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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν έξι πολιτικές γελοιογραφίες του Αρχέλαου που 

δημοσιεύθηκαν στον Ριζοσπάστη την περίοδο 1945-1947. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην 

ανάδειξη των μηχανισμών δόμησης του νοήματος, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος 

αναπαράστασης του «πολιτικού συγκρουσιακού ζητήματος» μέσα από τα σκίτσα. Ως μέθοδος 

ανάλυσης επιλέχθηκε η Κοινωνική Σημειωτική. Επιπλέον, διερευνήθηκε η δυνατότητα 

αξιοποίησης της γελοιογραφίας, ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τη διδασκαλία της Ιστορίας 

και, της Σημειωτικής, ως μεθόδου επεξεργασίας οπτικού υλικού στη σχολική τάξη. Προκειμένου 

να επιτευχθεί ο σκοπός της μελέτης, αναλύθηκαν τα σκίτσα του Αρχέλαου σε συνδυασμό με το 

ιστορικό συγκείμενο της δημοσίευσής τους∙ εντοπίστηκε ο τρόπος απεικόνισης των μεταβλητών, 

των γεγονότων και του γενικότερου ιδεολογικού κλίματος της εποχής. Επιπλέον, κατά τη 

σχολική χρονιά 2017-2018 πραγματοποιήθηκε μια διδακτική παρέμβαση διάρκειας δύο 

διδακτικών ωρών στο Γενικό Λύκειο Νέου Αγιονερίου, όπου εφαρμόστηκε η σημειωτική 

ανάγνωση γελοιογραφιών για την ερμηνεία κι εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου στο 

μάθημα Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου. Τα συμπεράσματα της εργασίας 

κατέδειξαν ότι η σημειωτική ανάγνωση πολιτικών γελοιογραφιών μπορεί να συνεισφέρει στην 

ιστορική έρευνα φωτίζοντας πτυχές των συγκρουσιακών ζητημάτων∙ επιπλέον, μπορεί να 

λειτουργήσει ως ένα εύχρηστο εργαλείο οπτικού και ιστορικού γραμματισμού στο σχολείο. Η 

εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναυσμα για την πραγματοποίηση εκτενέστερων ερευνών στο 

μέλλον για τη μελέτη και τη διδασκαλία της Ιστορίας.  

 

 

 

 

 

 

Λέξεις - Κλειδιά: πολιτική γελοιογραφία, Κοινωνική Σημειωτική, διδασκαλία Ιστορίας, πολιτικό 

συγκρουσιακό ζήτημα 
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Abstract  

The subject of the present paper were six political caricatures by Archelaos which were 

published in Rizospastis between 1945-1947. The focus was the designation of the mechanisms 

structuring the meaning, so as to determine the way of representation of the "political conflicting 

matter" through sketches. Social Semiotics was the chosen method analysis. Moreover, the 

possibility of the employment of political caricatures as an educational tool was investigated in 

teaching History and Semiotics, as the method of processing visual aids in the classroom. In 

order to achieve the purpose of the study, Archelaos' sketches were analyzed in relation to the 

historical context of their publication; the manner of depiction of the variables, the events and the 

wider ideological context of the era was identified. Furthermore, during the school year 2017-

2018 an educational intervention, which lasted two teaching hours, took place in the senior high 

school of Neo Agioneri. There, the semiotic reading of political caricatures was implemented for 

the interpretation and comprehension of the subject matter of History of the modern and 

contemporary world. The conclusions of the paper established that semiotic reading of political 

caticatures may contribute to the historical research, shedding light to aspects of the conflicting 

matters. What is more, it may operate as a practical tool of visual and historical literacy at 

school. This paper hopes to give rise to the realization of more extensive researches in the future 

for the study and teaching of History. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: political caricatures, Social Semiotics, teaching History, political conflicting matter 
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Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία ερευνά τον τρόπο αναπαράστασης του «πολιτικού συγκρουσιακού 

ζητήματος» μέσα από τις ιδιαιτερότητες της πολιτικής γελοιογραφίας των μέσων του 20ού αιώνα.  

Προτάσσοντας το γέλιο, η πολιτική γελοιογραφία μεταφέρει το μήνυμά της άμεσα και με 

οξύτητα. Στρέφει την προσοχή πίσω από τα επιφαινόμενα αποκαλύπτοντας για την κοινωνία 

στην οποία παράγεται και καταναλώνεται. Κατασκευάζει πολιτικές και πολιτισμικές επιτελέσεις 

και γι’ αυτό, αποτελεί αντικείμενο μελέτης (Παπουτζής & Ταμουτσέλης, 2016: 170). Για 

περιόδους με αμφιλεγόμενα ζητήματα, μπορεί ν’ αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο ιστορικό υλικό: 

φωτίζει στάσεις και συμπεριφορές, παρέχει ερμηνείες σύγχρονες των γεγονότων κι αναδεικνύει 

προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης (Kemnitz, 1973). Ένα από τα επίμαχα, 

συγκρουσιακά θέματα της ελληνικής ιστορίας είναι ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ιδιαίτερα η 

μετα-δεκεμβριανή περίοδος∙ μέχρι και σήμερα διχαστικό για την ελληνική κοινωνία, γεγονός 

που καθιστά προβληματική τη διαχείρισή του στο σύγχρονο σχολείο. Η ένταξη συγκρουσιακών 

και τραυματικών ιστορικών γεγονότων θεωρείται απαραίτητη για το μάθημα της Ιστορίας 

(Stradling, 2001) -κατεξοχήν πρακτική για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και σημαντικό 

εργαλείο δημοκρατικής πολιτικής διαπαιδαγώγησης (Κόκκινος & Γατσωτής, 2010: 21). Και ως 

τέτοιο, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος περιλαμβάνεται σταθερά στα προγράμματα σπουδών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ευρώπης (Stradling, 2001).   

Η εργασία εστιάζει σε γελοιογραφίες που παρουσιάστηκαν κατά τα έτη 1945 έως 1947 

στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πραγματοποιήθηκε συστηματική κι ενδελεχής έρευνα στα φύλλα 

της εφημερίδας που έχουν διασωθεί στο ψηφιακό αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 

Συγκεντρώθηκαν όλες οι δημοσιευμένες γελοιογραφίες και ξεχώρισαν έξι οι οποίες είναι 

δημιούργημα του Αρχέλαου και αναφέρονται σε εθνικά, κοινωνικά και πολιτειακά ζητήματα. Η 

έρευνα παρουσιάζει αυτά τα σκίτσα τα οποία κι ερμηνεύει χρησιμοποιώντας την κοινωνική 

σημειωτική ανάλυση του οπτικού κειμένου, όπως εφαρμόστηκε από τους Kress & Van 

Leeuwen. Εξετάζει την αναπαράσταση του ελληνικού εμφυλίου και της ιδεολογικής 

σύγκρουσης, όπως αποτυπώνεται μέσω της γελοιογραφικής εικόνας, δίνοντας έμφαση στον 

τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο εθνικός και ιδεολογικός «άλλος». Προσπαθεί να διακρίνει 

τους κώδικες και να αναλύσει τα πολιτικά και κοινωνικά σημαινόμενα που προκύπτουν.  
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Η κοινωνική διάσταση της Ιστορίας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς εξετάζει τη 

δράση των ατόμων μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής τάξης. Γι’ αυτό, η ιστορική έρευνα μπορεί 

να προσανατολιστεί προς την κοινωνική δράση, την πολιτική και την τέχνη. Η Σημειωτική 

προσφέρει ένα εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για την πρακτική διερεύνηση 

«ιδεολογικών» θεμάτων. Οι ιδεολογικές κατευθύνσεις των ιστορικών οπτικών κειμένων, η 

κυρίαρχη συνδήλωση και καταδήλωση, «μπορεί να μεταφραστεί με όρους ιστορικού 

αντικειμενισμού τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος των εικόνων...» (Vamvakidou et al., 

2012: 259).  

Βασικό ερευνητικό ζήτημα είναι ο τρόπος απεικόνισης των μεταβλητών (χώρος, χρόνος, 

πρόσωπα, σύμβολα) σε συνδυασμό με το ιστορικό συγκείμενο. Ανιχνεύονται τα ιστορικά 

γεγονότα και το γενικότερο ιδεολογικό κλίμα της εποχής, όπως παρουσιάζονται σε ένα οπτικό 

μέσο που έχει κύριο σκοπό το χιούμορ. Επιπλέον, διερευνάται το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η 

Σημειωτική στην εκπαίδευση των μαθητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης ιστορικών 

στοιχείων∙ κατά πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέσα στη σχολική τάξη αυθεντικά 

οπτικά κείμενα —γελοιογραφίες— της μετακατοχικής περιόδου, για την ερμηνεία κι εμπέδωση 

του γνωστικού αντικειμένου. 

 Η άσκηση στον οπτικό γραμματισμό ως μέρος της εκπαίδευσης των σημερινών 

μαθητών, η παροχή οπτικοακουστικής παιδείας με στόχο την εξοικείωσή τους με κώδικες και 

μεθόδους ως εργαλεία κριτικής επεξεργασίας των εκπεμπόμενων μηνυμάτων, γίνεται 

επιτακτικότερη στο σύγχρονο σχολείο (Γρόσδος, 2010). Μεταξύ των στόχων του αντικειμένου 

της Ιστορίας, ο ιστορικός γραμματισμός και ο ιστορικός συλλογισμός αναφέρονται στη χρήση 

της ιστορικής γνώσης ως εργαλείου ερμηνείας του παρελθόντος, στην κριτική ανάγνωση της 

ιστορικής πηγής και στον μετασχηματισμό της αντλούμενης πληροφορίας σε γνώση μέσα από 

την ενεργητική δραστηριοποίηση των μαθητών (Μαμούρα, 2016). H επεξεργασία σκίτσων 

προτείνεται ως μια πολύ εποικοδομητική παιδαγωγική πρακτική, προκειμένου να κατανοήσουν 

οι εκπαιδευόμενοι τη χρήση των οπτικών συμβάσεων και την κατασκευή της εικόνας (Bickford, 

2011). 

Οι πολιτικές εικόνες είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές προπαγάνδας κατά τη 

διάρκεια ενός πολέμου. Παρέχουν πολιτικά και κοινωνικά σχόλια συχνά χρησιμοποιώντας την 

καρικατούρα ή στρέβλωση για να αποδώσουν ένα σημείο. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

ανταποκρίνονται θετικά σε αυτό το οπτικό υλικό, διότι η ανάλυσή του προσφέρει ευκαιρίες για 
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συζήτηση και πολλές αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες (Vamvakidou et al., 2012). Έτσι, 

προέκυψε μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

μέσω της σημειωτικής ανάλυσης οπτικών κειμένων. Παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση —

ένα σχέδιο δραστηριοτήτων— για το μάθημα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ιστορία του 

νεότερου και σύγχρονου κόσμου, όπως εφαρμόστηκε κατά το διδακτικό έτος 2018-2019 με 

αποδέκτες μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου Νέου Αγιονερίου.  

Οι δυσκολίες που συνάντησε η έρευνα αφορούν στην έλλειψη εκτενούς μελέτης και 

βιβλιογραφίας στον χώρο του σκίτσου στην Ελλάδα και στην πολιτική γελοιογραφία -ειδικότερα 

της μετα-δεκεμβριανής περιόδου. Ως προς το έργο του Αρχέλαου, δεν εντοπίστηκαν άλλες 

εργασίες με θέμα την πολιτική του γελοιογραφία. Έτσι, υπήρξε μια δυσκολία στην εξεύρεση 

στοιχείων. Επιπλέον, η σημειωτική ανάγνωση της γελοιογραφίας παρουσιάζει ερευνητικό 

ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, επομένως η σχετική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και σε 

αυτή την περίπτωση. Δυσκολίες υπήρξαν, επίσης, και στον εντοπισμό γελοιογραφικού υλικού 

δημοσιευμένου την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου. Αν και το οπτικό υλικό κατά το διάστημα 

από την έναρξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου μέχρι την κατάληψη της Ελλάδας από τις 

δυνάμεις του Άξονα είναι πλούσιο και καταγεγραμμένο, δεν ισχύει το ίδιο για την περίοδο της 

Κατοχής -οπότε και επεβλήθη η λογοκρισία- αλλά και για το διάστημα μετά την απελευθέρωση 

και ιδιαίτερα όταν η εμφύλια σύγκρουση πήρε πιο γενικευμένη μορφή. 

Η εργασία ξεκινάει με αναφορά στη χρήση της εικόνας ως πηγής πληροφόρησης στην 

ιστορική έρευνα και μελέτη για το παρελθόν και τη σύγχρονη εποχή∙ παρατίθενται οι συνθήκες 

που διαμορφώνουν το οπτικό υλικό και οι αναγκαίες —για τον μελετητή— προϋποθέσεις για 

την ερμηνεία και πρόσληψή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η γελοιογραφία ως 

αντικείμενο και στοιχείο της ιστορικής έρευνας- που αποτελεί κεντρικό άξονα της εργασίας. Στο 

τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση της εικόνας με την εκπαίδευση σήμερα, καθώς και η 

Διδακτική της Ιστορίας μέσα από τη γελοιογραφία. Θίγεται ο τρόπος με τον οποίο ο πολιτισμός 

της εικόνας συνδέεται με το περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαιδευτικής γνώσης, και 

γίνεται λόγος για τη μεγάλη επιρροή που ασκεί στους σημερινούς μαθητές και μαθήτριες η 

σύγχρονη οπτική πραγματικότητα. Επιπλέον, παρουσιάζεται η διδασκαλία της Ιστορίας στο 

πλαίσιο των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από την 

ανάλυση των πρωτογενών πηγών και ειδικότερα των γελοιογραφιών. Το τέταρτο κεφάλαιο 

πραγματεύεται το πολιτικό συγκρουσιακό ζήτημα και συγκεκριμένα τη σημασία της ένταξής του 
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στο μάθημα της Ιστορίας —βασικός προβληματισμός που διατρέχει την εργασία. Επιπλέον 

παρατίθεται μια αναδρομή στην ιστορία της γελοιογραφίας από τις απαρχές τους είδους μέχρι τα 

μέσα του 20ού αιώνα, κυρίως όσον αφορά τους καλλιτέχνες του ελλαδικού χώρου. Ακολουθεί το 

ιστορικό και πολιτικό συγκείμενο της εποχής δημοσίευσης των σκίτσων στον Ριζοσπάστη και 

τονίζεται η σημασία του ελληνικού εμφυλίου για τη νεότερη ελληνική ιστορία. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιογραφία κι εργογραφία του Αρχέλαου, προκειμένου να καταδειχθεί 

ο ιδεολογικός προσανατολισμός και οι προθέσεις του δημιουργού στο πλαίσιο του στρατευμένου 

χαρακτήρα των σκίτσων. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής ανάπτυξη του μεθοδολογικού 

εργαλείου που επιλέχθηκε για την ανάλυση, παρουσιάζεται το ερευνητικό υλικό καθώς και τα 

αποτελέσματα της ανάλυσής του. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται βήμα προς βήμα η 

διδακτική παρέμβαση και τα αποτελέσματά της. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση, 

όπου γίνεται μια συνολική αποτίμηση της μελέτης. 

Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία δε θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή 

κάποιων ανθρώπων. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά 

μου, κυρία Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την 

αμέριστη κατανόηση, την υπομονή και την πολύτιμη καθοδήγησή της στη διάρκεια εκπόνησης 

της παρούσας εργασίας. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, 

τον κύριο Νικόλαο Φωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την 

κυρία Ευαγγελία Καλεράντε, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας για τον κόπο που υποβλήθηκαν να διαβάσουν την εργασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 

θα ήθελα να πω στους γονείς μου για την έμπρακτη και αστείρευτη συμπαράστασή τους καθ’ 

όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τον σύζυγό 

μου για την στήριξη και την ενθάρρυνσή του χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω 

την παρούσα εργασία.  
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Εισαγωγή  

 

Ι. Η χρήση της εικόνας στην ιστορική έρευνα και μελέτη 

 

Στη σύγχρονη εποχή, η εικόνα (των Μ.Μ.Ε. και των ηλεκτρονικών μέσων) κυριαρχεί κι 

επιβάλλεται ως πιστή καταγραφή του παρόντος, αλλά και ως αδιάψευστη απόδειξη του 

παρελθόντος∙ η εικαστική μαρτυρία, όμως, δεν τύγχανε πάντα αυτής της αποδοχής (Haskell, 

2012). Η διεύρυνση του πεδίου ενδιαφέροντος της ιστορικής έρευνας με αντικείμενα που 

συγκαταλέγονται στις πολιτισμικές σπουδές (ιστορία της ενδυμασίας, της αρχιτεκτονικής, των 

νοοτροπιών κ.λ.π.) είχε ως συνέπεια την ένταξη των εικόνων στις πηγές της Ιστορίας. Χωρίς να 

υποτιμάται η αξία των παραδοσιακών πηγών (γραπτά κείμενα, προφορικές μαρτυρίες)- καθώς ο 

ρόλος της εικόνας περιορίζεται συνήθως στην εικονογραφική πλαισίωση ή τη διασαφήνιση της 

ιστορικής αφήγησης- η σημασία του οπτικού υλικού ως ιστορικής πηγής είναι αδιαμφισβήτητη 

(Burke, 2003).  

Απαλλαγμένες από τον υποκειμενισμό της γραφής, οι παραστατικές πηγές παρουσιάζουν 

άμεσα την πραγματικότητα και, συχνά, θεωρούνται αντικειμενικότερες από τις γραπτές 

(Κουτσός, 2004). Ειδικά για περιόδους όπου ο γραπτός λόγος απουσιάζει (όπως στην 

προϊστορία), σε περιπτώσεις μελέτης ειδικών πτυχών της κοινωνικής ζωής (πολιτικές στάσεις, 

κοινή γνώμη, προπαγάνδα) αλλά και για την κατανόηση των μη λεκτικών εμπειριών (οπτικές 

αναπαραστάσεις θρησκευτικών πεποιθήσεων, ιδεολογιών, κοινωνικών εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων), οι εικόνες παρέχουν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη ζωή των ανθρώπων 

δίνοντας πληροφορίες άμεσα και λεπτομερώς ακόμη και για σύνθετες διαδικασίες που, στην 

περίπτωση της λεκτικής περιγραφής, θα ήταν χρονοβόρες και εκτεταμένες (Burke, 2003).  

