & Reyes, M. (1994). The role of archaeology in marginalized areas of social 

conflict: research in the Middle Magdalena region, Columbia. In P. Stone and B. 

Molyneaux (eds.), The presented past: heritage, museums and education (pp.137-

147). One World Archaeology vol. 25. London and New York:  Routledge. 

Lowenthal, D. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Marshall, Y. (2002) What is Community Archaeology? World Archaeology, vol.34(2), 

pp.211–219. 

Masson, P. & Guillot, H. (1994). Archaeo-fiction with upper primary-school children 

1988–1989. In P.G. Stone & B.L. Molyneaux (eds), The Presented Past: Heritage, 

Museums, and Education (pp.375-383). London and New York: Routldege.  

Matsuda, A. (2004). The Concept of The Public in Public Archaeology and The Aims of 

Public Archaeology. Papers from The Institute of Archaeology, vol. 15, pp.66-76. 

MacKenzie, R. & Stone, P. (1990). Introduction: the concept of the excluded past. In 

P. Stone and R. MacKenzie (eds.), The excluded past: archaeology and education 

(pp.1-14). One World Archaeology vol. 17. London and New York: Routledge. 

Mbunwe-Samba, P., Livinus, M. & Akenji, N.I. (1994). Archaeology in the schools and 

museums of Cameroon. In P. Stone and B. Molyneaux (eds.), The presented past: 

heritage, museums and education (pp.326-337). One World Archaeology vol. 25. 

London and New York: Routledge. 

McDavid, C. & McGhee, F. (2010). Commentary: Cultural Resource Management, 

Public Archaeology, and Advocacy. In J. Lydon & U.Z. Rizvi (eds.), Handbook of 

Postcolonial Archaeology (pp.481-194). Left Coast Press: Walnut Creek 

McGimsey, C.R. (1972). Public Archaeology. Νέα Υόρκη: Seminar Press.  

McManamon, F. (2000a). Archaeological messages and messengers. Public 

Archaeology vol.1(1), pp.5-20. 

http://www.amazon.ca/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Peter%20Stone
http://www.amazon.ca/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Zhao%20Hui
http://plato.stanford.edu/entries/history/


171 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

McManamon, F.P. (2000b). The Protection of Archaeological Resources in the United 

States: Reconciling Preservation with Contemporary Society. In F.P. McManamon 

& A. Hatton (eds.), Cultural Resource Management in Contemporary Society: 

Perspectives on Managing and Preserving the Past (pp. 40-54). London and New 

York: Routledge. 

Merriman, N. (2004). Introduction: Diversity and Dissonance in Public Archaeology. 

In N.Merriman (ed.), Public Archaeology (pp. 1-17). London: Routledge. 

Mikolajczyk, Α. (1990). Children and the past in Poland: archaeology and prehistory 

in primary schools and museums. In P. Stone and R. MacKenzie (eds.) The 

excluded past: archaeology and education (pp.252-261). One World Archaeology 

vol. 17. London and New York: Routledge. 

Miller, D. & Tilley, C. (1984) .Ideology, Power and Prehistory. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Montelius, O. (1899). Der Orient und Europa. Stockholm: Konigliche Academic der 

schonen Wissenschaften, Geschichte und Alterthumskunde. 

Moshenska, G. & Dhanjal, S. (2011). Community Archaeology Themes: Methods and 

Practices. Oxford and Oakville: Oxbow Books. 

Muraki, M. (2011). Sharing the Pleasure of Excavation: The Public Archaeology 

Program at the Miharashidai Site, Japan. In Κ. Okamura, Α. Matsuda (eds.),  New 

Perspectives in Global Public Archaeology. Springer New York Dordrecht 

Heidelberg London. 

Okamura Κ. & Matsuda Α. (2011).  Introduction: New Perspectives in Global Public 

Archaeology. In Κ. Okamura & Α. Matsuda (eds.), New Perspectives in Global 

Public Archaeology, Springer New York Dordrecht Heidelberg London. 