Επιπλέον, ο πρωταρχικός ρόλος της εικόνας ως μέσου ψυχαγωγίας και καλλιτεχνικής 

δημιουργίας σταδιακά, από την εποχή της νεωτερικότητας κι εξής, παραχώρησε τη θέση του 

στην πληροφορία: το οπτικό κείμενο έγινε μέσο άσκησης πολιτικής, ιδεολογικής και 

θρησκευτικής επιρροής προσεγγίζοντας τα γεγονότα από μια καθ’ αυτό ιδεολογική σκοπιά η 

οποία είναι αποτέλεσμα των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των παραγωγών της, των ιδεολογικών 

αντιλήψεών τους αλλά και των αντιλήψεων εκείνων που επικρατούν τη δεδομένη στιγμή στην 
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κοινωνία. Αυτή η εικονική ιδεολογία, ως συνύπαρξη ιδεολογιών μέσα στα οπτικά κείμενα -

χαρακτηριστικό της εποχής της νεωτερικότητας- κυριαρχεί μέχρι σήμερα (Πλειός, 2001).  

Η εικαστική τέχνη δεν αποτελούσε πάντοτε πολύτιμη ιστορική πηγή. Αν και ο Μανουήλ 

Χρυσολωράς από το 1411 είχε επισημάνει την αξία των έργων τέχνης στην ανίχνευση 

πολιτισμικών στοιχείων περασμένων εποχών, η αναγνώριση των εικαστικών πηγών ως 

μαρτυριών ίσης βαρύτητας με τις φιλολογικές ξεκινά τον 16ο αιώνα, όταν τα νομίσματα και τα 

μετάλλια αναγνωρίστηκαν ως το πιο προσιτό απόθεμα ταυτοποίησης προσώπων της 

αρχαιότητας (αγαλμάτων και προτομών). Επιπλέον, οι συμβολικές αναπαραστάσεις στην πίσω 

όψη προσέφεραν σημαντικές λεπτομέρειες για τη θρησκευτική και την κοινωνική ζωή 

περασμένων εποχών. Κατά τον 18ο αιώνα η τέχνη έλαβε σημαντική θέση στην ιστορική 

αφήγηση, όταν ο Βολταίρος προτάσσοντας τη σημασία των τεχνών, των νόμων, των επιστημών 

και των άλλων αξιόλογων επιτευγμάτων της ανθρωπότητας για την ιστορική μελέτη έθεσε τη 

βάση για τη γέννηση της πολιτισμικής Ιστορίας.  

Οι αναπαραστατικές τέχνες αφηγούνται βουβές ιστορίες και λειτουργούν εν είδει 

«ρεπορτάζ» για σημαντικά γεγονότα αλλά και την καθημερινότητα του παρελθόντος 

λειτουργώντας ως δείκτης για την κοινωνία της εποχής τους. Η τέχνη αποκαλύπτει «εύκολα» και 

γρήγορα αλήθειες που ο επιστημονικός και ο θεωρητικός νους ανακαλύπτει με δυσκολία, και 

υπ’ αυτή την έννοια μπορεί να λειτουργήσει προφητικά για τις επερχόμενες αλλαγές στην 

πολιτική, στα ήθη, στην κοινωνία και στη θρησκεία (Haskell, 2012).  

Η καλλιτεχνική αναπαράσταση της πραγματικότητας πραγματοποιείται πάντα μέσα από 

τους «καθρέπτες» της υποκειμενικής θεώρησης (Κουτσός, 2004). Μια εικόνα αποτελεί μια 

θέαση η οποία έχει παραχθεί ανακατασκευασμένη∙ ένα επιφαινόμενο, αποσπασμένο από τον 

χώρο-χρόνο της παραγωγής του, όπου είναι ενσωματωμένος ένας τρόπος θέασης: εκείνος του 

δημιουργού και της κοινωνίας. Ακόμα και η φωτογραφία αποτελεί μια συνειδητή επιλογή 

λήψης. Αυτή η συγκεκριμένη άποψη του παραγωγού μιας εικόνας θεωρείται -και είναι πλέον- 

σύμφυτη με την ίδια την καταγραφή (Berger, 2011).  

Σε όλη την ιστορία της τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα κάθε κείμενο- 

οπτικό ή μη- είναι μια προσπάθεια ερμηνείας της πραγματικότητας από τον καλλιτέχνη με τον 

τρόπο που εκείνος μετέχει σε αυτή και τη βιώνει. Σε όλες τις οπτικές αναπαραστάσεις δεν 

υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην παρατήρηση-καταγραφή της πραγματικότητας και στην 

ανάλυση-ερμηνεία της (Πλειός, 2001). Η οπτική αντίληψη, ο τρόπος θεώρησης των οπτικών 
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κειμένων, επηρεάζεται από την ιδεολογία και τις πεποιθήσεις του δέκτη, γι’ αυτό συνιστά 

πάντοτε και μια ερμηνεία. Σύμφωνα με τον Berger (2011) βλέπουμε μόνο εκείνο που 

κοιτάζουμε: η θέαση, δηλαδή, συνιστά μια πράξη επιλογής, καθώς επιλέγουμε τι θα εντάξουμε 

στο οπτικό μας πεδίο και σε τι θα αποδώσουμε προσοχή/σημασία. Ουσιαστικά, αυτό που 

αντικρύζουμε δεν είναι το ίδιο το αντικείμενο αλλά η «σχέση ανάμεσα στα πράγματα και τον 

εαυτό μας» (Berger, 2011: 9). Αντιλαμβανόμαστε μια εικόνα πάντοτε συγκριτικά: τις διαφορές 

φωτισμού, σχημάτων, χρωμάτων, μεγεθών, αποστάσεων που (από)κωδικοποιούμε και 

ονομάζουμε ανάλογα με την ιδεολογία, την κοινωνική θέση, τις ανάγκες μας (Μεταξιώτης, 

1999). 

Ειδικότερα στην εικόνα, παρατηρείται μια αλληλεξάρτηση ερμηνείας και ρεαλιστικής 

περιγραφής καθώς ο ρεαλισμός υπάγεται σε υποκειμενικές αξιολογήσεις. Η κατασκευή της 

πραγματικότητας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ιδεολογικές λειτουργίες της εικόνας, που 

εντείνεται όσο εντείνεται το ρεαλιστικό στοιχείο με την ερμηνεία. Η ρεαλιστική αναπαράσταση 

αποσιωπά το γεγονός ότι πρόκειται για ερμηνευτική προσέγγιση, όπου η ιδεολογία 

φυσικοποιείται ως αντικειμενική περιγραφή. Η απόκρυψη αυτού του «ερμηνευτικού ρεαλισμού» 

(σχέση αναλογίας μεταξύ ρεαλιστικότητας και ερμηνείας) αποσκοπεί στην εδραίωση της 

αντίληψης ότι- ελλείψει αντικειμενικότητας στην αναπαράσταση- δεν μπορεί, παρά να υπάρξει 

μόνο υποκειμενική παρουσίαση της πραγματικότητας (Πλειός, 2001).  

Επομένως, η (οπτική) τέχνη είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό στην 

ιστορική μελέτη, αφού δεν αποτελεί ευθεία αντανάκλαση της πραγματικότητας και φυσικά, δεν 

έχουν όλες οι εικόνες τον ίδιο βαθμό αξιοπιστίας. Οι καλλιτεχνικές και κοινωνικές συμβάσεις 

της εποχής κατά την οποία παράχθηκαν αλλά και οι προπαγανδιστικές -και άλλες- σκοπιμότητες 

είναι παράγοντες που πλήττουν την αντικειμενικότητα των εικόνων ως οπτικών μαρτυριών. Η 

αναπαραστατική τέχνη οικειοποιείται, αφομοιώνει και αποτυπώνει νοοτροπίες, ιδεολογίες και 

ταυτότητες γι’ αυτό και λειτουργεί ως σημαντικό στοιχείο «για τη διανοητική ή τη μεταφορική 

εικόνα του εαυτού μας ή των άλλων» (Burke, 2003).  

Η κατανόηση του περιεχομένου των παραστατικών πηγών προϋποθέτει την 

αποκωδικοποίησή τους, τον σχολιασμό και την ανάλυση (Κουτσός, 2004). Οι εικόνες 

επικοινωνούν μη λεκτικά μηνύματα τα οποία ο αποδέκτης καλείται να διαβάσει αναγνωρίζοντας 

τα στοιχεία που αποκαλύπτουν το νόημά τους. Έτσι, στη μελέτη τους είναι αναγκαίο να 

συμπεριλαμβάνονται και οι καλλιτεχνικές συμβάσεις του εκάστοτε ρεύματος και της 
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τεχνοτροπίας που ακολουθείται -ακόμη και ο ρεαλισμός υιοθετεί μια συγκεκριμένη ρητορική 

(Burke, 2003). Επιπλέον, σε ένα οπτικό κείμενο, αντικείμενο επεξεργασίας δεν μπορεί να είναι 

μόνο το περιεχόμενο∙ η μορφή, ως αισθητικό αποτέλεσμα, είναι σημαντική ένδειξη του 

πολιτιστικού συγκείμενου και του περιβάλλοντος στο οποίο (ανα)παράγεται. Γι’ αυτό, η 

ανάγνωσή τους οφείλει πέρα από τη νοηματική επεξεργασία να λαμβάνει υπ’ όψιν και το 

αισθητικό αποτέλεσμα (Κουτσός, 2004: 54).  

Για την αξιολόγηση της εικόνας ως ιστορικής μαρτυρίας έχει μεγάλη σημασία η 

ταυτοποίηση του καλλιτέχνη-δημιουργού, η εξακρίβωση των πηγών του και η διάκριση 

πραγματικών και φανταστικών στοιχείων μέσα στο έργο. Οι εικόνες ως κοινωνικές 

αναπαραστάσεις αποκαλύπτουν τη σχέση μεταξύ εικονιζόμενων και δημιουργού. Όταν, μάλιστα, 

ο δημιουργός είναι ξένος προς την απεικονιζόμενη κουλτούρα, η κοινωνική ή πολιτισμική 

απόσταση γίνεται εύκολα αντιληπτή. Επιπλέον, ο τρόπος απεικόνισης των αναπαριστώμενων 

(σε απόσταση, σατιρικά, περιφρονητικά, στοργικά κ.λ.π.) αποτυπώνει την ιδεολογική σκοπιά 

του καλλιτέχνη και τις προθέσεις του. Ακόμη και οι παραποιήσεις της πραγματικότητας στις 

εικονικές αναπαραστάσεις μπορούν να αποκαλύψουν οπτικές γωνίες και ιδεολογικές αντιλήψεις 

(Burke, 2003).  

Η εικόνα δεν είναι μόνο ένας αγωγός ιδεολογιών αλλά και ένας παραγωγός νέων 

ιδεολογικών προκειμένων πέρα από τις καθιερωμένες: (ανα)παράγει συμβολικές σχέσεις, 

σχέσεις άμεσα κοινωνικές και οικονομικές και δημιουργεί ιδεολογικές προκείμενες. Γενικότερα, 

για την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων κάθε εικόνας είναι απαραίτητη η γνώση των 

πολιτισμικών κωδίκων και η τοποθέτησή της στα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά της 

συμφραζόμενα. Στα κείμενα των Μ.Μ.Ε. αποτυπώνεται σε κάποιον βαθμό η νοοτροπία, η 

κουλτούρα, τα προβλήματα, η ιδεολογική οπτική των κοινωνικών σχέσεων μιας εποχής με μια 

πιο σταθεροποιημένη μορφή. Ο λόγος της εικόνας εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες 

της ύστερης νεωτερικότητας αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τις σχέσεις των ατόμων σε αυτόν, 

ενώ παράλληλα, βρίσκεται σε μια αμφίδρομη σχέση παραγωγής με την καταναλωτική κοινωνία 

και το ιδεολογικό-πολιτικό τοπίο από το οποίο διαμορφώνεται αλλά και το οποίο διαμορφώνει 

(Πλειός, 2001).  

Κάθε τι που φαίνεται να θεωρείται κοινότυπο ή αυτονόητο σε έναν πολιτισμό, θα πρέπει 

να εκλαμβάνεται από τους ιστορικούς και τους ανθρωπολόγους ως μέρος αυτού του 

πολιτισμικού συστήματος και να εξετάζεται ως τέτοιο. Εν κατακλείδι, η τυποποίηση των 
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μορφών, οι προθέσεις του καλλιτέχνη ή παραγγελιοδόχου, η παραποίηση, η διόγκωση ή 

προσθήκη στοιχείων στις αναπαραστάσεις σε σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και η 

αναφορά σε άλλες σύγχρονες ή προγενέστερες εικόνες, είναι τα κυριότερα προβλήματα που 

προκύπτουν κατά τη μελέτη των εικόνων (Burke, 2003). 

Για την ερμηνεία των μηνυμάτων των οπτικών κειμένων αναπτύχθηκαν ποικίλες 

μέθοδοι. Η στρουκτουραλιστική προσέγγιση αντιμετωπίζει τις εικόνες ως ένα σύνολο ή σύστημα 

σημείων χωρίς να εστιάζει στη σχέση του αναπαριστώμενου θέματος με την κοινωνική 

πραγματικότητα, αλλά στην εσωτερική οργάνωση του έργου και κυρίως, στους τρόπους με τους 

οποίους τα στοιχεία του συσχετίζονται και στις μεταξύ τους αντιθέσεις. Κάθε εικόνα αποτελεί 

μέρος ενός ευρύτερου οπτικού συστήματος που μπορεί να θεωρηθεί μια οπτική γλώσσα. Οι 

αντιθέσεις και οι αντιστροφές (π.χ. παραστάσεις του Άλλου) μπορούν να αναγνωστούν ως 

«αντιστροφές της εικόνας που έχει ο δημιουργός για τον εαυτό του». Για τον Foucault (όπως 

αναφέρεται στο Burke, 2003) μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πιστότητα της αναπαράστασης 

έχει το πλαίσιο των συμβάσεων με βάση το οποίο κατασκευάζεται μια εικόνα την οποία 

χαρακτηρίζει «σύστημα παρουσίασης». Η στρουκτουραλιστική προσέγγιση εστιάζει τόσο στις 

επιλογές όσο και στους αποκλεισμούς οπτικών τύπων και θεμάτων τα οποία μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε «τυφλά σημεία» και διαφέρουν από εκείνα που εύκολα υπονοούνται και 

συμπεραίνονται από τον δέκτη. Ωστόσο, η πεποίθηση του δομισμού ότι υπάρχει μόνο ένα νόημα 

χωρίς ασάφειες, και ότι η δομή της εικόνας είναι απόλυτα οργανωμένη και συγκροτημένη στη 

βάση του νοήματός του, θεωρήθηκε και η βασική του αδυναμία ως ερμηνευτικής μεθόδου. Απ’ 

την άλλη, η —τρόπον τινά— μετεξέλιξή του, ο Μεταδομισμός, αποδέχεται την πολυσημία του 

νοήματος θεωρώντας όλες τις πιθανές νοηματικές ερμηνείες ισοδύναμες και εστιάζει στο 

εκάστοτε συνεκτικό στοιχείο που ο δημιουργός χρησιμοποιεί για να ελέγχει αυτή την ποικιλία 

των νοημάτων (λεζάντες, λέξεις κ.λ.π.). 

Με την στρουκτουραλιστική μέθοδο κοινά σημεία έχει η εικονογραφική ανάλυση εφ’ 

όσον και οι δύο επικεντρώνονται στο περιεχόμενο και όχι στη μορφή του έργου. Η εικονογραφία 

(ή εικονολογία) ως μέθοδος ανάλυσης των οπτικών μηνυμάτων δίνει έμφαση στο φιλοσοφικό-

θεολογικό περιεχόμενο της εικόνας (διακρίνοντας τρία επίπεδα: περιγραφή, ανάλυση-

αναγνώριση θεμάτων και προσώπων, εικονολογική ερμηνεία). Ωστόσο, επικρίθηκε ότι 

αποσκοπεί στην ανάδειξη και μόνο του ιδεολογικού πνεύματος κάθε εποχής, χωρίς να έχει 

κοινωνικές προεκτάσεις. Η εικονογραφική ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί συνδυαστικά με 
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θεωρίες και μεθόδους όπως ο δομισμός, η ψυχανάλυση, η θεωρία της πρόσληψης κ.λ.π. Ωστόσο, 

η εστίαση της ψυχαναλυτικής μεθόδου στην αναζήτηση υποσυνείδητων συμβόλων και σχέσεων 

μέσα στα εικονο-μηνύματα δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την επαλήθευση των 

ερμηνειών, ιδιαίτερα για έργα του μακρινού παρελθόντος (Burke, 2003). 
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ΙΙ.Μεθοδολογικά 

 

 Χρήση της γελοιογραφίας ως ιστορικής πηγής 

  

Η γελοιογραφία άργησε, σχετικά, να αξιοποιηθεί από την ιστορική έρευνα, ως πηγή 

αποδεικτικών στοιχείων. Από τους πρώτους μελετητές οι οποίοι πρότειναν μια ολοκληρωμένη 

θεωρητική προσέγγιση των γελοιογραφιών ως ιστορικών πηγών, ήταν οι Streicher και Coupe 

στη δεκαετία του 1960 (Scully & Quartly, 2009). Όπως είχε επισημάνει ο Kemnitz (1973: 

81,86), οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονταν στο αντικείμενό της ως έργου τέχνης, στην 

ιστορία της ή στη βιογραφία και εργογραφία των δημιουργών της, ενώ η παρουσία της στα 

ιστορικά εγχειρίδια λειτουργούσε συνήθως ως ένα είδος διακόσμησης που διέκοπτε τη 

μονοτονία του γλωσσικού κειμένου και έδινε την εντύπωση της ιστορικότητας, αντί της 

ενίσχυσης στην επιχειρηματολογία του ιστορικού λόγου. Ακόμη, όμως, και στις περιπτώσεις που 

η γελοιογραφία αξιοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο, η ερμηνεία δεν λάμβανε υπ’ όψιν τις 

καλλιτεχνικές και πολιτιστικές συμβάσεις που διαμόρφωσαν το περιεχόμενό της εκάστοτε 

εικόνας και η κριτική ανάγνωση των οπτικών κειμένων δεν ήταν πάντα το ίδιο αυστηρή, όπως 

στην περίπτωση των γραπτών πηγών. Τέλος, η βιβλιογραφία της γελοιογραφίας έτεινε να 

εστιάζει τη μελέτη στις εθνικές παραδόσεις και στον τρόπο απεικόνισης των εθνικών συμβόλων. 

Αν και σήμερα η γελοιογραφία εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως κομμάτι της 

βιογραφικής μελέτης των καλλιτεχνών-σκιτσογράφων και της αισθητικής και καλλιτεχνικής 

τους δημιουργίας σε θεματικές ανθολογήσεις έργων, ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες η 

γελοιογραφία συνδέεται με την πολιτική ως αντικείμενο και στοιχείο της ιστορικής έρευνας: 

μελετητές όπως ο Lamp και η ιστορικός λογοτεχνίας Banta επικεντρώνουν την έρευνά τους στον 

ρόλο που άσκησε η- δημοσιευμένη στον Τύπο- γελοιογραφία στην αμερικανική πολιτική 

Ιστορία συνδέοντας το έργο καλλιτεχνών από τον 19ο μέχρι και τον 21ο αιώνα. Αντίστοιχα, και 

στη Γερμανία, οι Krüger, Coupe και Beisswänger αξιοποιούν τις γελοιογραφίες για τη μελέτη 

της πολιτικής Ιστορίας της χώρας στις τελευταίες δεκαετίες, ενώ ο Hünig προσεγγίζει τις 

γελοιογραφίες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από την προοπτική της γλωσσολογίας. Τέλος, πολύ 

σημαντική τόσο για την ιστορία της γελοιογραφίας και των καλλιτεχνών της όσο και για την 

αξιοποίησή της στην ιστορική μελέτη είναι η συμβολή του ερευνητή και συγγραφέα μιας σειράς 
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σημαντικών έργων (συμπεριλαμβανομένων ανθολογιών των γελοιογραφιών από τους 

παγκόσμιους πολέμους) και αρθρογράφου στο περιοδικό History Today, Bryant (Scully & 

Quartly, 2009).  

Οι γελοιογραφίες, όπως και οι φωτογραφίες, αν και δεν αποτελούν πρωτεύουσα ιστορική 

πηγή (Kemnitz, 1973: 93-94) μπορούν, ωστόσο, να δώσουν στοιχεία για μια συγκεκριμένη 

εποχή και μια κουλτούρα και να διαφωτίσουν πτυχές των ιστορικών γεγονότων, με τρόπο που τα 

γραπτά κείμενα δεν μπορούν να αποκαλύψουν (Scully & Quartly, 2009). Προσφέρουν 

σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνία στην οποία παράγονται και καταναλώνονται 

διαφωτίζοντας για τη στάση της κοινής γνώμης σε μείζονα πολιτικά ζητήματα, ιστορικά 

γεγονότα και πρόσωπα, με έναν τρόπο που είναι δύσκολο να αποτυπωθεί στον γραπτό λόγο. 

Παρέχουν, επίσης, στοιχεία για προσπάθειες χειραγώγησης της κοινωνίας και συχνά 

καταδεικνύουν —φαινομενικά— ασήμαντα γεγονότα και τον τρόπο πρόσληψής τους από την 

κοινή γνώμη. Οι γελοιογραφίες αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, σύγχρονες ερμηνείες των 

γεγονότων από τον δημιουργό τους και το μέσο στο οποίο δημοσιεύονται, αναπαριστούν την 

εικόνα προσώπων δημόσιου ενδιαφέροντος, πολιτικών κομμάτων αλλά και ευρύτερων 

κοινωνικών ομάδων (Kemnitz, 1973: 93-94). Γι’ αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν στην έρευνα 

ως αντανάκλαση της κοινής γνώμης, του δημιουργού, του εκδότη ή του αναγνωστικού κοινού 

στο οποίο απευθύνονται. 

Αμιγώς κοινωνικές και πολιτικές γελοιογραφίες τοποθετούνται χρονικά από τον 18ο 

αιώνα και σκοπό τους είχαν κυρίως την (πολιτική) ενημέρωση των αναλφάβητων, καθώς 

μπορούσαν να συνοψίσουν οπτικά το μήνυμα ενός μακροσκελούς γλωσσικού κειμένου. 

Σταδιακά και κυρίως από τον 19ο αιώνα με τη χρήση της καρικατούρας, η γελοιογραφία 

αποτέλεσε έναν «ανώδυνο» τρόπο υπονόησης πολιτικών μηνυμάτων ή ανόητων αστεϊσμών, που 

η ευθεία έκφρασή τους θα μπορούσε να ήταν επικίνδυνη για τον δημιουργό. Τον 20ο αιώνα οι 

γελοιογραφίες στη διάρκεια των πολεμικών συρράξεων υπηρέτησαν κατά κόρον την πολεμική 

προπαγάνδα (Stradling, 2001: 125) τονώνοντας το ηθικό των στρατιωτών και του λαού. 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις αντλούν (και χάνουν) τα νοήματά τους, από τα 

συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια στα οποία παράγονται. Η χρήση οπτικών σημείων άμεσα 

αναγνωρίσιμων αποτελεί κοινό τόπο στις γελοιογραφίες, καθώς ένα σκίτσο που δεν μπορεί να 

αναγνωστεί από το ευρύ κοινό χάνει όλες τις πιθανές επιρροές που μπορεί να ασκήσει στον 

δέκτη (Scully & Quartly, 2009). Στον Δυτικό κόσμο, οι γελοιογραφίες αντλούν από ένα ευρύ 
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φάσμα της δημόσιας πολιτισμικής εμπειρίας: λογοτεχνία, θέατρο, μυθολογία, αρχιτεκτονική. 

Μέχρι την περίοδο πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κλασικές επιρροές διαμόρφωναν τις 

μεταφορικές αναγνώσεις του ανθρώπινου σώματος και στη γελοιογραφία: ένα όμορφο σώμα 

αποτελούσε συνδήλωση της αρετής, και ένα άσχημο -στην καλύτερη περίπτωση- της βλακείας. 

Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα άντλησης από τη μυθολογία είναι η αλληγορική 

απεικόνιση των ηρώων και ηρωίδων τον 19ο αιώνα ως αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων Θεών. 

Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ο αλυσοδεμένος σε βράχο Προμηθέας αντιμέτωπος 

με το όρνιο που μαίνεται το ήπαρ του ήταν μια προσφιλής αλληγορική απεικόνιση της ηρωικής 

στάσης των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοτική πίεση από τις αυστραλιανές εργατικές 

εφημερίδες. Η εξίσωση της παχυσαρκίας με την απληστία -που αντλεί από την αγγλική 

παράδοση- χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για την απόδοση του πλαδαρού καπιταλιστή σε αντίστιξη 

πάντα με τον μυώδη κι έντιμο εργάτη (Scully & Quartly, 2009). 

Η ανάπτυξη της μυθολογικής σκέψης μέσα στην εικόνα ως ιστορικό φαινόμενο 

συνδέεται με τη νεωτερικότητα. Η εικόνα αποτελεί -τρόπον τινά- τον σύνδεσμο ανάμεσα στη 

μυθολογική και τη σύγχρονη σκέψη, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη οργάνωση της 

κοινωνίας. Το γεγονός ότι είναι ταυτόχρονα μια καταγραφή/αποτύπωση και 

(ιδεολογική/θεωρητική) ερμηνεία της πραγματικότητας είναι αυτό που προσθέτει στον σύγχρονο 

προπαγανδιστικό λόγο τη μυθολογική έκφραση των παραδοσιακών κοινωνιών. Η 

προσωποποίηση είναι ένα δομικό στοιχείο, αναπόσπαστο της γλώσσας της εικόνας που 

οφείλεται στον ερμηνευτικό ρεαλισμό και είναι εκείνο που προσδίδει στην εικόνα μυθολογικό 

χαρακτήρα. Η εξιδανικευμένη μυθοποίηση κοινωνικών και πολιτικών θεσμών επιτυγχάνεται 

μέσω της προσωποποίησης πολιτικών και  κοινωνικών γεγονότων (Πλειός, 2001). 

Στις γελοιογραφικές αναπαραστάσεις ο δημιουργός χρησιμοποιεί αλλά και ενισχύει τις 

υπάρχουσες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, και παρουσιάζει στην υπερβολή τους αρνητικά 

ή και θετικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει πάντοτε να αξιολογεί ο ερευνητής (Burke, 2003). Η 

πολιτική γελοιογραφία είναι εγγενώς και κατάφωρα υποκειμενική και, συχνά, υπερπροβάλλει 

στοιχεία για χάρη του χιούμορ ή της προπαγάνδας. Ωστόσο, αυτό το χαρακτηριστικό είναι που 

την καθιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξέταση των ευρέως διαδεδομένων πολιτικών 

απόψεων, των ιδεολογιών καθώς και των στερεοτύπων. Λόγω του μικρού μεγέθους της, ο 

σκιτσογράφος πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία άμεσα αναγνωρίσιμα (όπως τα στερεότυπα και οι 

ευανάγνωστες καρικατούρες) εκ μέρους του αναγνώστη για να μεταφέρει ένα (πολιτικό) μήνυμα 
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καθιστώντας, έτσι, το κείμενο που προέκυψε μια πλούσια πηγή πληροφοριών για τις πολιτικές 

ανησυχίες και ιδεολογίες, αλλά και ως προς την αντίληψη του ίδιου του δημιουργού για τις 

οπτικές αναπαραστάσεις (Scully & Quartly, 2009). 

 Είναι συνήθης η ζωόμορφη απεικόνιση μοναρχών-ηγετών και άλλων φορέων εξουσίας 

στο πλαίσιο ενός γενικού οπτικού κώδικα έκφρασης του πολιτικού αντιπάλου-εξουσιαστή, ή μια 

γκροτέσκου τύπου απεικόνιση των κατώτερων κοινωνικών τάξεων (χωρικοί, βοσκοί) ή ακόμη 

και μια υπάνθρωπη απεικόνιση περιθωριοποιημένων ή εκδιωκόμενων κοινωνικών ομάδων 

(μάγισσες, Εβραίοι) (Burke, 2003). Εκτός όμως από τους πολιτικούς, συχνά αναπαρίστανται ως 

ζώα και οι φανατικοί τους ακόλουθοι που αποδίδονται από τους γελοιογράφους συνήθως ως 

πιστά - και χαζά - σκυλιά. Αυτές οι σημασίες είναι βέβαια εύκολο να αναγνωστούν κατ’ αυτόν 

τον τρόπο στο δυτικό πολιτισμικό πλαίσιο∙ ωστόσο, το μήνυμα δεν μεταφράζεται πάντα έτσι, 

και σε πολιτισμούς της Ασίας όπου ο σκύλος, για παράδειγμα, θεωρείται ακάθαρτο και εγγενώς 

κακό ζώο (Scully & Quartly, 2009).  

Οι γελοιογράφοι βασίζονται, επίσης, στη χρήση εθνικών, θρησκευτικών και άλλων 

συμβόλων -πάντα αναγνωρίσιμων από το αναγνωστικό κοινό- τα οποία χρησιμοποιούν για να 

κωδικοποιήσουν το μήνυμά τους (McCarthy, 1977: 36). Οι απεικονίσεις ζώων μεταφέρουν 

συμβολικές σημασίες οι οποίες, μάλιστα, προϋπήρχαν των γελοιογραφικών απεικονίσεων ως 

αλληγορίες-συμβολικές αναπαραστάσεις. Στη Δυτική παράδοση τα έθνη συχνά εκπροσωπούνται 

από εραλδικά ζώων: το βρετανικό λιοντάρι, η ρωσική αρκούδα, ο γερμανικός (και αμερικανικός) 

αετός. Αυτά, υποτίθεται, μεταφέρουν τα διακριτικά χαρακτηριστικά ολόκληρων λαών που η 

γελοιογραφική πένα μετατρέπει -σατιρίζοντάς τα- σε ψωριάρικο λιοντάρι, αδέξια αρκούδα, 

μαδημένο κοτόπουλο που μοιάζει με αετό (Scully & Quartly, 2009). Η συμβολοποίηση ως 

απόδοση/αναπαράσταση αφηρημένων εννοιών, αξιών και νοημάτων είναι θεμελιώδης ιδιότητα 

κάθε εικόνας∙ είναι βασικό δομικό της στοιχείο που οφείλεται στη σημειωτική της δομή και 

επιτυγχάνεται με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, σε συνδυασμό με το κοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο αναπτύσσεται, η εικόνα επιτελεί διαφορετικές επιμέρους ιδεολογικές λειτουργίες (Πλειός, 

2001: 349). 

Γι’ αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ανάγνωση της γελοιογραφίας ως κειμένου, ως 

πολιτιστικού δημιουργήματος, αλληλεπιδρούντος με την εποχή και τους αναγνώστες που 

απευθύνθηκε. Η κριτική ανάγνωση ενός κειμένου περικλείει όλες τις οπτικές του 

αναπαριστώμενου θέματος και όχι μόνο την προφανή ή κυριαρχούσα: ακόμα και οι 
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γελοιογραφίες που με μια πρώτη ματιά δεν έχουν περιεχόμενο άκρως πολιτικό, βασίζονται και 

διαμορφώνονται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό συγκείμενο το οποίο είναι απαραίτητο να 

συμπεριληφθεί κατά την ερμηνεία τους. Ομοίως, είναι αναγκαία η συμπερίληψη των γλωσσικών 

κειμένων που συνοδεύουν τη γελοιογραφική απεικόνιση (Scully & Quartly, 2009). 

Οι γελοιογράφοι στα έργα τους ακολουθούν τους εκάστοτε κανόνες- κώδικες του 

χιούμορ ανά κοινωνία και εποχή (McCarthy, 1977: 36) αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο 

πολλά στοιχεία για εκείνους που παρήγαγαν το αστείο, αλλά και για τους ανθρώπους στους 

οποίους αναφέρεται. Ωστόσο, το χιούμορ αλλάζει ανά εποχή και κοινωνία (το χιούμορ του 19ου  

αιώνα μπορεί να είναι ακατανόητο για τους ανθρώπους του 21ού αιώνα). Γι’ αυτό, συχνά οι 

σκιτσογράφοι επαναπροσδιορίζουν τα έργα τους, όταν πρόκειται να τα επανα-δημοσιεύσουν, 

εξομαλύνοντας τυχόν «τραχιά σημεία».  

Απ’ την άλλη όμως, η επανα-διατύπωση αυτή είναι πιθανόν να λειτουργήσει 

απελευθερωτικά - τουλάχιστον για κάποιους από τους καλλιτέχνες- ως προς τις συμβάσεις και 

τη λογοκρισία της εποχής τους. Εφημερίδες και περιοδικά (συνήθως πολιτικής θεματολογίας) 

αναμένουν από τους σκιτσογράφους τους να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή-

τοποθέτηση που επιβάλλει στην ελεύθερη έκφραση το εκάστοτε πολιτικό καθεστώς ή η 

εργοδοσία. Πέρα από την πολιτική λογοκρισία, χρειάζεται να συνυπολογισθεί και η θρησκευτική 

λογοκρισία που υφίσταται η σάτιρα, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες (Scully & Quartly, 2009). 

Παρά τους περιορισμούς, όμως, που μπορεί να επιβληθούν σε μια γελοιογραφία κατά την 

περίοδο της παραγωγής και δημοσιοποίησής της, σε αντίθεση με μια ομιλία ή ένα γραπτό 

κείμενο, η εικόνα πρέπει να διατηρηθεί στο σύνολό της. Ο ιστορικός του μέλλοντος δεν μπορεί 

να τη «λογοκρίνει» διατηρώντας ορισμένα χαρακτηριστικά και αποκλείοντας άλλα, ώστε να 

ταιριάζει με κάποια βολική ερμηνεία για το παρελθόν. Και απ’ αυτήν την άποψη, αποτελεί 

ιδιαίτερα σημαντική πηγή πληροφορίας. 

Οι γελοιογραφίες, επειδή αποτελούν καλλιτεχνικά δημιουργήματα και όχι αμιγώς 

ιστορικά έργα, μπορεί να αποδειχθούν σε κάποιες περιπτώσεις ανεπαρκείς ή ασαφείς ως προς τα 

στοιχεία που δίνουν. Επιπλέον, πριν την αξιοποίησή τους στην ιστορική μελέτη είναι αναγκαίο 

να προηγείται προσεκτική εξέταση της πηγής της προέλευσής τους: η έκδοση γελοιογραφιών με 

συγκεκριμένη θεματική μπορεί να δημιουργεί περιορισμούς στο διαθέσιμο υλικό. Επιπλέον, 

παράγοντες όπως η ιδεολογική τοποθέτηση του καλλιτέχνη, το μέσο δημοσίευσης, η 
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στερεοτυπική απεικόνιση και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες παραγωγής τους μπορεί να 

δημιουργήσουν σημαντικούς περιορισμούς κατά την ερμηνεία τους (McCarthy, 1977: 36). 
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ΙΙΙ. Διδακτικά σχήματα 

 

 Ο πολιτισμός της εικόνας στη σύγχρονη εκπαίδευση  
 

 

Αν και όλοι οι πολιτισμοί μπορούν να θεωρηθούν «πολιτισμοί της εικόνας», ωστόσο οι 

σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες έχουν συνδεθεί ιδιαίτερα με την τεχνολογική εικόνα στο 

πλαίσιο του καταναλωτικού συστήματος. Σε αυτό το (δυτικό) πολιτισμικό περιβάλλον 

αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο η εικονική ιδεολογία, η οποία ασκεί σημαντική επιρροή 

στο πεδίο της εκπαίδευση (Πλειός, 2005). Οι σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες, οι 

οικονομικές συνθήκες και οι αλλαγές που επέφερε στην επικοινωνία η τεχνολογία ανέδειξαν την 

εικόνα σε βασικό εργαλείο δημόσιας επικοινωνίας. Η καθημερινότητα του δυτικού ανθρώπου 

περιλαμβάνει πληθώρα σκοπούμενων οπτικοακουστικών μηνυμάτων, στα οποία ο λόγος 

υποτάσσεται σε εικόνες συνήθως «χαμηλού πληροφοριακού φορτίου αλλά υψηλής 

επικοινωνιακής συχνότητας και εμβέλειας» (Kress, όπως αναφέρεται στο Γρόσδος, 2017). Η 

εικονιστική κουλτούρα -μαζί με άλλους παράγοντες- συνδιαμορφώνει το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης και της θεσμικής της οργάνωσης (Πλειός, 2005: 33).  