Oliva, F. (1994). Education as a means of protection of the archaeological heritage in 

the districts of Buenos Aires province, Argentina. In P. Stone and B. Molyneaux 

(eds.), The presented past: heritage, museums and education (pp.109-119). One 

World Archaeology vol. 25. London and New York: Routledge. 

Patterson, T. C. (1986). The Last Sixty Years: Toward a Social History of Americanist 

Archeology in the United States. American Anthropologist vol. 88, pp.7-26. 

Podgorny, I. (1990). The excluded present: archaeology and education in Argentina. 

In P. Stone και R. McKenzie (eds.), The excluded past: archaeology and education 

(pp.68-87.) One World Archaeology vol. 17. London and New York: Routledge. 

Podgorny, I. (1994). Choosing ancestors: the primary education syllabuses in Buenos 

Aires, Argentina, between 1975 and 1980. In P. Stone and B. Molyneaux (eds.), 

The presented past: heritage, museums and education (pp. 408-412). One World 

Archaeology vol. 25. Routledge: London and New York. 

Purves, A.C. (1993). Introduction. In E.B., Johnsen (ed.), Textbooks in the 

kaleidoscope. A critical survey of literature and research on educational texts (pp. 

13-17).  New York: Oxford University Press.  



172 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Pwiti, G. (1994). Prehistory, archaeology and education in Zimbabwe. In P. Stone and 

B. Molyneaux (eds.), The presented past: heritage, museums and education (338-

348). One World Archaeology vol. 25. London and New York: Routledge. 

Pykles, C.B. (2006). An early example of Public Archaeology in the United States: 

Nauvoo, Illinois 1962-1969. North American Archaeologist, Baywood Publishing 

Co., Inc, τεύχ. 27(4), pp. 311-349. 

Raab, M.L. & Goodyear, A. (1984). Middle Range Theory in Archaeology: A Critical 

Review of Origins and Applications. American Antiquity, vol.49 (2), pp.255-268. 

Renfrew, C. & Bahn, P. (1991). Archaeology: Theories, Methods and practice. London: 

Thames and Hudson. 

Reyes, H. (1994). Ethnic representation in Colombian textbooks. In P. Stone and B. 

Molyneaux (eds.), The presented past: heritage, museums and education (pp.398-

407). One World Archaeology vol. 25. London and New York: Routledge. 

Richardson, W. (1990). «Well in the neolithic …»: teaching about the past in English 

primary schools in the 1980’s. In P. Stone and R. MacKenzie (eds.), The excluded 

past: archaeology and education (pp.282-292). One World Archaeology vol. 17. 

London and New York: Routledge. 

Rocks-Macqueen, D. (2012). Archaeologists’ Perceptions on Public Outreach and 

Education. In AP: Online Journal in Public Archaeology, JAS Arqueología S.L.U., 

τεύχ.2, pp.100-121. 

Schadla-Hall, T. (1999). Editorial: Public Archaeology. European Journal of 

Archaeology, vol. 2 (2), pp.147-158 

Schadla-Hall, T. (2004). The Comforts of Unreason: The Importance and Relevance of 

Alternative Archaeology. In N. Merriman (ed.), Public Archaeology, pp.255-271. 

London and New York: Routledge. 

Shanks, M. & Tilley, C. (1987). Re-constructing Archaeology: Theory and Practice. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Shanks, M. & Tilley, C. (1989). Archaeology into the 1990’s. Norwegian 

Archaeological Review, vol. 22 (1), pp.1-12. 

Shanks, M. & Tilley, C. (1993). Re-Constructing archaeology: theory and practice. 

London: Routledge. 

Smardz, K. (1990). Archaeology in the Toronto School System: the Archaeological 

Research Centre. In P. Stone & R. McKenzie (eds.), The excluded past: archaeology 

and education (pp.293-307.) One World Archaeology vol. 17. London and New 

York: Routledge. 