Η πολυτροπικότητα (ως όρος πρωτοεμφανίστηκε από την ομάδα New London Group)  

αναφέρεται στη μορφή νοηματοδότησης και παρουσίασης ενός πολιτισμικού προϊόντος με τη 

χρήση περισσότερων του ενός σημειωτικών τρόπων (modes), όπως ο γραπτός και ο προφορικός 

λόγος, η φωτογραφία, το σκίτσο, η μουσική, οι χειρονομίες. Εφ’ όσον καμία από τις ανθρώπινες 

αισθήσεις δε λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες, τα άτομα αντιλαμβάνονται το περιβάλλον 

πολυτροπικά. Το παιδί προτού έρθει σε επαφή με την άμεση εκπαίδευση του σχολείου έχει ήδη 

γνωρίσει τα πολυτροπικά κείμενα είτε προσπαθώντας να καλύψει την αδυναμία του στη γραπτή 

επικοινωνία αναγνωρίζοντας συγκεκριμένα εικονιστικά στοιχεία του περιβάλλοντος, είτε 

παράγοντας το ίδιο πολυτροπικά μηνύματα (ζωγραφίζοντας, τραγουδώντας, χορεύοντας κ.λ.π.). 

Χρησιμοποιεί, δηλαδή, ένα σημειωτικό σύστημα από το οποίο αποκτά δεξιότητες και γνώσεις 

για να κατανοήσει ένα άλλο. Η πολυτροπικότητα απαντάται σε όλες τις -ιδιωτικές και δημόσιες- 

δραστηριότητες των ανθρώπων και η μονοτροπικότητα, στην πραγματικότητα αποτελεί μια 

συμβατική κατασκευή που εξυπηρετεί επιστημονικούς και πρακτικούς σκοπούς (Γρόσδος, 

2017). 
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Μεταξύ των θεωριών που αναπτύχθηκαν ως προς τη σχέση της εκπαίδευσης και των 

εικονιστικών Μ.Μ.Ε., η Ιστορική-Πολιτισμική Θεώρηση αναφέρεται στη σύνθετη και δυναμική 

αλληλεπίδραση των θεσμών αυτών, εφ’ όσον διαμορφώνονται και αναπτύσσονται εντός ενός 

κοινού  πολιτιστικού και κοινωνικού πλαισίου. Κατά την ύστερη νεωτερικότητα, ο εικονιστικός 

λόγος και τα οπτικά κείμενα γίνονται ο μεσολαβητής μεταξύ εκπαίδευσης και μέσων 

επικοινωνίας. Η εκπαίδευση εξεικονίζεται∙ ταυτόχρονα, όμως, εισχωρεί στα εικονιστικά 

Μ.Μ.Ε., τον λόγο και τον πολιτισμό της εικονιστικής κουλτούρας επηρεάζοντάς τα. Η απλή 

εικόνα-συμβολική αξία όχι μόνο συνυπάρχει με τη σύνθετη εικόνα των τεχνολογικών 

εικονιστικών μέσων, αλλά εκφράζεται κοινωνικά και παράγεται απ’ αυτή. Η εκπαίδευση, ως 

θεσμός που αλληλεπιδρά με την εικονιστική κουλτούρα, λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη αξία 

συσχετιζόμενη με την οικονομική διαδικασία και την εμπορευματική παραγωγή. 

Τα εικονιστικά Μ.Μ.Ε. προσδίδοντας συμβολική αξία στην εκπαίδευση, ουσιαστικά τη 

μεταμόρφωσαν σε αγαθό ατομικής κατανάλωσης. Έγιναν, δηλαδή, τα μέσα του 

εμπορευματικού-συμβολικού εκσυγχρονισμού της κατασκευάζοντας συνολικά την εικόνα της, 

σε όλη την έκταση του εκπαιδευτικού πολιτισμού (εκπαιδευτική γνώση, θεσμική συγκρότηση, 

κοινωνικοποιητική διάσταση). Η αύξηση της κατανάλωσης κειμένων τεχνολογικής εικόνας κατά 

την ύστερη νεωτερικότητα (η οποία οφείλεται στη διεύρυνση της εν λόγω συμβολικής 

εμπορευματικής παραγωγής) είχε ως συνέπεια την ενίσχυση του ποσοστού διαμεσολαβημένης 

γνώσης μέσω της κατανάλωσης τηλε-οπτικών κειμένων. Η τόσο σημαντική παρέμβαση του 

οπτικού πολιτισμού στην εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

εκπαίδευσης και κοινωνικών θεσμών, της «απώλειας των μεγάλων αφηγήσεων» —τις οποίες, 

μεταξύ άλλων, υποστήριζε η εκπαίδευση— αλλά και της έντονης επιρροής των οπτικών Μ.Μ.Ε. 

στην οργάνωση των κοινωνικών θεσμών μέσω της κατασκευής της πραγματικότητας. 

Οι θεμελιώδεις δομικές ιδιότητες του οπτικού λόγου κατέχουν σημαντικό ρόλο στην 

εικονιστική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης: ο ερμηνευτικός ρεαλισμός αποτυπώνεται μέσω της 

αισθητοποίησης της εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια, με την αξιοποίηση διαφόρων κωδίκων 

στα εκπαιδευτικά κείμενα, αλλά και στις διαδικασίες του σχολικού θεσμού. Αυτός ο 

εξεικονισμός εντοπίζεται στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής γνώσης, αλλά και στην οργάνωση 

της ίδιας της εκπαίδευσης. Ως προς τα σχολικά εγχειρίδια, ουσιαστικά αποτελεί μέρος της 

ένταξης του εκπαιδευτικού υλικού στο φαινόμενο της ενημερω-διασκέδασης (edutainment). 

Παρατηρείται κυρίως σε μαθησιακά αντικείμενα που είτε εξυπηρετούν ανάγκες που σχετίζονται 
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με τη διαμόρφωση της πολιτιστικής και πολιτισμικής ταυτότητας, είτε σε αντικείμενα θετικών 

επιστημών αποσκοπώντας στην αισθητοποίηση των αφηρημένων και -ίσως- πιο δυσνόητων για 

τους μαθητές εννοιών (Πλειός, 2005).  

Στο ελληνικό σχολείο δίνεται προτεραιότητα στην εκπαίδευση των μαθητών στο 

γλωσσικό σημειωτικό σύστημα. Μέχρι και το 2005, το οπτικό στοιχείο υπηρετούσε τις ανάγκες 

του γλωσσικού κειμένου των σχολικών εγχειριδίων. Από το 2006-2007, τα νέα σχολικά 

εγχειρίδια εμπλουτίστηκαν με πολυτροπικά κείμενα, ενώ η οπτικοακουστική έκφραση ως 

ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο εισήχθη πιλοτικά στα Προγράμματα Σπουδών κατά την 

περίοδο 2011-2013, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω γενίκευση.  

Τα ποικίλης ποιότητας οπτικοακουστικά ερεθίσματα που λαμβάνουν καθημερινά οι 

μαθητές αλλά και η γενικότερη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την έννοια του 

γραμματισμού στην έννοια των πολυγραμματισμών προβάλλουν την ανάγκη ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος περισσότερο οπτικά προσανατολισμένου καθώς και της παροχής μιας 

οπτικοακουστικής παιδείας, όπου θα δίνεται προτεραιότητα στην επικοινωνιακή λειτουργία των 

πολιτιστικών στοιχείων και των Μ.Μ.Ε. Επιπλέον, θα στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών 

εντός σχολείου με κώδικες και μεθόδους, προκειμένου να εξοπλίζονται με εργαλεία κριτικής 

αντιμετώπισης των διαφόρων οπτικο-ακουστικών μηνυμάτων (Γρόσδος, 2017). Η εκπαίδευση 

στα Μ.Μ.Ε. μπορεί ν΄ αποτελέσει μια παιδαγωγική πρακτική που θα βοηθήσει τους μαθητές ν’ 

αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί ως πολίτες μιας κοινότητας να συμμετέχουν 

με τρόπο δημιουργικό και κριτικό στη χρήση των τεχνολογικών και παραδοσιακών μέσων, 

στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό της επικοινωνίας (Ασλανίδου, 

2005: 457). O οπτικός γραμματισμός διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα λειτουργώντας ως 

αντικείμενο μελέτης αλλά κι ως μέσο εκμάθησης. Κι εδώ ο στόχος είναι διπλός: η κατανόηση εκ 

μέρους των μαθητών των εννοιών του συμβολισμού και των τρόπων αναπαράστασης του 

κόσμου (Δημητριάδου, 2006). 

Από τη στιγμή που οι σημασίες ενός κειμένου καθορίζονται τόσο από το μέσο 

επικοινωνίας, όσο και από τον λόγο που συνδέεται με το μέσο αυτό, ο εξεικονισμός της 

εκπαίδευσης διαμορφώνει τις σημασίες των σχολικών εγχειριδίων καθώς και τον τρόπο 

παραγωγής και πρόσληψης της πραγματικότητας. Η εικόνα, σε αντίθεση με την (εκπαιδευτική) 

γραφή απαιτεί έναν υποκειμενικό και ατομικό τρόπο ανάγνωσης και ερμηνείας, γεγονός που 

οφείλεται τόσο στη φυσική μορφή των οπτικών σημείων όσο στη συμπαραδήλωση ως 
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μηχανισμό απαραίτητο για την ανάγνωση των οπτικών κειμένων. Συνεπώς, σταδιακά 

διαμορφώνεται και αναπτύσσεται ένας τρόπος προσέγγισης και κατανόησης των σχολικών 

εγχειριδίων ανάλογος με τον τρόπο προσέγγισης των κειμένων των Μ.Μ.Ε. Η ιδιαίτερη αξία του 

οπτικού κειμένου συνίσταται στο ότι αποτελεί ταυτόχρονα γνώση και βίωση καθώς ο 

αναγνώστης προσεγγίζει ολιστικά την πληροφορία και όχι επιδερμικά. Οι μαθητές που 

γεννήθηκαν και κοινωνικοποιήθηκαν στον πολιτισμό της (τεχνολογικής) εικόνας (digital native) 

έχουν εν τη γενέσι τους αναπτύξει αυξημένες ικανότητες χειρισμού οπτικών κειμένων 

βασισμένες στο πλαίσιο αλληλεπίδρασής τους με τα τεχνολογικά εικονιστικά μέσα και 

γενικότερα τα Μ.Μ.Ε (Πλειός, 2005).  

Οι μαθητές/τριες όντας κατεξοχήν παραγωγοί και καταναλωτές οπτικών κειμένων 

χρησιμοποιούν διαρκώς οπτικά μέσα επικοινωνίας σε κάθε προσπάθεια να οριοθετήσουν τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις (Μεταξιώτης, 1999). Η (ηλεκτρονική κινούμενη) εικόνα, λόγω της 

αμεσότητάς της, εγκαθίσταται στο νοητικό πεδίο χωρίς να απαιτείται επεξεργασία από τη σκέψη 

(Νάκου, 2006). Ωστόσο, το βλέμμα των νεαρών θεατών και αυριανών ενηλίκων, αν και 

κορεσμένο από εικόνες, παραμένει ανεκπαίδευτο. Μια εικόνα μπορεί να λειτουργήσει ως 

αγωγός συνειρμού ιδεών για τον αναγνώστη της και το συμπαραδηλούμενο μήνυμά της απαιτεί 

αποκωδικοποίηση (Γρόσδος, 2017). Όταν το σχολείο αδιαφορεί για τους εξωσχολικούς κώδικες 

επικοινωνίας των μαθητών ελλοχεύει ο κίνδυνος της άκριτης και σωρευτικής αποδοχής των 

κάθε είδους οπτικών κατασκευών (Μεταξιώτης, 1999). 

 Είναι απαραίτητη η άσκηση των μαθητών στην κριτική ανάγνωση γλωσσικών και 

οπτικών κειμένων με την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής ερμηνείας που εστιάζουν στη σχέση 

της πραγματικότητας με την αναπαράστασή της (Νάκου, 2006). Η «εκπαίδευση του βλέμματος» 

προϋποθέτει, επιπλέον, την ανάπτυξη μιας κριτικής σκέψης διαμέσου της κατασκευής 

οπτικοακουστικών προϊόντων (Γρόσδος, 2010: 66). Ο ορισμός των Kress & Van Leeuven  για 

τον οπτικό γραμματισμό υποδηλώνει -σύμφωνα με τον Γρόσδο (2010: 61)- το τρίπτυχο του 

θεατή/καταναλωτή-κριτικού-παραγωγού εικόνων. Η απόλαυση αποτελεί βασική επιδίωξη για 

τον μαθητή-θεατή ο οποίος αντλεί ευχαρίστηση από το οπτικό υλικό της βιβλιοθήκης, των 

χώρων πολιτισμικής αναφοράς και από τα ηλεκτρονικά μέσα παρουσίασης οπτικού υλικού. Κι 

εδώ διακρίνονται δύο είδη θεατών: εκείνος που εμπλέκεται και ταυτίζεται είτε με τη ματιά του 

δημιουργού είτε με κάποιον από τους αναπαριστώμενους (ανυποψίαστος), κι εκείνος που 

παρατηρεί κριτικά την εικόνα (κριτικός). 
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Μέσω του οπτικού γραμματισμού ο μαθητής αποκτά δεξιότητες που θα τον καταστήσουν 

ικανό τόσο στον ρόλο του θεατή-αναγνώστη αλλά και σε εκείνον του πολίτη. Οι τεχνικοί και 

πολιτιστικοί κώδικες των εικόνων, η διαδικασία κατασκευής και αναπαράστασης της 

πραγματικότητας, η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη μυθοπλασία, οι μέθοδοι 

ανάλυσης και αποκωδικοποίησης, οι εκφραστικές ικανότητες και η δημιουργικότητα της 

γλώσσας των εικόνων, η αισθητική διάσταση, η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων παρέμβασης 

των πολιτών στα Μ.Μ.Ε αποτελούν -μεταξύ άλλων- θέματα εκπαίδευσης οπτικού γραμματισμού 

(Ασλανίδου, 2005). 

Η έννοια των πολυγραμματισμών υποδηλώνει τις ποικίλες μορφές επικοινωνίας που 

σχετίζονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων (Χατζησαββίδης, 2003). Οι 

πολυγραμματισμοί δεν αποτελούν συνάρθρωση δεξιοτήτων γραμματισμού, αλλά ένα ενιαίο 

σύνολο όπου συνδυάζονται διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας και, παράλληλα, οι δεξιότητες 

μιας μορφής γραμματισμού αξιοποιούνται για την κατανόηση μιας άλλης. Σύμφωνα με την 

ομάδα New London Group, η παιδαγωγική κατευθύνεται προς τους πολυγραμματισμούς, αφ’ 

ενός εξαιτίας της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης που αναδεικνύουν την 

πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία αφ’ ετέρου χάρη στην επίδραση που ασκεί η νέα 

τεχνολογία (Γρόσδος, 2017). Η έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων γραμματισμού και η 

ενασχόληση με ποικιλία κειμενικών ειδών είναι μερικές από τις προτάσεις του Χατζησαββίδη 

(2003) για τη γλωσσική διδασκαλία που εκκινούν από τις αρχές των πολυγραμματισμών και 

μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση της οπτικοακουστικής έκφρασης. 

Η ποικιλία των οπτικών ειδών δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών διδακτικών 

προσεγγίσεων οι οποίες εξαρτώνται από την εκάστοτε στοχοθεσία, την οπτικοακουστική 

εμπειρία του εκπαιδευτικού και των μαθητών, τον προσφερόμενο χρόνο, την ανταπόκριση της 

τάξης σε οπτικά ερεθίσματα. Όλες οι μορφές οπτικού υλικού μπορούν να ενταχθούν σε 

δραστηριότητες στις διαφορετικές φάσεις της διδασκαλίας και σε όλες τις μορφές διδασκαλίας 

(διαλογική, μονολογική, ερευνητική κλπ). Το οπτικό κείμενο που χρησιμοποιείται για τους 

εκάστοτε διδακτικούς σκοπούς δεν απεμπολεί το κοινωνικό περιεχόμενο ούτε τις οπτικές του 

αξίες. Παράλληλα με την επίτευξη των γνωστικών στόχων, η εικόνα επιδρά σε αισθητικό και 

κοινωνικό επίπεδο στους μαθητές ως παράλληλη γνώση ακόμη κι αν αυτή δε συγκαταλέγεται 

στα προσδοκώμενα αποτελέσματα (Γροσδος, 2017). 
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Σύμφωνα με τους Ιντζίδη & Καραντζόλα (1999) το σχολείο οφείλει να προβάλει τη 

σημασία της εικόνας στη μαθησιακή διαδικασία προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να 

κατανοήσουν την ιδιαιτερότητά τους στην παραγωγή νοημάτων, να την αποκωδικοποιήσουν και 

να τη συσχετίσουν με τον προφορικό και γραπτό λόγο. Το οπτικό υλικό ως διδακτικό μέσο 

συμβάλλει στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, στον εμπλουτισμό των 

παρεχόμενων πληροφοριών, στη χρήση μνημονικών τεχνικών και συντελεί στη δημιουργία 

ευχάριστου κλίματος μέσα στη σχολική τάξη. Τα οπτικά κείμενα προκαλούν ερεθίσματα που 

απευθύνονται τόσο στις γνωστικές και νοητικές όσο στις συναισθηματικές λειτουργίες των 

μαθητών. Οι τεχνητές εικόνες (ειδικές οπτικές κατασκευές-σύμβολα) όντας δημιουργίες για 

συγκεκριμένες διδακτικές ανάγκες του σχολικού εγχειριδίου από το οποίο, όταν 

απομακρυνθούν, είτε στερούνται χρησιμότητας είτε έρχονται σε σύγκρουση με τις εξωσχολικές, 

κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών προκαλώντας σύγχυση. Και αντίστροφα, η συχνά αυθαίρετη 

απεικόνιση των σχολικών βιβλίων είναι τόσο μεγάλη, που δυσχεραίνει την αποτελεσματική 

επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον (Γρόσδος, 2017).  

Το σχολείο οφείλει να συμπορευθεί με τη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα και να 

καλλιεργήσει στους μαθητές δεξιότητες χρήσης όλων των πηγών νοήματος, αντλώντας υλικό 

από την καθημερινότητα, τη λογοτεχνία, την επιστήμη, τον κινηματογράφο κ.λ.π. Στην 

προσπάθεια αυτή είναι αναγκαίο να προσανατολιστεί προς τη συστηματική διδασκαλία και 

ανάλυση πολυτροπικών κειμένων προετοιμάζοντας τους εκπαιδευόμενους για την 

αποτελεσματική διαχείριση των κειμένων που τους περιβάλλουν. Η συστηματική μελέτη τέτοιου 

είδους κειμένων μπορεί να διευκολύνει στην επικοινωνία των μαθητών κι εκπαιδευτικών όσο 

και στην πρόσληψη και κατανόηση της πραγματικότητας που τους περιβάλλει (Χοντολίδου, 

1999). Εν τέλει, η καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης του υλικού πολιτισμού μπορεί να 

λειτουργήσει αντισταθμιστικά στην εικονική διάσταση της σύγχρονης πραγματικότητας (Νάκου, 

2006:289) και η εκπαίδευση να γίνει ουσιαστικότερη.  

 

Διδακτική της Ιστορίας και γελοιογραφία  

 

Το μάθημα της Ιστορίας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως σήμερα είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης. 

Διαμορφώνει τις ανθρώπινες αντιλήψεις και συμβάλει στη διατήρηση της πολιτισμικής 
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ιδιαιτερότητας των λαών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 4). Επιπλέον, διασκεδάζει τις 

αισθήσεις, διεγείρει τη φαντασία, εμπλουτίζει τη γλώσσα και βελτιώνει την κρίση (Wilschut, 

2010: 695). Ωστόσο, η κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, χρονολογιών κι εννοιών αλλά και 

των επιστημολογικών διαδικασιών κι ιδιαιτεροτήτων το καθιστούν μη ελκυστικό για τους 

περισσότερους μαθητές (Νάκου, 2006: 286). Θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα αντικείμενα 

στην Α/θμια και τη Β/θμια εκπαίδευση για την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό (Μαυροσκούφης, 

2002). Στα αναλυτικά προγράμματα διεθνώς επικρατεί η άποψη ότι το μάθημα της Ιστορίας 

συνδέεται με τη δόμηση της ιστορικής γνώσης, ως πλαισίου αναφοράς για τον προσανατολισμό 

στον χρόνο και την ουσιαστική κατανόηση των μεθόδων της ιστορικής επιστήμης (Νάκου, 2006: 

281). Η επιστήμη της Ιστορίας αφορά την απόκτηση ουσιαστικής γνώσης για το παρελθόν∙ είναι 

το μέσο για τη σύνδεση του παρόντος με το παρελθόν και μέσω αυτού με το μέλλον (Lee, 2006: 

39). 

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η «ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης 

και ιστορικής συνείδησης» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003: 184, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 

8). Το παραπάνω επιτυγχάνεται τόσο με την κατανόηση των γεγονότων του παρελθόντος 

(σύνδεση αιτίου-αποτελέσματος) όσο και με την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις 

εκάστοτε καταστάσεις και ιστορικές συνθήκες. Απώτερος σκοπός είναι ο μαθητής να αποκτήσει 

την «επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος» (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2003: 184, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002:8), ενώ ειδικότερα στο Λύκειο, δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στη μελέτη της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας, ώστε να προετοιμαστούν 

οι μαθητές για την ένταξή τους στη σύγχρονη ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 14). Στην κατεύθυνση αυτή, η ανάπτυξη μιας γενικής θεώρησης 

μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να εντάσσει συγκεκριμένα γεγονότα στα χωρο-χρονικά ιστορικά 

τους πλαίσια, ενώ η συγκριτική μελέτη της εθνικής ιστορίας θα τον βοηθήσει να έχει μια 

παράλληλη αντίληψη γεγονότων που συνέβησαν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές την ίδια 

χρονική στιγμή. 

Η σύγχρονη προσέγγιση της διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο ακολουθεί την τάση 

της ακαδημαϊκής Ιστορίας που περιλαμβάνει την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, 

πνευματική, διπλωματική, πολιτική ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές καλούνται να 

αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και αντίληψης που είναι 

απαραίτητες για την ιστορική ερμηνεία. Ειδικότερα, να κατανοήσουν ότι η καταγραφή των 
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γεγονότων (γραπτή, οπτική, εικαστική) δεν αποτελεί απλή αναφορά τους, αλλά ερμηνευτική 

προσέγγιση του εκάστοτε δημιουργού (συγγραφέα, ιστορικού, καλλιτέχνη) ο οποίος επιλέγει 

συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες παρουσιάζει ως στοιχεία της αφήγησής του.   

Προς τον σκοπό αυτό είναι προσανατολισμένα και τα διδακτικά εγχειρίδια των 

τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη που εμπεριέχουν- πέρα από το αφηγηματικό κείμενο- και 

ποικιλία πηγών και υλικών που στοχεύουν όχι μόνο στη διευκρίνιση των παρεχόμενων 

πληροφοριών του κειμένου, αλλά και την εξοικείωση του μαθητή με τρόπους ανάπτυξης 

κριτικής ικανότητας και ιστορικής ερμηνείας. Τις τελευταίες δεκαετίες, επίσης, παρατηρείται 

μια τάση απομάκρυνσης από την αντίληψη του μοναδικού εγχειριδίου ως μόνης πηγής 

πληροφόρησης και γνώσης∙ απ’ την άλλη, τυγχάνει αυξανόμενης αναγνώρισης η άποψη ότι και 

ο δάσκαλος είναι μία ακόμη -και όχι η αλάνθαστη- πηγή ιστορικής γνώσης (Stradling, 2001: 

7,9).  

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003: 8) στόχος για τους μαθητές 

του Λυκείου είναι να αντιληφθούν την Ιστοριογραφία ως μια επιλεκτική διαδικασία 

«ανακατασκευής» του παρελθόντος η οποία βασίζεται σε πηγές. Σε αυτό το πλαίσιο, άμεσα 

προσδόκιμα μαθησιακά αποτελέσματα είναι η αφομοίωση και εφαρμογή των τρόπων και 

διαδικασιών ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφορετικών οπτικών με τις οποίες οι ιστορικοί 

προσεγγίζουν κι ερμηνεύουν τα ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα, καθώς και η κριτική 

επεξεργασία διαφόρων ειδών πηγών από διαφορετικές περιόδους. 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ένα από τα σταθερά θέματα της ευρωπαϊκής Ιστορίας 

του 20ού αιώνα που περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 

σχολεία της Ευρώπης. Ο δάσκαλος είναι αναγκαίο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για 

το παρελθόν και να τους βοηθήσει να αντιληφθούν το παρόν κατανοώντας τις δυνάμεις που 

διαμόρφωσαν τον 20ό αιώνα (Stradling, 2001: 14, 16). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, και όχι 

η στείρα απομνημόνευση και αναπαραγωγή πληροφοριών, οφείλει να αποτελεί διαρκή επιδίωξη 

του διδάσκοντος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003: 15). Από τη στιγμή που τα ιστοριογραφικά 

υποκείμενα έχουν πληθύνει, καθώς θεσμοί και Μ.Μ.Ε. επιχειρούν να διαμορφώσουν τη σχέση 

των ανθρώπων με το παρελθόν επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες της μνήμης και της λήθης, η 

Ιστορία δεν αποτελεί πλέον μόνο έργο των ιστορικών (Μαυροσκούφης, 2007: 75). Σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντική η εκ μέρους των μαθητών κριτική κατανόηση των τρόπων 
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ερμηνείας του πρόσφατου παρελθόντος από ιστορικούς, πολιτικούς, συγγραφείς και ειδικότερα, 

των τρόπων με τους οποίους τα Μ.Μ.Ε. επεξεργάζονται τις πληροφορίες που δημοσιεύουν. 

 Κάθε ζήτημα της Ιστορίας μπορεί να διδαχτεί με ποικίλα μέσα και μεθόδους που 

επιλέγονται με βάση τις μαθησιακές ανάγκες και προσδοκίες (Stradling, 2001: 16). Ο 

ενεργητικός πολιτισμικός μετασχηματισμός προτείνεται ως ο ενδεδειγμένος τρόπος ιστορικής 

μάθησης (Κόκκινος & Νάκου, 2006: 15). Η μελέτη των πηγών ως κομμάτι της μαθησιακής 

διαδικασίας εμπλέκει τους μαθητές σε μια ενεργητική και διερευνητική αφομοίωση της 

Ιστορίας, καθώς επεξεργάζονται κριτικά τα κείμενα και αξιολογούν την αξιοπιστία και την 

αντικειμενικότητά τους (Κολιόπουλος, Σβολόπουλος, Χατζηβασιλείου, Νημάς & Σχολινάκη-

Χελιώτη 2007: 11). Παράλληλα, οι πηγές αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο προσέγγισης της 

Ιστορίας μέσω των πολλαπλών προοπτικών∙ της μελέτης, δηλαδή, των γεγονότων μέσα από 

διαφορετικές οπτικές (του έθνους, της θρησκείας, του φύλου, της ηλικίας κλπ) (Stradling, 2001: 

153).  

Αυτή η πολυπρισματική θεώρηση της Ιστορίας μέσα από ένα ευρύτερο φάσμα πηγών 

(γραπτών, οπτικών, ηχητικών) ενισχύει την ανάδειξη της οπτικής των περιθωριοποιημένων 

ομάδων, των μειονοτήτων, των ηττημένων και των ανώνυμων προσώπων. Επιπλέον, βοηθά τους 

μαθητές να αντιληφθούν ότι η εκάστοτε ιστορική αφήγηση πραγματοποιείται από συγκεκριμένη 

οπτική γωνία, φιλτραρισμένη σε συγκεκριμένο πολιτιστικό και πολιτικό συγκείμενο. Κι ως εκ 

τούτου, να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν κι άλλες θεωρήσεις πέραν της «δικής μας» εξ ίσου 

έγκυρες ή/και μεροληπτικές. Μελετώντας αυτό το πλήθος των ποικίλλων οπτικών οι μαθητές 

εξετάζουν τα διαφορετικά κίνητρα, στάσεις, προκαταλήψεις, ερμηνείες και αφηγήσεις. 

Καλούνται, επομένως, προκειμένου να ερμηνεύσουν το περιεχόμενό τους, να εφαρμόσουν την 

ιστορική ενσυναίσθηση, αποδομώντας τη γλώσσα των κειμένων, συσχετίζοντας και 

συγκρίνοντας τα εξαγόμενα δεδομένα (Stradling, 2003: 14, 25, 67). Η ιστορική ενσυναίσθηση (ή 

λογική κατανόηση της Ιστορίας), καθώς προϋποθέτει ότι το παρελθόν μπορεί να αναδομηθεί, 

συνδέεται με τις μοντέρνες αντιλήψεις της Ιστορίας. Είναι το μέσο για την ιστορική κατανόηση 

και σημαίνει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τη σύνδεση μεταξύ των σκοπών, των 

καταστάσεων και των δράσεων του παρελθόντος από συγκεκριμένη οπτική πλευρά. Στο σχολείο 

η ιστορική ενσυναίσθηση προϋποθέτει την επεξεργασία πηγών (Κουργιαντάκης, 2006: 451, 452, 

455). 
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 Οι πρωτογενείς πηγές αποτελούν πολύ καλή ευκαιρία θεώρησης των ιστορικών 

γεγονότων μέσα από πολλαπλές προοπτικές, καθώς οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν την 

ιστορική αφήγηση με τις περιγραφές- αφηγήσεις των αυτόπτων μαρτύρων διασταυρώνοντας και 

συγκρίνοντάς τες με την αφήγηση του σχολικού βιβλίου και των δασκάλων και εξασκούμενοι 

στην κριτική ανάγνωση και ερμηνεία. Διαδικασία ιδιαιτέρως σημαντική για τη δημιουργία όχι 

μόνο εγγράμματων αλλά και κριτικά σκεπτόμενων αναγνωστών και δεκτών σε όλα τα επίπεδα, 

καθώς δεν εισάγει τους μαθητές μόνο στην ιστορική μέθοδο, αλλά συμβάλλει και στην 

ανάπτυξη γενικών στοχαστικών ικανοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν και για την ερμηνεία 

των σύγχρονων γεγονότων (Stradling, 2001: 154, 163, 257).  

Οι γραπτές μαρτυρίες αλλά και οι εικόνες του σχολικού βιβλίου αποτελούν σημαντικό 

πρωτογενές υλικό, που μπορεί -και πρέπει- να χρησιμοποιείται από τους μαθητές κατά τη 

διαδικασία της διδασκαλίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003: 17). Οι κύριες κατηγορίες οπτικών 

κειμένων που απαντώνται στα σχολικά εγχειρίδια είναι οι ζωγραφικοί πίνακες, οι λαϊκές 

λιθογραφίες, οι γελοιογραφίες, οι φωτογραφίες και οι αφίσες (προπαγανδιστικές, διαφημιστικές 

κ.λ.π.). Οι εικόνες των σχολικών εγχειριδίων αποτελούν συμπυκνωμένο συμπλήρωμα της 

αφήγησης, καθώς παρέχουν ποικίλες πληροφορίες και πολλές φορές ίσως περισσότερες από 

εκείνες που προσφέρουν τα γλωσσικά κείμενα (Αζέλης, 2004: 150). Ωστόσο, εφ’ όσον είναι ήδη 

κατασκευασμένες και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της μαθησιακής διαδικασίας δεν 

εισάγουν στοιχεία αμφιβολίας προς κρίση των αναγνωστών και δεν προορίζονται για έλεγχο εκ 

μέρους τους, αλλά περισσότερο για να επιβεβαιώσουν την ιστορική αφήγηση (Γατσωτής, 2004: 

134). Γι’ αυτό, ενδείκνυται η χρήση και άλλων πηγών (εκτός των συμπεριλαμβανομένων στα 

εγχειρίδια) που ο διδάσκων κρίνει σκόπιμο να προσκομίσει στην τάξη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2003: 17). 

Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας, προτείνεται 

επανειλημμένα οι μαθητές να εμπλέκονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια ενεργητική 

διαδικασία μάθησης, ώστε να περιορίζεται η δράση του δασκάλου. Σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και ειδικά στη Γ΄ Λυκείου θεωρείται αναγκαία η ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων 

μαθησιακών και στρατηγικών διδασκαλίας μέσω της βιωματικής προσέγγισης του μαθήματος, 

με δραστηριότητες που θα συνδέουν την Ιστορία με άλλες επιστήμες, με γεγονότα και 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής, αξιοποιώντας τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 

δεξιότητες των μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 17. ΦΕΚ, 2015: 2524) και 
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καλλιεργώντας την κριτική σκέψη μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2002: 17. ΦΕΚ, 2015: 2541).  

Κατά την επεξεργασία και μελέτη των ιστορικών πηγών και ιδιαίτερα των πρωτογενών, 

οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα αναγνώρισης, περιγραφής και ανάλυσης των κύριων 

χαρακτηριστικών των κειμένων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι μπορούν να αντιληφθούν 

καλύτερα την έννοια της αυθεντικότητας των κειμένων και τη διαδικασία ελέγχου της 

αξιοπιστίας τους και να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες που συνεπάγεται η προσέγγιση της 

ιστορικής μαρτυρίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 16). Η εξοικείωση με τις διαδικασίες 

(κριτικής) επεξεργασίας των πηγών προετοιμάζει τον μαθητή για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του πλήθους των -συχνά- αντιφατικών πληροφοριών στη σύγχρονη κοινωνία 

(Γατσωτής, 2004: 138). 

 Η επιλογή των προς επεξεργασία πηγών προτείνεται να γίνεται με γνώμονα την 

ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Έτσι, μια ποικιλία κειμένων από διαφορετικά είδη 

μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στη βιωματική προσέγγιση του εκάστοτε διδακτικού 

αντικειμένου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 17). Η χρήση αποκομμάτων εφημερίδων για τη 

διδασκαλία της Ιστορίας του 20ού αιώνα αποτελεί προσφιλή διδακτική τακτική στην Ευρώπη 

(ιδίως πλέον με τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής πρόσβασης στα αρχεία των εφημερίδων). Οι 

μαθητές μπορούν να αντιληφθούν πώς διαφορετικές πηγές περιγράφουν ένα θέμα, αλλά και να 

συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο γεγονός παρουσιάζεται με την πάροδο του χρόνου 

και των εξελίξεων από τα Μ.Μ.Ε. και τις επίσημες πηγές. Ενδείκνυται, επίσης, η αξιοποίηση 

ασυνήθιστων γραπτών πηγών όπως αφίσες, κάρτες, διαφημίσεις, βιβλία μαγειρικής και  

περιοδικά ποικίλης ύλης που κεντρίζουν την περιέργεια των μαθητών στη διάρκεια του 

μαθήματος, αλλά παράλληλα, μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές για την καθημερινότητα των 

ανθρώπων και τον τρόπο ζωής τους, τις τάσεις της μόδας, την κοινωνική ζωή, τους κοινωνικούς 

ρόλους και τις ταυτότητες, τις αποδεκτές και μη κοινωνικές συμπεριφορές, την πολιτική 

ιδεολογία και σκοπιμότητα που ενδεχομένως υπηρετούν. Σε αυτή την ομάδα μπορούν, επίσης, 

να ενταχθούν τα πολιτικά σλόγκαν που συνήθως πλαισιώνονται και από ένα σκίτσο, σύμβολο, 

φωτογραφία και αντανακλούν το βασικό μήνυμα που επιχειρείται να μεταδοθεί στο ευρύ κοινό. 

(Stradling, 2001: 271-272). 
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Ο μαθητής και ο δάσκαλος της σύγχρονης Ιστορίας έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη 

ποικιλία πρωτογενών πηγών από οποιαδήποτε άλλη περίοδο: έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά, και 

πληθώρα οπτικού- ακουστικού υλικού (φωτογραφίες, φιλμ, ντοκυμανταίρ) (Stradling, 2001: 

254) επομένως, το κέντρο βάρους οφείλει να μετατοπιστεί από την ποσότητα στην ποιότητα της 

γνώσης (Νάκου, 2006: 286). Ειδικά για την ευρωπαϊκή Ιστορία του 20ού αιώνα, υπάρχουν 

πολλές και ποικίλες διαθέσιμες πηγές που εμπλέκουν τη συστηματική χρήση της τεχνολογίας 

και του διαδικτύου (Stradling, 2001: 233). Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο άσκησης του 

οπτικού γραμματισμού για τους μαθητές. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι πηγές την ίδια ιστορική 

αξιοπιστία και χρησιμότητα, και υπόκεινται σε εμπορικούς περιορισμούς. Επιπλέον, οι 

δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για αλλοιώσεις και παρεμβάσεις στο οπτικό υλικό, 

επιβάλλουν την αφύπνιση και την κριτική σκέψη σε ζητήματα αξιοπιστίας των πηγών τόσο κατά 

την ιστορική ερμηνεία όσο και στη δημόσια χρήση τους (Νάκου, 2006: 289). Χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πέρα από τα αδιαμφισβήτητα παιδαγωγικά οφέλη της ενεργητικής 

μάθησης, η χρήση πολυτροπικών και άλλων κειμένων ως πηγών για το μάθημα της Ιστορίας 

ελλοχεύει τον κίνδυνο να οδηγήσει τους μαθητές σε μια μη δομημένη και συστηματική σκέψη 

(Stradling, 2001: 259).  