Smith, G.E. (1923). Ancient Egyptians and the Origin of Civilization. London: Harper. 

Smith, G.E. (1933). The Diffusion of Culture. London: Watts. 

Smith, K.C. (1991). At Last, A Meeting of Minds. Archaeology Magazine, τεύχ. 44 

January/February 1991, pp.36-46. 



173 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Stone, P. (2015).  Sharing Archaeology: Introduction. In Stone, P. & Hui, Z. (eds.), 

Sharing Archaeology: Academe, Practice and the Public. London and New York: 

Routldege. 

Stray, C. (1994). Paradigms regained: towards a historical sociology of the textbook. 

Journal of Curriculum Studies, vol. 26 (1), pp.1-29. 

Tilley, C. (1994). Interpreting material culture. In S. Pearce (ed.), Interpreting Objects 

and Collections. London and New York: Routledge. 

Trigger, B. (2003). Introduction: Understanding the Material Remains of the Past. In 

B.G. Trigger (ed.), Artifacts and Ideas: Essays in Archaeology (pp.1-30). New 

Brunswick, NJ: Transaction. 

Vargas Arenas, I. & Sanaja Obediente, M. (1990). Education and the political 

manipulation of history in Venezuela. In P. Stone & R. MacKenzie (eds.), The 

excluded past: archaeology and education (pp. 50-60). One World Archaeology 

vol. 17. London and New York: Routledge. 

Wandibba, S. (1994). Archaeology and education in Kenya: the present and the 

future. In P. Stone and B. Molyneaux (eds.), The presented past: heritage, 

museums and education (pp.349-358). One World Archaeology vol. 25. London 

and New York: Routledge. 

Weinbrenner, P. (1992). Methodologies of textbook analysis used to date. In H. 

Bourdillon (ed.), History and Social Studies—methodologies of textbook analysis  

(pp. 21–34). Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 

Wheeler, M. (1954). Archaeology from the Earth. Oxford: Oxford University Press. 

«When archaeology gets bent», BBC News Science/Nature, 080104, (2004, 8 

Ιανουαρίου). Ανακτήθηκε 18 Μαρτίου, 2015 από 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3372117.stm 

Wilk, R.R. (1985). The Ancient Maya and the Political Present. Journal of 

Anthropological Research, vol. 41, pp.307-326. 

Ya-Chen, S. (2007). Ideological Representations of Taiwan's History: An Analysis of 

Elementary Social Studies Textbooks, 1978–1995. Curriculum Inquiry, Vol. 37 (3),  

pp. 205–237. 

Zimmerman, L., Dasovich, S., Engstrom, M. & Bradley, L. (1994). Listening to the 

teachers: warnings about the use of archaeological agendas in classrooms in the 

United States. In P. Stone & B. Molyneaux (eds.), The presented past: heritage, 

museums and education (pp.359-371). One World Archaeology vol. 25. London 

and New York: Routledge. 

 

 

http://www.amazon.ca/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Peter%20Stone
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3372117.stm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/curi.2007.37.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/curi.2007.37.issue-3/issuetoc


174 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Παράρτημα  
 

 Τσιλιμένη, Τ., Γραίκος, Ν., Καίσαρης, Λ., Καπλάνογλου, Μ. (2010). Ανθολόγιο 

λογοτεχνικών κειμένων Α΄-Β΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ 

 Καραντζόλα, Ε., Κύρδη, Κ., Σπανέλλη, Τ., Τσιαγκάνη, Θ. (2007). Γλώσσα Α’ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή: Α’ και Β’ τεύχος)  

 Καραντζόλα, Ε., Κύρδη, Κ., Σπανέλλη, Τ., Τσιαγκάνη, Θ. (2007). Γλώσσα Α’ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: Α’ και Β’ τεύχος) 

 Ζωγράφος, Θ., Μπέσσας, Δ., Μπέσσα, Ε. (2009). Εικαστικά Α΄ & Β΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο μαθητή)   

 Ζωγράφος, Θ., Μπέσσας, Δ., Μπέσσα, Ε. (2009). Εικαστικά Α΄ & Β΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Α., Καψάλης, Α., Πνευματικός, Δ. (2012). 