Η ιστορική γνώση όντας από τη φύση της αφηρημένη προσεγγίζεται καλύτερα με την 

αξιοποίηση κάθε μέσου αισθητοποίησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, η τέχνη μπορεί να 

συμβάλει στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μιας εποχής, των εκάστοτε αντιλήψεων και 

στάσεων των ανθρώπων. Γι’ αυτό, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αντιμετωπίζεται ως ένα σημαντικό 

στοιχείο του πολιτισμού μιας κοινωνίας, όπως και οι λοιπές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές 

δραστηριότητες. Το μάθημα της Ιστορίας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 

ικανότητας μεταφοράς από τον έναν συμβολικό κώδικα στον άλλο, στοιχείο που αποτελεί 

βασικό κριτήριο για την εις βάθος κατανόηση των πραγμάτων και την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 18). Οι γελοιογραφίες μαζί με τα σκίτσα και τα κόμικς 

συγκαταλέγονται στις παραστατικές οπτικές πηγές (Μαυροσκούφης, 2016: 23). Είναι ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο εξάσκησης του οπτικού γραμματισμού και μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος για να εμπλουτίσουν την αφήγηση, να καταστήσουν την ιστορική 

πληροφορία πιο κατανοητή για τον μαθητή, αλλά και να ενισχύσουν την κριτική του αντίληψη. 

Επιπλέον, μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα μέσο διαμορφωτικής αλλά και τελικής αξιολόγησης 

ως προς τον βαθμό κατανόησης του διδασκόμενου αντικειμένου (McCarthy, 1977). 
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Σύμφωνα με τον Stradling (2001: 126) οι ιστορικές γελοιογραφίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν στη διδασκαλία επιφέροντας σημαντικά παιδαγωγικά αποτελέσματα: ο μαθητής 

μπορεί να αντλήσει στοιχεία για τον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων σε συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους, με τρόπο συχνά πιο συνοπτικό απ’ ό,τι ένα αφηγηματικό κείμενο. 

Παράλληλα ασκείται στην ανάγνωση οπτικών κειμένων με καλλιτεχνική αξία και στη 

διερεύνηση της προθετικότητας του δημιουργού, συνδυάζοντας τη νέα πληροφορία με την 

προϋπάρχουσα ιστορική γνώση. Στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει την εικόνα, ο μαθητής 

χρειάζεται να ανακαλέσει και ν’ αξιοποιήσει πρότερη γνώση και γι’ αυτό, η γελοιογραφία 

μπορεί ν’ αποτελέσει στοιχείο της τελικής αξιολόγησης ή εμπέδωσης του γνωστικού 

αντικειμένου. Η πολιτική γελοιογραφία μπορεί ,επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων ανάλυσης ιστορικών στοιχείων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν κρυμμένα 

μηνύματα, στερεοτυπικές εκφράσεις και αντιλήψεις, διακρίνοντας την πληροφορία από το 

σχόλιο και γενικά τους τρόπους με τους οποίους η υποκειμενική γνώμη παρουσιάζεται ως 

αντικειμενικότητα μέσα στην εικόνα. Έτσι, είναι σε θέση να διακρίνουν τους τρόπους που 

χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης για να μεταφέρει μέσω της εικόνας το (πολιτικό) μήνυμα, την 

προσπάθειά του να χειραγωγήσει και να πείσει το αναγνωστικό κοινό (McCarthy, 1977). 

Στο βιβλίο καθηγητή Ιστορίας Γ΄ λυκείου Γενικής παιδείας (Κολιόπουλος, Σβολόπουλος, 

Χατζηβασιλείου, Νημάς & Σχολινάκη-Χελιώτη, 2007: 12) η επεξεργασία των πηγών από τον 

μαθητή προτείνεται να γίνει σε στάδια που περιλαμβάνουν τη διάκριση του είδους σε έμμεση ή 

άμεση, πρωτογενής ή δευτερογενής, την ανίχνευση των ιστορικών στοιχείων και την κριτική 

διερεύνηση της οπτικής γωνίας του παραγωγού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκειά της, ο ρόλος του καθηγητή είναι 

συντονιστικός και συμβουλευτικός προς τους μαθητές. Στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για τη 

διδασκαλία της Ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου (Λούης, Σωκράτους, Αργυρού & 

Κοπάτου, 2011: 27) παρατίθεται ο τρόπος επεξεργασίας της γελοιογραφίας ως ιστορικής πηγής. 

Περιλαμβάνονται τέσσερα στάδια κατά τα οποία ο μαθητής διαχειρίζεται τόσο το οπτικό όσο 

και το λεκτικά κείμενο της γελοιογραφίας: 1. καταγραφή και περιγραφή των στοιχείων, 2. 

διάκριση συμβόλων ή άλλων σημαινόντων, 3. ανάγνωση των σημαινομένων-σύνδεση με την 

ιστορική γνώση και διάκριση των μη πραγματικών στοιχείων, 4. σύγκριση με άλλες ιστορικές 

πηγές και εξαγωγή συμπερασμάτων.  
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Ο Stradling: (2001: 128), επίσης, προτείνει η επεξεργασία των γελοιογραφιών να γίνεται 

σε στάδια τα οποία περιλαμβάνουν την απλή περιγραφή του κειμένου, την ερμηνεία του, τη 

συσχέτιση-σύγκριση των πληροφοριών του με άλλες πηγές, τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της γελοιογραφίας ως προς την επικοινωνία του μηνύματος και την 

επιρροή που μπορεί να ασκεί στην κρίση του αποδέκτη. Ουσιαστικά, οι μαθητές καλούνται να 

περιγράψουν τους χαρακτήρες (εμφάνιση, ντύσιμο, χειρονομίες στάσεις) χωρίς να υποθέτουν 

την ταυτότητα των προσώπων, τα αντικείμενα που τους πλαισιώνουν, το φόντο και να 

διακρίνουν τα υπερβολικά και ρεαλιστικά στοιχεία της εικόνας. Οι μαθητές θα προσπαθήσουν 

να ταυτοποιήσουν τυχόν αναγνωρίσιμα πρόσωπα, να τα  τοποθετήσουν στα χρονολογικά και 

ιστορικά τους πλαίσια. Στην ανάγνωση του γλωσσικού κειμένου οι μαθητές οφείλουν να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τους το χιουμοριστικό ή ειρωνικό ύφος των κωμικογραφιών, 

αναγνωρίζοντας, επίσης και τυχόν σύμβολα που χρησιμοποιεί ο δημιουργός με θετικό ή 

αρνητικό τρόπο, ως προς το θέμα που παρουσιάζει. O Stradling (2001: 128-130) παρουσιάζει 

ένα πλαίσιο ερωτήσεων που θα βοηθήσει τους μαθητές να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν 

τις γελοιογραφίες και οι οποίες αφορούν την τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της πηγής 

(ταυτότητα συγγραφέα, χρονολόγηση, είδος κειμένου, κύρια σημεία/περίληψη περιεχομένου, 

καταγραφή- επισήμανση ασαφειών) και την ανάλυση των στοιχείων της (πρωτογενής ή 

δευτερογενής, χρονική απόσταση από τα γεγονότα, άμεση συμμετοχή δημιουργού στα γεγονότα 

που περιγράφει, αξιοπιστία μαρτυρίας). Ο συγγραφέας προτείνει τη σύνδεση και σύγκριση της 

πηγής με την προϋπάρχουσα γνώση -επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τη σχολική διήγηση-, την 

αναγνώριση τυχόν κενών στα στοιχεία (έλλειψη ονομάτων, χρονολογιών κ.λ.π.) και τέλος, τον 

εντοπισμό νέων πηγών για επιπλέον πληροφορίες. 

Για την άσκηση των μαθητών στην ανάλυση των γελοιογραφιών ως ιστορικών πηγών το 

«National Archives and Records Administration» (2003) έχει σχεδιάσει φύλλα εργασίας, στα 

οποία διακρίνουμε τρία στάδια: περιγραφή (λεκτικό-οπτικό μέρος), ερμηνεία συμβόλων, χρήση 

ως ιστορικό τεκμήριο. Ο Μαυροσκούφης (2016) προτείνει και τη χρήση της σημειωτικής 

ανάλυσης μεταξύ των τρόπων επεξεργασίας μιας πηγής. Παραθέτει -μεταξύ άλλων- τα στοιχεία 

που αφορούν στην τροπικότητα, την καταδήλωση και τη συμπαραδήλωση, τον υποδειγματικό 

και συνταγματικό άξονα, τους σημειωτικούς κώδικες και τέλος, αναφέρει και την Κοινωνική 

Σημειωτική ως μία εκ των προτεινόμενων προσεγγίσεων που εξετάζει το γενικότερο ιδεολογικό 

και κοινωνικό πλαίσιο. Καταλήγει δε, προτείνοντας τον συγκερασμό των διαφόρων μεθόδων 
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επεξεργασίας μιας ιστορικής πηγής που αφορούν τα εσωτερικά, τα εξωτερικά στοιχεία και την 

αξιολόγησή της (Μαυροσκούφης, 2016). 

Ο McCarthy (1977: 32,35) για την περαιτέρω ερμηνεία και κατανόηση του 

εικονιζόμενου υλικού, προτείνει οι μαθητές να διερευνήσουν τις πιθανότητες αλλαγής του 

μηνύματος σε περίπτωση διαφοροποίησης των αναπαριστώμενων προσώπων ή προσθήκης νέων 

στοιχείων. O Bickford (2011) πέραν της χρήσης των δημοσιευμένων πολιτικών γελοιογραφιών 

στη μαθησιακή διαδικασία για την απόκτηση ερμηνευτικών δεξιοτήτων προτείνει την παραγωγή 

γελοιογραφιών από τους ίδιους τους μαθητές αξιοποιώντας εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Οι πρωτότυπες πολιτικές γελοιογραφίες μπορούν να αποτελέσουν δημιουργική έκφραση της 

νεοαποκτηθείσας γνώσης που προέκυψε από την ιστορική αφήγηση αλλά και την εξέταση 

διαφόρων πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών. Οι γελοιογραφίες των μαθητών 

μπορούν να παραγάγουν πολλαπλές και ποικίλες ερμηνείες, προκαλώντας τους μαθητές να 

εξετάσουν κριτικά τις ιστορικές βάσεις για το πρωτότυπο πολιτικό γελοιογραφούμενο και 

κωδικοποιημένο μήνυμα. Οι μακρές και εποικοδομητικές συζητήσεις που μπορούν να 

προκύψουν σχετικά με τις πρωτότυπες γελοιογραφίες των ίδιων των μαθητών υποδηλώνουν την 

αποτελεσματικότητά τους ως διδακτικά εργαλεία (Bickford, 2010).  

Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα χρήσης της γελοιογραφίας, ως μέρος της τελικής 

αξιολόγησης των μαθητών, προέρχεται από τις πανελλήνιες εξετάσεις των υποψηφίων για την 

εισαγωγή σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στο μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας (απολυτήριες 

εξετάσεις Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου περιόδου Μαΐου-Ιουνίου) κατά το σχολικό έτος 2000-2001. 

Πρόκειται για το θέμα Β2 όπου ζητήθηκε από τους μαθητές να συνδυάσουν τις ιστορικές τους 

γνώσεις με τα στοιχεία που αντλούν από το παρατιθέμενο οπτικό υλικό για να περιγράψουν την 

περίοδο του ελληνο-ιταλικού πολέμου (βλέπε Παράρτημα). Κλήθηκαν, δηλαδή, να ερμηνεύσουν 

τις δύο γελοιογραφίες και να τις αξιοποιήσουν ως υλικό για την ιστορική αφήγηση, άσκηση-

κατά την άποψη της γράφουσας- ιδιαίτερα απαιτητική όχι τόσο λόγω του βαθμού δυσκολίας της, 

αλλά κυρίως λόγω της έλλειψης εμπειρίας των μαθητών στην ανάγνωση τέτοιου είδους οπτικών 

κειμένων. Η αμηχανία των μαθητών να διαχειριστούν ένα τέτοιο υλικό στις εξετάσεις είχε 

αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό να σημειώσει επιδόσεις κάτω από τη βάση (Παπαδάκη, 2011: 

11). 

 Το σχολικό βιβλίο αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

διδασκαλίας και μάθησης, καθώς μεσολαβεί ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, 
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κατευθύνει την πορεία διδασκαλίας και μάθησης, είναι άμεσα προσεγγίσιμο και συνιστά την 

κύρια πηγή πληροφόρησης. Επιπλέον, αποτελεί συχνά τη μοναδική πηγή άντλησης διδακτικού 

υλικού για τους εκπαιδευτικούς, παρ’ όλο που μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους και άλλες 

πηγές (Ξωχέλλης, 2000: 29). Τα διδακτικά εγχειρίδια της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και Λύκειο, 

έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την πλούσια εικονογράφηση η οποία πλαισιώνει την ιστορική 

αφήγηση  (χάρτες, εικαστικά έργα, φωτογραφίες, σκίτσα, διαγράμματα κ.λ.π.). Ωστόσο, τα 

σκίτσα σατιρικού περιεχομένου και οι γελοιογραφίες είτε αποκλείονται, είτε αποτελούν ένα 

μικρό ποσοστό (Παπαδάκη, 2011: 137). Ειδικότερα στο βιβλίο μαθητή «Ιστορία του νεότερου 

και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» για τη Γ' Τάξη Γενικού Λυκείου και Δ' 

Τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας απαντώνται συνολικά εννέα γελοιογραφίες -εκ των 

οποίων οι τρεις αφορούν τα ελληνικά ζητήματα. Ο μόνος κατονομαζόμενος από τους 

δημιουργούς είναι ο Φωκίων Δημητριάδης. Παρά την αυξανόμενη και βελτιωμένη ποιοτικά —

συγκριτικά με τα προηγούμενα εγχειρίδια— παρουσία οπτικού υλικού στα βιβλία της Ιστορίας 

(φωτογραφίες, γελοιογραφίες, σκίτσα, χάρτες, διαγράμματα) και παρά το γεγονός ότι η ανάλυση 

των πηγών αποτελεί βασικό στοιχείο της αξιολόγησης των μαθητών (στις πανελλαδικές 

εξετάσεις καταλαμβάνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας), φαίνεται να εκλείπουν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συστηματική αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς των 

ελληνικών σχολείων. Η απουσία συγκεκριμένων υποδείξεων για τη μεθοδολογία προσέγγισης 

των οπτικών κειμένων στα βιβλία του καθηγητή περιορίζει τη χρησιμότητά τους σε μια ασαφή 

αισθητική λειτουργία ή στην πλαισίωση της αφήγησης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

επιμορφωμένοι ως προς την επεξεργασία των πηγών, με αποτέλεσμα να περιορίζονται στην 

προσφορά της νέας ύλης κυρίως μέσα από την αφήγηση επιλέγοντας τις γραπτές πηγές και όχι 

το εικονιστικό υλικό, όπως είναι οι φωτογραφίες και οι γελοιογραφίες (Παπαδάκη, 2011: 230). 

Στα παραπάνω, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι το μάθημα της Ιστορίας ανατίθεται και σε 

εκπαιδευτικούς «συγγενών ειδικοτήτων» (θεολόγοι, ξένων γλωσσών, κοινωνιολόγοι) όχι μόνο 

στο Γυμνάσιο αλλά και στο Λύκειο (ΦΕΚ 1544: 16820, ΦΕΚ 2944: 37268), γεγονός που 

καθιστά ακόμη πιο προβληματική τη διαχείρισή του. 

 

  



42 
 

IV. Θεωρητικά σχήματα  

 

Συγκρουσιακά ζητήματα στη διδασκαλία της Ιστορίας  

 

Το μάθημα της Ιστορίας θεωρείται επίμαχο τόσο από πολιτική όσο και ιδεολογική 

άποψη: εκτός των άλλων, κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκε προς εξυπηρέτηση της πολιτικής 

εξουσίας ή/και ως μέσο νομιμοποίησης των ιδεολογιών (Μαυροσκούφης, 2007). Στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρά τις καινοτομίες και τους αναπροσανατολισμούς σε γνωστικό, 

αξιακό, μεθοδολογικό επίπεδο, η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας υπηρετεί τους 

σκοπούς της εθνικής αφήγησης και της κυρίαρχης ιδεολογίας (Κόκκινος & Γατσωτής, 2010). 

Απ’ την άλλη, οι ίδιοι οι μαθητές φαίνεται ν’ αδιαφορούν συστηματικά για την Ιστορία, 

αδυνατώντας ν’ αντιληφθούν τη χρησιμότητα στη ζωή τους (Κόκκινος, 2003). Οι παραδοσιακές 

μέθοδοι, που δεν επιτρέπουν περιθώρια ενεργούς πρωτοβουλίας στους εκπαιδευόμενους, 

καθιστούν μη ελκυστικό το μάθημα (Καλόγηρος, & Σμυρναίος, 2012). Τα ιστορικά θέματα 

παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια συνήθως με τρόπο απρόσωπο και ψυχρό, χωρίς 

αναφορές στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στον τρόπο που επηρέασαν τη ζωή τους οι 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες (Καβαλιέρου, 2006:476). Γενικότερα, η δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία, η στείρα αφήγηση γεγονότων και η παθητικότητα των μαθητών θεωρούνται τα 

κύρια αίτια για την αναποτελεσματική μάθηση (Σμυρναίος, 2008: 207). 

Η ιστορική σκέψη στην εκπαίδευση μπορεί να θεμελιωθεί μέσω της πολυπρισματικής 

θεώρησης της Ιστορίας (σύγκριση ιστορικών πηγών, ερμηνευτικών εκδοχών, 

κοινωνικοπολιτικών ιδεολογιών του παρελθόντος) αλλά και της αναζήτησης των κινητήριων 

δυνάμεων της ιστορικής εξέλιξης (Stradling, 2003). Το παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσα από τη συστηματική και πολύπλευρη πραγμάτευση τραυματικών και συγκρουσιακών 

ιστορικών γεγονότων και καταστάσεων (όπως ο εμφύλιος πόλεμος) που τα έθνη-κράτη 

προσπαθούν, συνήθως, ν’ αποσιωπήσουν διακινδυνεύοντας τη δημιουργία παραμορφωτικών 

θεωρήσεων του παρελθόντος, την ιστορική αμνησία και εν τέλει «διηρημένες μνήμες» 

(Κόκκινος & Γατσωτής, 2010: 20). Το μάθημα της Ιστορίας προτείνεται (μαζί με την κριτική 

ιστοριογραφία) ως κατεξοχήν πρακτική για την καλλιέργεια κριτικής ιστορικής σκέψης αλλά και 

ως ένα σημαντικό εργαλείο δημοκρατικής πολιτικής διαπαιδαγώγησης. Η ένταξη των 

συγκρουσιακών και τραυματικών ιστορικών γεγονότων στη σχολική διδασκαλία αποσκοπεί 
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στην υπέρβαση των διαφορών και την ενίσχυση των συνεκτικών δεσμών στα πλαίσια του 

έθνους-κράτους και όχι στη δημιουργία «μιας κατάστασης διχαστικής ιστορικής υπερμνησίας» 

(Κόκκινος & Γατσωτής, 2010).  

Ως «συγκρουσιακά» θεωρούνται τα ζητήματα εκείνα για τα οποία οι απόψεις και τα 

επιχειρήματα είναι διαμφισβητούμενα, χωρίς να καταλήγουν σε κοινώς αποδεκτά 

συμπεράσματα. Εκείνα τα θέματα που λειτουργούν διχαστικά στην κοινωνία διαχωρίζοντάς τη 

σε ομάδες που υποστηρίζουν διαφορετικές ερμηνείες βασιζόμενες σε ανταγωνιστικές αξίες ή 

συμφέροντα. Η προσφυγή σε τεκμήρια δε μπορεί να διευθετήσει τις διαφωνίες γύρω από ένα 

συγκρουσιακό θέμα, καθώς -συνήθως- είναι ανεπαρκή, αντικρουόμενα ή αμφισβητούμενης 

αξίας. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση της επάρκειας των τεκμηρίων, η οπτική κάποιου δε 

μπορεί ν’ αλλάξει εύκολα. Επιπλέον, ένα συγκρουσιακό θέμα μπορεί να περιλαμβάνει αντίθετες 

απόψεις οι οποίες, ενδέχεται, να μην αντιβαίνουν τη λογική (τη διαμορφούμενη με τα κριτήρια 

εγκυρότητας και αλήθειας της εκάστοτε εποχής) (Μαυροσκούφης, 2010: 121). Επίμαχα 

συγκρουσιακά γεγονότα για τη νεότερη ελληνική Ιστορία θεωρούνται οι εμφύλιοι της 

Επανάστασης του 1821 και της περιόδου 1946-1949, ο Εθνικός Διχασμός, η Μικρασιατική 

Καταστροφή, ο δωσιλογισμός και οι αντιστασιακές οργανώσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

καθώς και οι λεγόμενοι «εθνικοί μύθοι». Βέβαια, όλα τα ιστορικά ζητήματα μπορούν να 

χαρακτηριστούν «επίμαχα» από τη στιγμή που διατυπώνονται γι’ αυτά διαφορετικές ή και 

αντιφατικές/συγκρουόμενες απόψεις (Κόκκινος & Γατσωτής, 2010: 24,83).  

Η σύγχρονη Διδακτική της Ιστορίας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιστορική 

ενσυναίσθηση, τη βιωματικότητα, τη δημιουργία κινήτρων μάθησης και την απόκτηση 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο μιας τεκμηριωμένης και υπεύθυνης διερεύνησης ενός 

ιστορικού ζητήματος (Κόκκινος & Γατσωτής, 2010: 67). Είναι αναγκαίο οι μαθητές να 

εξοικειωθούν με την αντιφατικότητα και την ετερογένεια του σύγχρονου κόσμου και της 

ιστορικής αφήγησης, από τη στιγμή που με το πέρασμα των χρόνων οι συγκρούσεις των 

κοινωνικών ομάδων και γενικά οι αποκλίνουσες ιστορικές αναγνώσεις δεν αμβλύνονται, αλλά 

απεναντίας, οξύνονται και γίνονται αντικείμενο σφοδρών αντιπαραθέσεων (Κόκκινος & 

Γατσωτής, 2010: 84). Ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό η διδασκαλία της Ιστορίας να 

αποσκοπεί στην κατανόηση της πολυπλοκότητας της ιστορικής πραγματικότητας: οι μαθητές ν’ 

αντιληφθούν ότι ο επιστημονικός ιστορικός λόγος δε μπορεί να μένει ανεπηρέαστος από το 

αξιολογικό-ιδεολογικό στοιχείο∙ η θεραπευτική, ωστόσο, εργαλειοποίηση του παρελθόντος 
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μέσω της ιστορικής αφήγησης αντίκειται στην επιστημονική ιστοριογραφία. Οφείλουμε να 

τονίσουμε, επιπλέον, την πολιτική διάσταση της ιστορικής μάθησης, καθώς η επίγνωσή της 

αποτελεί «προϋπόθεση για τη διαλεκτική υπέρβαση των αντιθετικών προσληπτικών κι 

ερμηνευτικών σχημάτων για το παρελθόν» αλλά και για την κατανόηση των εξουσιαστικών 

σχέσεων, όπως διαμορφώνονται (νικητές-ηττημένοι, θύτες-θύματα, εξουσιαστές-

εξουσιαζόμενοι). 

Ένας από τους στόχους του σύγχρονου σχολείου είναι η προετοιμασία των μαθητών ως 

αυριανών πολιτών, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρίζονται θέματα της εμπειρικής 

πραγματικότητας και να αναγνωρίζουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Σύμφωνα με έρευνες, 

μετά τα μέσα του 20ού αιώνα, οι μαθητές που έχουν φοιτήσει σε μαθησιακά περιβάλλοντα όπου 

εφαρμόζεται η «συγκρουσιακή παιδαγωγική» προσέγγιση, παρουσιάζουν ανεπτυγμένες 

δεξιότητες επικοινωνίας και κριτικής σκέψης και μεγαλύτερη ευαισθησία σε ζητήματα 

πολιτικής. Η διδασκαλία συγκρουσιακών θεμάτων ως εναλλακτικό παιδαγωγικό μοντέλο 

προωθεί πρακτικές διδασκαλίας οι οποίες εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης 

των εκπαιδευόμενων και προωθούν την πολυμέρεια της πληροφόρησης. Οι μαθητές 

συνειδητοποιούν τη σημασία των αξιών, των πεποιθήσεων και των συμφερόντων ως κύριων 

αιτιών διαμόρφωσης διαφορετικών απόψεων (Μαυροσκούφης, 2010: 125, 133). Η διδασκαλία 

της Ιστορίας και ειδικότερα των συγκρουσιακών εθνικών ζητημάτων προτείνεται να σχεδιάζεται 

με καινοτόμες διδακτικές εφαρμογές εστιάζοντας σε έννοιες όπως η ιστορική συνέχεια-

μεταβολή, η τεκμηρίωση και η αιτιότητα, αποσκοπώντας στην κατανόηση του τρόπου 

συγκρότησης των αποκλινουσών ιστορικών ερμηνειών. Κατά τον σχεδιασμό, είναι απαραίτητο 

να ληφθεί υπ’ όψιν η ηλικία, το γνωστικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και 

ο βαθμός φόρτισης του παρελθόντος στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο της διδασκαλίας 

(Κόκκινος & Γατσωτής, 2010: 26-27). Η διδασκαλία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει —μεταξύ 

άλλων— τις διαφορετικές απόψεις που διαμορφώνουν για το ίδιο θέμα οι διαφορετικές 

κοινωνικές ομάδες, τα αξιακά συστήματα και οι συνακόλουθες κοσμοαντιλήψεις που 

επηρεάζουν τον τρόπο ερμηνείας και κατανόησης της πραγματικότητας. Τα οφέλη κατά την 

πραγμάτευση συγκρουσιακών θεμάτων εξαρτώνται από το επίπεδο ιδεολογικής διαφοροποίησης 

των μαθητών αλλά και την επιθυμία του εκπαιδευτικού να αναδεικνύει τη διαφορετικότητα. «Οι 

πολίτες με συνείδηση της ιδεολογικής διαφορετικότητας εκλαμβάνουν συνήθως τη σύγκρουση 

ως μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας». Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
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είναι αναγκαίο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον έκφρασης, όπου θα αναδεικνύεται η 

διαφορετικότητα των απόψεων βοηθώντας παράλληλα τους μαθητές να κατανοήσουν τη 

διαφοροποίηση των απόψεων στο παρελθόν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

αξιοποιηθεί η ιστορική γνώση για σύγχρονα ζητήματα (Μαυροσκούφης, 2010: 137). 

Ωστόσο, για το θέμα της διδασκαλίας συγκρουσιακών θεμάτων έχουν διατυπωθεί κι 

ενστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η ακαδημαϊκή έρευνα δεν έχει κατασταλάξει για 

συγκρουσιακά ζητήματα της πρόσφατης ιστορίας- αντίληψη που προσιδιάζει στη μια και 

μοναδική αλήθεια, η οποία δεν προωθεί την πολλαπλότητα των ερμηνειών και 

αναπαραστάσεων. Πολλά συγκρουσιακά θέματα λειτουργούν διχαστικά για κοινωνίες ή 

γειτονικά έθνη, καθώς φέρουν ιδιαίτερο συγκινησιακό φορτίο και λόγω αυτού μπορεί να γίνουν 

ευαίσθητα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Από παιδαγωγική άποψη, η προσέγγιση 

των συγκρουσιακών θεμάτων μπορεί να μετατραπεί σε μη παραγωγική διαδικασία παράθεσης 

αντιτιθέμενων απόψεων. Ωστόσο, η διδασκαλία των επίμαχων τραυματικών ιστορικών 

γεγονότων συχνά προσκρούσει και στις αντιστάσεις που προβάλλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

αλλά και στην κυρίαρχη ιδεολογία και στον εθνικισμό, όταν αποτελεί κρατική ιδεολογία 

(Κόκκινος & Γατσωτής, 2010: 27). Απ’ την άλλη, υπάρχουν ευαίσθητα θέματα τα οποία δεν 

είναι απαραίτητα συγκρουσιακά, αλλά συνδέονται με εποχές δύσκολες ή διχαστικές και για τον 

λόγο αυτό η διδασκαλία τους μπορεί να ανασύρει διαμάχες του παρελθόντος ή παλιά τραύματα. 

Ακόμη, κάποια ζητήματα αν και δε θεωρούνται συγκρουσιακά, ωστόσο, έχουν συγκρουσιακό 

χαρακτήρα όταν η διδασκαλία φέρνει τους μαθητές αντιμέτωπους με περιστατικά βαρβαρότητας 

ή κοινωνικής αδικίας που απαντώνται και στη σύγχρονη εποχή (Μαυροσκούφης, 2010: 135). 

Για την επιτυχημένη ένταξη των συγκρουσιακών ζητημάτων στη διδασκαλία της 

Ιστορίας είναι απαραίτητη η στήριξη των εκπαιδευτικών από τη διοίκηση του σχολείου και τη 

διεύθυνση. Οι εκπαιδευτικοί που επιχειρούν —και συνήθως με επιτυχία— τη διδασκαλία 

συγκρουσιακών ζητημάτων έχουν ειδικές γνώσεις κι εκπαίδευση στη διαχείρισή τους. Όμως, και 

από την πλευρά των μαθητών είναι πολύ σημαντική η κατάκτηση ειδικών δεξιοτήτων, 

απαραίτητων για την επεξεργασία των συγκρουσιακών ζητημάτων, όπως η σχεσιοκρατική και 

αναστοχαστική σκέψη και η κριτική ανάλυση των πηγών και των ερμηνειών τους (αναγνώριση 

τυχόν παραπλανητικών αναλογιών, συναισθηματισμών (Μαυροσκούφης, 2010: 139-140). Στη 

διάρκεια του μαθήματος, καλές πρακτικές  θεωρούνται- μεταξύ άλλων- η γνώση του πλαισίου 

προέλευσης των μαθητών, η παροχή επαρκούς χρόνου για την επεξεργασία του θέματος και η 
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ερευνητική μελέτη του αντικειμένου. Σε περιπτώσεις ανοιχτών συγκρουσιακών θεμάτων, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να μην αγνοήσει τα συναισθήματα των μαθητών, αλλά να δημιουργήσει 

ένα ασφαλές κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη προκειμένου να εκφράζονται όλες οι απόψεις, 

δείχνοντας ιδιαίτερη ανεκτικότητα ακόμη και απέναντι σε ακραίες απόψεις, κυρίως στην αρχή 

της συζήτησης, με προβλεπόμενη διακοπή της σε περίπτωση εκτροχιασμού. Όταν τα 

συναισθήματα δεν αγνοούνται, οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν τη σχολική Ιστορία με τα δικά 

τους ενδιαφέροντα και ν’ ανταποκριθούν καλύτερα στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί 

προτείνεται, επίσης, να μην κρύβουν τις απόψεις τους επί των συγκρουσιακών θεμάτων, καθώς 

οι μαθητές μπορούν να τις υποθέσουν μέσω των εξω-γλωσσικών σημείων ή άλλων στοιχείων κι 

επίσης, οι ίδιοι οι μαθητές θεωρούν εαυτούς ικανούς να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη 

ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα από τον δάσκαλο (Μαυροσκούφης, 2010: 136-137). 

Η μονομέρεια, ωστόσο, στην επιλογή των γεγονότων και των πηγών ή στον τρόπο 

παρουσίασής τους, η δογματική αφήγηση και η αμερόληπτη στάση των δασκάλων αποτελούν 

εμπόδια κι ενέχουν τον κίνδυνο χειραγώγησης των μαθητών. Απ’ την άλλη, αρχές θετικές σε ένα 

παιδαγωγικό μοντέλο στηριζόμενο στον κριτικό στοχασμό, στο πλαίσιο μιας «ορατής 

παιδαγωγικής» που περιλαμβάνει την ολόπλευρη επεξεργασία των θεμάτων και τη δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος ενθαρρυντικού για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών συνιστούν 

υπέρβαση των εμποδίων. Μια τέτοια παιδαγωγική βοηθά τους μαθητές ν’ αντιληφθούν τη 

διαφορά ανάμεσα στον ενθουσιώδη οπαδό (partisan) (που παρά την αντίθεση των απόψεων, 

αντιλαμβάνεται την κοινωνική αδικία και αναζητά-διερευνά τα αίτια των γεγονότων) και στην 

εμποτισμένη με μεροληψίες και προκαταλήψεις προσέγγιση που αγνοεί την πολλαπλότητα των 

οπτικών και του αναστοχασμού (Μαυροσκούφης, 2010: 128). Έτσι, η ένταξη συγκρουσιακών 

ζητημάτων στη διδασκαλία συνδέει την Ιστορία με την πολιτική αγωγή των μαθητών και 

συμβάλλει στην εξέλιξή τους ως πολιτών ικανών να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα των 

αντιφάσεων και διενέξεων του σύγχρονου κόσμου μέσα από το πρίσμα του διαλόγου. Εξ’ άλλου, 

η ίδια η φύση της Ιστορίας ως επιστημονικού πεδίου έκφρασης διαφορετικών απόψεων κι 

ερμηνειών έχει χαρακτήρα συγκρουσιακό. 
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Διευκρίνιση όρων 

 

Ως γελοιογραφία νοείται ένα οπτικό κείμενο- συνήθως σκίτσο- που έχει σκοπό να 

αναδείξει την κωμική πλευρά μιας μορφής ή μιας κατάστασης. Η πρόθεση είναι ηθική: να 

καυτηριάσει το άτοπο, να σατιρίσει και με το γέλιο να διδάξει (Θηβαίος, χ.χ.). Τα 

χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν σε μια γελοιογραφία είναι οι λιτές γραμμές, τα αναγνωρίσιμα 

πρόσωπα και καταστάσεις και ο σαφής επικοινωνιακός στόχος (Αζέλης, 2004). Μια 

γελοιογραφία περιγράφει την πραγματικότητα, αντλώντας από τα ιδεολογικά και 

επικαιροποιημένα αποθέματά της τα στοιχεία που θα χρησιμεύσουν στην κριτική. 

Αναμιγνύοντας την εικόνα, ένα μέσο οπτικό δηλαδή, και τον ίδιο το λόγο με την πιο περιεκτική 

του μορφή κατορθώνει να αποκρυσταλλώσει με εύθυμο τρόπο ένα συμπέρασμα ή μια 

πραγματικότητα (Θηβαίος, χ.χ.). Η γελοιογραφία, ως τεχνοτροπική διάκριση της ζωγραφικής, 

έχει τις ρίζες της στην προϊστορική τέχνη. Οι βραχογραφίες, οι τοτεμικές μορφές και οι 

ζωομορφικές αναπαραστάσεις αποτελούν προγονικές μορφές της, όμως ως έκφραση της 

διακόσμησης και της μαγείας, απέχουν από τον χιουμοριστικό σκοπό και τον στρατευμένο ρόλο 

της γελοιογραφίας, καθώς ο χαρακτήρας τους είναι λυτρωτικός «απέναντι στο δέος» και 

υπηρετεί τις ανάγκες ταύτισης με το θείο. Αυτή, όμως, η μορφική εξομοίωση των πιστών, στα 

προϊστορικά χρόνια, είναι που θα εξελιχθεί αργότερα και θα συνδεθεί με την τέχνη της 

διακωμώδησης προσώπων και καταστάσεων δίνοντας γελοιογραφικές παρουσιάσεις. 