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή: A’ και Β’ τεύχος) 

 Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Α., Καψάλης, Α., Πνευματικός, Δ. (2012). 

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: Α’, Β’, Γ, και Δ’ 

τεύχος) 

 Πλακίτση, Α., Κοντογιάννη, Α., Σπυράτου, Ε., Μανώλη, Β. (2009). Μελέτη 

Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)   

 Πλακίτση, Α., Κοντογιάννη, Α., Σπυράτου, Ε., Μανώλη, Β. (2009). Μελέτη 

Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Αργυρίου, Μ., Τσούτσια-Λουλάκη, Ε., Μαγαλιού, Μ. (2012). Μουσική Α΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Αργυρίου, Μ., Τσούτσια-Λουλάκη, Ε., Μαγαλιού, Μ. (2012). Μουσική Α΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Μπουρνέλη, Π., Κουτσούκη, Δ., Ζωγράφου, Μ., Μαριδάκη, Μ., Χατζόπουλος, 

Δ., Αγαλιανού, Ο. (2009). Φυσική Αγωγή Α΄& Β΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Ευθυμίου, Α., Δήμος, Η., Μητσιάκη, Μ., Αντύπα, Ι. (2009). Εικονογραφημένο 

λεξικό Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (2007). Γλώσσα Β’ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή: Α’, Β’ και Γ’ τεύχος)  

 Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (2007). Γλώσσα Β’ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: Α’ και Β’ τεύχος) 

 Καργιωτάκης, Γ., Μαραγκού, Α., Μπελίτσου, Ν., Σοφού, Β. (2013). 

Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή: Α’ και Β’ τεύχος)  

 Καργιωτάκης, Γ., Μαραγκού, Α., Μπελίτσου, Ν., Σοφού, Β. (2013). 

Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: Α’, Β’, Γ, και Δ’ 

τεύχος) 



175 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 Δημοπούλου, Μ., Ζόμπολας, Τ., Μπαμπίλα, Ε., Σκαναβή, Κ., Φραντζή, Α., 

Χατζημιχαήλ Μ. (2013). Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο 

Μαθητή)  

 Δημοπούλου, Μ., Ζόμπολας, Τ., Μπαμπίλα, Ε., Σκαναβή, Κ., Φραντζή, Α., 

Χατζημιχαήλ Μ. (2013). Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

(Τετράδιο Εργασιών) 

 Αργυρίου, Μ., Τσούτσια-Λουλάκη, Ε., Μαγαλιού, Μ. (2013). Μουσική Β΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  (Βιβλίο Μαθητή)  

 Αργυρίου, Μ., Τσούτσια-Λουλάκη, Ε., Μαγαλιού, Μ. (2013). Μουσική Β΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Μπουρνέλλη, Π., Κουτσούκη, Δ., Ζωγράφου, Μ., Αγγελονίδης, Ι., 

Χατζόπουλος, Δ., Αγαλιανού, Ο. (2009). Φυσική Αγωγή Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: 

ΟΕΔΒ. 

 Μπογδάνη-Σουγιούλ, Δ., Σαλκιτζόγλου, Δ., Καψημάνη, Μ. (2013). Μουσική 

Γ΄& Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Μπογδάνη-Σουγιούλ, Δ., Σαλκιτζόγλου, Δ., Καψημάνη, Μ. (2013). Μουσική 

Γ΄& Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο εργασιών) 

 Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., 

Παναγιωτάκη, Π. (2013). Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο 

Μαθητή)  

 Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., 

Παναγιωτάκη, Π. (2013). Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

(Τετράδιο Εργασιών) 

 Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Ε., Νικολαντωνάκης, Κ., Παναγάκος, Ι., Σπανακά, Α. 

(2013). Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή) 

 Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Ε., Νικολαντωνάκης, Κ., Παναγάκος, Ι., Σπανακά, Α. 

(2013). Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  (Τετράδιο Εργασιών: Α’, Β’, Γ’ και 

Δ’ τεύχος) 

 Μαιστρέλλης, Σ., Καλύβη, Ε., Μιχαήλ, Μ. (2013). Ιστορία Γ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Μαιστρέλλης, Σ., Καλύβη, Ε., Μιχαήλ, Μ. (2013). Ιστορία Γ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Ζούρας, Π., Θερμός, Δ., Παναγάκης, Α., Βούκανου, Μ., Μαστρομιχαλάκη, Α. 

(2013). Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ 

 Ζωγράφος, Θ., Αξαοπούλου, Α., Μπέσσας, Δ., Μπέσσα, Ε. (2009). Εικαστικά Γ΄ 

& Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή) 

 Ζωγράφος, Θ., Αξαοπούλου, Α., Μπέσσας, Δ., Μπέσσα, Ε. (2009). Εικαστικά Γ΄ 

& Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Ιντζίδης, Ε., Παπαδόπουλος, Α., Σιούτης, Α., Τικτοπούλου, Α. (2007). Γλώσσα 

Γ’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή: Α’, Β’ και Γ’ τεύχος) 



176 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

  Ιντζίδης, Ε., Παπαδόπουλος, Α., Σιούτης, Α., Τικτοπούλου, Α. (2007). Γλώσσα 

Γ’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: A’ και Β’ τεύχος) 

 Αλεξίου, Θ., Ματθαιουδάκη, Μ. (2007). Magic Book. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο 

Μαθητή 

 Αλεξίου, Θ., Ματθαιουδάκη, Μ. (2007). Magic Book. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  (Τετράδιο 

Εργασιών) 

 Γκίβαλου-Κατσίκη Α., Παπαδάτος Γ., Πάτσιου Β., Πολίτης Δ., Πυλαρινός Θ., 

(2013) Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ 

 Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., 

Παναγιωτάκη, Π., Πήλιουρας, Π. (2013). Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή) 

  Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., 

Παναγιωτάκη, Π., Πήλιουρας, Π. (2013). Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Βαμβακούση, Ξ., Καργιωτάκης, Γ., Μπομποτίνου, Α.-Δ., Σαίτης, Α. (2013). 

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Βαμβακούση, Ξ., Καργιωτάκης, Γ., Μπομποτίνου, Α.-Δ., Σαίτης, Α. (2013). 

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: Α’, Β’, Γ’ και Δ’ 

τεύχος) 

 Καψάλης, Γ., Πασχάλης, Α., Τσιάλος, Σ., Γουλής, Δ. (2013). Ορθογραφικό-

Ερμηνευτικό Λεξικό Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Κατσουλάκος, Θ., Κατσάρου, Χ., Λένα, Μ., Καρυώτη, Ι. (2013). Ιστορία Δ΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Κατσουλάκος, Θ., Κατσάρου, Χ., Λένα, Μ., Καρυώτη, Ι. (2013). Ιστορία Δ΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Ζούρας, Π., Θερμός, Δ., Παναγάκης, Α., Βούκανου, Μ., Μαστρομιχαλάκη, Α. 

(2013). Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Διακογιώργη, Κ., Μπαρής, Θ., Στεργιόπουλος, Χ., Τσιλιγκιριάν, Ε. (2007). 

Γλώσσα Δ’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή: A’, B’ και Γ’ τεύχος) 

  Διακογιώργη, Κ., Μπαρής, Θ., Στεργιόπουλος, Χ., Τσιλιγκιριάν, Ε. (2007). 

Γλώσσα Δ’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: A’ και Β’ τεύχος) 

 Μπρατσόλη, Α., Διαμαντίδου, Α. (2009). Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

(Βιβλίο Μαθητή)  

 Μπρατσόλη, Α., Διαμαντίδου, Α. (2009). Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

(Τετράδιο Εργασιών) 

 Κρανιώτου, Ά., Κολοβού, Ε.-Κ. (2009). Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

(Βιβλίο Μαθητή)  

 Κρανιώτου, Ά., Κολοβού, Ε.-Κ. (2009). Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

(Τετράδιο Εργασιών) 



177 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 Γκιβάλου-Κατσίκη, Ά., Καλογήρου, Τ., Παπαδάτος, Γ., Πρωτονοταρίου, Σ., 

Πυλαρινός, Θ. (2013). Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Κουτσόπουλος, Κ., Σωτηράκου, Μ., Ταστσόγλου, Μ., Ζωγογιάννης, Δ. (2011). 

Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Κουτσόπουλος, Κ., Σωτηράκου, Μ., Ταστσόγλου, Μ., Ζωγογιάννης, Δ. (2011).  

Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Ιορδανίδου, Α., Αναστασοπούλου, Α., Γαλανόπουλος, Ι., Δρυς, Ι., Κόττα, Α., 

Χαλικιάς, Π. (2007). Γλώσσα Ε’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή: Α’, Β’ και 

Γ’ τεύχος) 

 Ιορδανίδου, Α. , Αναστασοπούλου, Α., Γαλανόπουλος, Ι., Δρυς, Ι., Κόττα, Α., 

Χαλικιάς, Π. (2007). Γλώσσα Ε’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  (Τετράδιο Εργασιών: Α’ και 

Β’ τεύχος) 

 Φιλιππάκη-Warburton, Ε., Γεωργιαφέντης, Μ., Κοτζόγλου, Γ., Λουκά, Μ. 

(2013). Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Μαγουλιώτης, Α., Τσιπλητάρης, Α. (2010). Εικαστικά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή) 

  Μαγουλιώτης, Α., Τσιπλητάρης, Α. (2010). Εικαστικά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Μουγιακάκος, Π., Μώρου, Α., Παπαδημούλης, Χ., Φραγκή, Μ. (2006). 

Θεατρική Αγωγή Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Κορναράκης, Κ., Πρέντος, Κ., π. Γιαννακόπουλος, Δ. (2013). Θρησκευτικά Ε΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Γλεντής, Σ., Μαραγκουδάκης, Ε., Νικολόπουλος, Ν., Νικολοπούλου, Μ. 

(2013). Ιστορία Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή) 

 Γλεντής, Σ., Μαραγκουδάκης, Ε., Νικολόπουλος, Ν., Νικολοπούλου, Μ. 

(2013). Ιστορία Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  (Τετράδιο Εργασιών) 

 Φλώρου, Δ., Στεφανόπουλος, Ν., Χριστοπούλου, Ε. (2011). Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Κακαδιάρης, Χ., Μπελίτσου, Ν., Στεφανίδης, Γ., Χρονοπούλου, Γ. (2013). 

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Κακαδιάρης, Χ., Μπελίτσου, Ν., Στεφανίδης, Γ., Χρονοπούλου, Γ. (2013). 

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: A’, B’, Γ’, και Δ’ 

τεύχος) 

 Ζεπάτου, Χ., Αποστολίδου, Κ. (2009). Μουσική Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

(Βιβλίο Μαθητή)  

 Ζεπάτου, Χ., Αποστολίδου, Κ. (2009). Μουσική Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

(Τετράδιο Εργασιών) 

 Διγγελίδης, Ν., Θεοδωράκης, Ι., Ζέτου, Ε., Δήμας, Ι. (2009). Φυσική Αγωγή Ε΄ 

και ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 



178 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Αποστολάκης, Ε., Παναγοπούλου, Ε., Σάββας, Σ., Τσαγλιώτης, Ν., Πανταζής, 

Γ., Σωτηρίου, Σ., Τόλιας, Β., Τσαγκογέωργα, Α., Καλκάνης, Γ. (2010). Φυσικά Ε΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.(Βιβλίο Μαθητή)  

 Αποστολάκης, Ε., Παναγοπούλου, Ε., Σάββας, Σ., Τσαγλιώτης, Ν., Πανταζής, 

Γ., Σωτηρίου, Σ., Τόλιας, Β., Τσαγκογέωργα, Α., Καλκάνης, Γ. (2010). Φυσικά Ε΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.(Τετράδιο Εργασιών) 

 Εφραιμίδου, Ε., Ζώη-Ρέππα, Ε., Φρουζάκη, Φ. (2010). Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Εφραιμίδου, Ε., Ζώη-Ρέππα, Ε., Φρουζάκη, Φ. (2010). Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. ( Τετράδιο Εργασιών) 

 Κουτσόπουλος, Κ., Σωτηράκου, Μ., Ταστσόγλου, Μ., Ζωγογιάννης, Δ. (2013). 

Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Κουτσόπουλος, Κ., Σωτηράκου, Μ., Ταστσόγλου, Μ., Ζωγογιάννης, Δ. (2013). 

Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Ιορδανίδου, Α., Κανελλοπούλου, Ν., Κοσμά, Ε., Κουταβά, Β., Οικονόμου, Π., 

Παπαιωάννου, Κ. (2006). Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή: A’, 

B’ και Γ’ τεύχος)  

 Ιορδανίδου, Α., Κανελλοπούλου, Ν., Κοσμά, Ε., Κουταβά, Β., Οικονόμου, Π., 

Παπαιωάννου, Κ. (2006). Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: 

Α’ και Β’ τεύχος) 

 Γούλας, Κ., Δεληκωσταντής, Κ., Κομνηνού, Ι. (2013). Θρησκευτικά ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Κολιόπουλος, Ι., Μιχαηλίδης, Ι., Καλλιανιώτης, Α., Μηνάογλου, Χ. (2013). 

Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Κολιόπουλος, Ι., Μιχαηλίδης, Ι., Καλλιανιώτης, Α., Μηνάογλου, Χ. (2013). 

Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Νικολάου, Σ.-Μ., Βατσίτση, Α., Δανιηλίδου, Ν.-Μ., Πασχαλιώρη, Β. (2010). 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Κασσώτη, Ό., Κλιάπης, Π., Οικονόμου, Θ. (2009). Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  

 Κασσώτη, Ό., Κλιάπης, Π., Οικονόμου, Θ. (2009). Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών: Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τεύχος) 

 Θεοδωρακοπούλου, Μ., Παπαντώνης, Γ., Παρασκευοπούλου, Χ.-Ά., 

Σπετσιώτης, Ι. (2008). Μουσική ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή) 

 Θεοδωρακοπούλου, Μ., Παπαντώνης, Γ., Παρασκευοπούλου, Χ.-Ά., 

Σπετσιώτης, Ι. (2008). Μουσική ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Τετράδιο Εργασιών) 

 Αποστολάκης, Ε., Παναγοπούλου, Ε., Σάββας, Σ., Τσαγλιώτης, Ν., Πανταζής, 

Γ., Σωτηρίου, Σ., Τόλιας, Β., Τσαγκογέωργα, Α., Καλκάνης, Γ. (2013). Φυσικά ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Βιβλίο Μαθητή)  



179 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 Αποστολάκης, Ε., Παναγοπούλου, Ε., Σάββας, Σ., Τσαγλιώτης, Ν., Πανταζής, 

Γ., Σωτηρίου, Σ., Τόλιας, Β., Τσαγκογέωργα, Α., Καλκάνης, Γ. (2013). Φυσικά ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  (Τετράδιο Εργασιών) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στο εξώφυλλο: “The Archaeologists”, Giorgio de Chirico. 