Οι πρώτοι γελοιογράφοι, με την ευρύτερη έννοια, εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα και 

αντλούν τα θέματά τους από τους μυθικούς κύκλους (Σαπρανίδης, 2005). Σύμφωνα με τον Lévi-

Strauss, όπως αναφέρει ο Eagleton (2008) στη μελέτη του μύθου δεν εξετάζεται το αφηγηματικό 

του περιεχόμενο, αλλά οι καθολικές νοητικές λειτουργίες του (π.χ. δυαδικές αντιθέσεις), οι 

οποίες αποτελούν και το θέμα του. Οι μύθοι ως τρόποι κατηγοριοποίησης και οργάνωσης της 

πραγματικότητας (όπως επίσης και τα συστήματα συγγένειας και τα τοτέμ) δεν αποτελούν 

κοινωνικούς και θρησκευτικούς θεσμούς, αλλά, κώδικες και δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών της κοινότητας (Eagleton, 2008). Από τις πρώτες αρχαιοελληνικές γελοιογραφικές 

μορφές θεωρείται ο Θεός Ήφαιστος που στην ελληνική μυθολογία εκπροσωπεί τον χαρακτήρα 

του απατημένου συζύγου -μετέπειτα βασική μορφή της γελοιογραφίας- που γίνεται αντικείμενο 

χλευασμού από τους υπόλοιπους συνοίκους του Ολύμπου. Η γελοιογραφική περιγραφή του 

Θερσίτη από τον Όμηρο με τα δύσμορφα μέλη, τις κινήσεις και την κωμική συμπεριφορά που 
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έφερε το γέλιο στους υπόλοιπους Αχαιούς μπορεί να θεωρηθεί, επίσης, μια από τις πρώτες μη 

οπτικές γελοιογραφικές παρουσιάσεις. Το κύριο γνώρισμα της γελοιογραφίας, η υπερπροβολή 

στοιχείων της ανθρώπινης μορφής (μέλη δύσμορφα ή με ανατομικές παρεκκλίσεις) που 

διογκώνονται για να επιφέρουν ένα κωμικό αποτέλεσμα (Παπαστάμος, 1983: 9) διακωμωδώντας 

καταστάσεις και γεγονότα αλλά και ο στρατευμένος ρόλος του γελοιογράφου υπέρ της 

κοινωνικής απελευθέρωσης, είτε υπηρετώντας είτε ελέγχοντας το σύστημα, του οποίου αποτελεί 

μέρος, είναι στοιχεία που εντοπίζονται και στο θέατρο. Από αυτή την άποψη, η γελοιογραφία 

μπορεί να συνδεθεί με την κωμωδία και τη σάτυρα (Σαπρανίδης, 2005).  

Το θέατρο υπηρετούσε τη διακωμώδηση και την άσκηση κριτικής τόσο μέσω του λόγου 

όσο και μέσω της σκευής των υποκριτών οι οποίοι μεταμορφώνονταν σε ζωντανή καρικατούρα. 

Τα προσωπεία παρέπεμπαν σε υπαρκτά πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία είχαν σκοπό να 

καυτηριάσουν. Παράλληλα, η αποτύπωση γελοιογραφημένων σκηνών από κωμωδίες σε αγγεία 

καθημερινής χρήσης του 4ου αι. π.Χ. μετέφεραν τη γελοιογραφία στο πεδίο της εφαρμοσμένης 

τέχνης κι επιπλέον, διέσωσαν πλήθος σατιρικών σκηνών που είχαν χαθεί. Έτσι, υπήρχε μια 

συνεχής επικοινωνία και αλληλο-τροφοδότηση μεταξύ γελοιογραφικής απεικόνισης και 

θεάτρου. Στην εικονογραφική τέχνη, οι μορφές στα μελανόμορφα αγγεία της αρχαϊκής εποχής 

έχουν έναν γελοιογραφικό ανασχηματισμό: η υπερπροβολή των μελών των ανθρώπινων 

σωμάτων πέρα από το αισθητικό-κωμικό εξυπηρετούσε και την ενίσχυση του οπτικού νοήματος 

(Παπαστάμος, 1983: 9). Ο λαϊκός ήρωας Ηρακλής κυριαρχεί στην εικονογράφηση των 

αρχαϊκών αγγείων και τους ναούς, με εμφανή την πρόθεση διακωμώδησης των αντιπάλων του. 

Έτσι, η ταξική συνείδηση με το μυθολογικό περίβλημα αποτυπώνεται στην τέχνη η οποία 

εξυπηρετεί και επικοινωνιακές λειτουργίες (Σαπρανίδης, 2005). 

Στην κλασική τέχνη, κυριαρχεί η εξιδανίκευση των μορφών και τα γελοιογραφικά 

στοιχεία κατά πλειοψηφία ανήκουν σε Σατυρικές μορφές, και Μαινάδες που εντάσσονται στο 

κλίμα υπερβολικού ενθουσιασμού των Διονυσιακών θεμάτων (Παπαστάμος, 1983: 9). Ωστόσο, 

η κλασική Αθηναϊκή δημοκρατία (5ος-4ος αι.) αποτελεί και εποχή αμφισβήτησης θρησκευτικής, 

πολιτικής, παραδόσεων και προσώπων, που εκφράζεται τόσο στα γραπτά (κωμωδία, σατυρικό 

δράμα, παρωδιακά έπη, ιαμβογραφίες) όσο και στα εικονικά κείμενα (αγγειογραφίες με θέμα τον 

Σωκράτη και την υστερική Ξανθίππη, εγχάρακτοι δακτύλιοι με τη γκροτέσκα μορφή του 

Σωκράτη) (Σαπρανίδης, 2005). Η γελοιογραφία του Αισώπου σε μελανόμορφο αττικό αγγείο της 

κλασικής περιόδου αποτελεί μια από τις πρώτες γελοιογραφικές απεικονίσεις ενός υπαρκτού 
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προσώπου στην αρχαιότητα. Η οριστική ένταξη της γελοιογραφικής απόδοσης γίνεται στα 

ύστερα κλασικά και ελληνιστικά έργα όπου το γκροτέσκο ύφος γίνεται πέρασμα για τη σύνδεση 

σάτιρας-γελοιογραφίας. Ειδικότερα, κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., η γελοιογραφία συμπορευόμενη με 

την αισθητική εξέλιξη και το πνεύμα της κωμωδίας, θα υιοθετήσει στοιχεία που υπερβαίνουν το 

γελοίο και το κωμικό αγγίζοντας το χυδαίο και κυνικό, που θα ακολουθήσει μέχρι τα 

πρωτοχριστιανικά χρόνια (Παπαστάμος, 1983: 9-10). Ενώ, όμως, η Μέση και Νέα Κωμωδία 

απομακρυνόταν από την πολιτική σάτιρα, η γελοιογραφία και τα υλικά εκφραστικά της μέσα, 

απέκτησαν μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο ασκώντας κριτική σε ήθη και έθιμα. Με θέματα από τη 

μυθολογία, την επικαιρότητα ακόμη και από τη γραμματεία των προγενέστερων χρόνων 

(ομηρικά έπη) οι γελοιογραφικές παραστάσεις της ελληνιστικής εποχής ως προς το ύφος και την 

τεχνοτροπία προσεγγίζουν τα σύγχρονα comic (Σαπρανίδης 2005). Στην Κάτω Ιταλία 

γελοιογραφικές παραστάσεις με θέματα από την κοινωνική, πολιτική, ερωτική καθημερινότητα, 

αλλά και από θεατρικές σκηνές (φλυακογραφίες) κοσμούν αγγεία και άλλα ζωγραφικά θέματα 

(Παπαστάμος, 1983: 10). 

Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια η πολιτική σάτιρα και η κριτική της κλασικής εποχής θα 

δώσουν τη θέση τους στα μεγαλειώδη κωμικά θεάματα και την -ανώδυνη πολιτικά- λαϊκή 

διασκέδαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η εικαστική σάτιρα περιορίστηκε και η γελοιογραφία, ως 

εικονοποιημένη αναπαράσταση που αποσκοπεί στην κοινωνική κριτική και αμφισβήτηση, θα 

αποτυπωθεί σε διακοσμητικές μορφές και παραστάσεις σε τοίχους και αγγεία. Η γελοιογραφική 

απεικόνιση απέκτησε περισσότερο ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Και την εποχή αυτή μπορούμε 

να αναγνωρίσουμε επώνυμους καλλιτέχνες-προδρόμους της καθ’ αυτού γελοιογραφίας 

(Καλάτης, Κλησίδης, Φιλόξενος, Νικόχαρης, Αντίφιλος) (Σαπρανίδης, 2005: 34,28). Ειδικότερα, 

ο Αντίφιλος στα καβειριανά αγγεία των Θηβών, θα αναγάγει τη γελοιογραφία σε ξεχωριστή 

τεχνοτροπική έκφραση της ζωγραφικής με έναν γελοιογραφικό τύπο, τον Γρύλλο, με πρότυπο το 

γουρούνι που αποτέλεσε συνήθη χαρακτήρα σε παραστάσεις (Παπαστάμος, 1983: 10). Το 

κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας έθεσε την εικαστική τέχνη στην 

υπηρεσία του δόγματος και των λατρευτικών σκοπών. Η σατιρική έκφραση περιορίστηκε στις 

μικρογραφίες και τα έργα της λαϊκής τέχνης (Σαπρανίδης, 2005). H γελοιογραφία υποταγμένη 

στον χριστιανικό συντηρητισμό εκφράστηκε σε σκηνές και παραστάσεις με περιορισμένες 

διηγηματικές και πνευματικές αναφορές: ανευλαβείς άνθρωποι, ο διάβολος και μορφές ζώων 

είναι οι συνήθεις. Η βυζαντινή τέχνη δανείζεται στοιχεία από τις γελοιογραφικές απεικονίσεις 
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της ελληνικής αρχαιότητας που εξυπηρετούν τη θρησκευτική διδασκαλία∙ οι Σειλινοί 

μεταμορφωμένοι σε Χονδρούς Φαρισαίους, οι ηττημένοι ζωόμορφοι αντίπαλοι κατατροπωμένοι 

από τους τροπαιούχους αγίους (Παπαστάμος, 1983: 10). Εδώ εντάσσονται και οι απεικονίσεις 

των αλλόδοξων εχθρών που προσιδιάζουν τη γελοιογραφία (Σαπρανίδης, 2005). Την ίδια 

περίοδο, η δυτική μεσαιωνική τέχνη εκπροσωπείται με θρησκευτικά θέματα, τα οποία έχουν 

περισσότερο αφηγηματικό παρά σκωπτικό χαρακτήρα. Το οπτικό κείμενο, διαιρεμένο σε 

ανεξάρτητες σκηνές δράσης, συνοδεύεται από το λεκτικό κείμενο που συμπληρώνει και 

επεξηγεί (Ταρλαντέζος, 2006). Όλες οι παραπάνω απεικονίσεις, δε μπορούν να χαρακτηριστούν 

καθ’ αυτό γελοιογραφίες, καθώς δεν είναι αυτόνομη έκφραση, αλλά βοηθητικά στοιχεία του 

θεάτρου, της αφήγησης και της θρησκευτικής διδασκαλίας. Η παραμόρφωση δεν αποσκοπεί 

μόνο στο γέλιο, αλλά υποβάλλει μια ιδέα γενικότερη.  

 

Ιστορία της γελοιογραφίας 

 

Η πραγματική γελοιογραφία είναι δημιούργημα της εποχής της Αναγέννησης και της 

Μεταρρύθμισης όταν κάνουν την εμφάνιση τους αναπαραστάσεις που σατιρίζουν καταστάσεις, 

πρόσωπα και ήθη (τους βασιλιάδες, τον Πάπα και τις Μεσαιωνικές αντιλήψεις, αλλά κι 

έμπορους κι άλλους επαγγελματίες). Τότε η γελοιογραφία φτάνει στα πλαίσια που δίδονται 

σήμερα στον όρο και στα τέλη του 16ου αιώνα είναι μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική έκφραση. 

Εμφανίζονται, μάλιστα, οι πρώτες εικονογραφήσεις περιοδικού του σατιρικού τύπου (Θηβαίος, 

χ.χ.). Στον ελλαδικό χώρο, από τον 16ο και μέχρι τον 19ο αιώνα η γελοιογραφία αποτέλεσε 

βασικό σατιρικό μέσο πολιτικής κριτικής εξελισσόμενη σε ένα κοινωνικό-πολιτικό όργανο των 

λαϊκών μαζών (Καστρίτη, 2012: 25). Στην Οθωμανική περίοδο και κατά την πρώτη περίοδο του 

νεοελληνικού κράτους, η κοσμική τέχνη σταδιακά θ’ απεξαρτηθεί από την αυστηρή θεολογική 

εποπτεία και θα βρει νέους τρόπους έκφρασης με στοιχεία ευθυμογραφίας και σάτιρας που, 

ωστόσο, απέχουν από την καθαρή γελοιογραφία. (Σαπρανίδης, 2005). Η «Φυλλάδα του 

Μεγαλέξανδρου», δημοφιλέστατη στον ελληνισμό κατά την Τουρκοκρατία, αποτελεί 

χαρακτηριστικό δείγμα∙ αποτελούμενη από 18 εικόνες και ισάριθμα έμμετρα κείμενα, ενισχύει 

και τονώνει το φρόνημα των υπόδουλων σατιρίζοντας την οθωμανική αρχή. Στην Ευρώπη η 

τέχνη της γελοιογραφίας εξελίσσεται παράλληλα με τις τεχνικές βελτιώσεις της εικονογραφίας 

και θεσμοποιείται στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγής της εικόνας (Θηβαίος, χ.χ.). 
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Ειδικότερα στη Μ. Βρετανία κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, η κοινωνική αδικία και η πολιτική 

απογοήτευση ενέπνευσαν το έργο σημαντικών σατιρικών καλλιτεχνών οι οποίοι έθεσαν τις 

βάσεις για τη συστηματική γελοιογραφική απεικόνιση: Rowlandson, Gillray, Cruikshank και 

Hogarth. Ο τελευταίος, με τη συνένωση κειμένου και εικόνας, παρήγαγε σημαντικά έργα με 

κοινωνικό-πολιτικό περιεχόμενο συνδυάζοντας το σατιρικό χιούμορ με τη λεπτομέρεια του 

σχεδίου και θεωρείται «παππούς» της τέχνης των comics. Ο Gillray ήταν ο πρώτος 

επαγγελματίας γελοιογράφος της Αγγλίας∙ παρήγαγε σατιρικές εκδόσεις και πολιτικά cartoons, 

καυτηριάζοντας τον Γεώργιο Γ΄, τον Ναπολέοντα κι άλλες προσωπικότητες της εποχής. Η 

παραγωγή γελοιογραφικών κειμένων την περίοδο 1780-1920 ήταν τόσο εκτενής που θεωρείται η 

«Χρυσή Εποχή» της βρετανικής καρικατούρας και της σάτιρας. Θέματα αντλημένα από τη 

θρησκεία, την πολιτική, τον αθλητισμό, τα κοινωνικά σκάνδαλα με κύριο αγαπημένο αφήγημα 

τη βασιλική οικογένεια αλλά και τον εθνικό εχθρό, τους Γάλλους. Οι όροι «cartoons», 

«comicals» και «comics» πρωτοχρησιμοποιούνται τότε, για να δηλώσουν τα ευρείας 

κυκλοφορίας σατιρικά φυλλάδια. Στις αρχές του 19ουαιώνα οι σατιρικές απεικονίσεις του 

Cruikshank συνδύαζαν τη δριμεία πολιτική σάτιρα και κριτική (ιδιαίτερα απέναντι στη βασιλεία) 

με την εμπορική απήχηση: το πολιτικό τεύχος The Political House that Jack Built πούλησε πάνω 

από 100.000 αντίτυπα. Την ίδια περίοδο αναδεικνύεται το είδος του χουμοριστικού περιοδικού 

που περιλαμβάνει πολύ περισσότερη εικονογράφηση σε σχέση με το γλωσσικό κείμενο, 

πλησιάζοντας τα σύγχρονα comics. Το Punch αποτέλεσε πρότυπο για μια σειρά εντύπων με 

χιουμοριστικό χαρακτήρα, καρικατούρες πολιτικών προσώπων, ποιοτικά σκίτσα και χαμηλό 

κόστος που επιτρέπει την πρόσβαση και από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, από τις οποίες 

αντλεί την πλειονότητα των αναγνωστών. Ένα πρόσθετο στοιχείο που διαφοροποιεί το είδος από 

τα προηγούμενα, αποτελεί ο κεντρικός χαρακτήρας με δημοφιλέστερο τον Ally (Alexander) 

Sloper του οποίου δημιουργός ήταν η πρώτη γυναίκα σκιτσογράφος comics, Marie Duval 

σύζυγος του, επίσης, κομίστα C. H. Ross. Ξεκινώντας από μορφή της εργατικής τάξης, ο Sloper 

(το όνομα του οποίου παραπέμπει στο λαϊκό ιδίωμα «alley sloper») εξελίσσεται σε καρικατούρα 

της αριστοκράτη διακωμωδώντας με την ανάρμοστη συμπεριφορά και τις γκάφες του το 

περιβάλλον της (μέσο)αστικής τάξης και τη χρήση του ελεύθερου χρόνου, ως βασικής 

συνιστώσας της βικτωριανής εποχής. Το πρότυπο του Sloper ακολούθησαν μια σειρά από 

κωμικές εκδόσεις με χοντροκομμένο χιούμορ όπως το Illustrated Chips φιλοξενώντας έργα του 

Browne, που θεωρείται από τους σημαντικότερους γελοιογράφους όλων των εποχών 
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(Ταρλαντέζος, 2006). Στη Γαλλία πραγματοποιείται πολιτικοκοινωνική επανάσταση μέσω της 

γελοιογραφίας με άξιους εκφραστές, όπως τον Daumier, στη συνέχεια τον Philipon, και 

ακολούθως τους Forain και Willette, με αποτέλεσμα το Παρίσι να χαρακτηριστεί «Ομφαλός της 

Παγκόσμιας Γελοιογραφίας».  

Όπως πολλές νέες επαναστατικές ιδέες και τρόποι έκφρασης, που ήταν συνυφασμένοι με 

το γενικότερο πνεύμα φιλελευθερισμού της εποχής, έτσι και η πολιτική γελοιογραφία- που 

υποστήριζε την ελευθεροτυπία- κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να διαμορφώσει τη 

θέση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της στο καλλιτεχνικό στερέωμα (Θηβαίος, χ.χ.). Ο πρώτος 

γελοιογράφος του νεοελληνικού κράτους, σύμφωνα με τον Σαπρανίδη (2005), μπορεί να 

θεωρηθεί ο Ιωάννης Μακρυγιάννης ο οποίος καθοδηγεί τον Παναγιώτη Ζωγράφο σε 

αλληγορικά έργα πολιτικής γελοιογραφίας που αποτελούν την εικαστική έκφραση της 

αντιβαυαρικής του δράσης. Το πρώτο σατιρικό περιοδικό, II Sacco d’ Esopo κυκλοφόρησε στα 

υπό Γαλλική Κατοχή Επτάνησα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, μετά την κατάργηση της 

λογοκρισίας, το 1849, περιλαμβάνοντας γελοιογραφίες κατά της άρχουσας τάξης (Σαπρανίδης, 

2005). Ο πρώτος καλλιτέχνης της έντεχνης γελοιογραφίας στα μετεπαναστατικά χρόνια 

θεωρείται ο Αθανάσιος Ιατρίδης, εκδότης σατιρικών εκδόσεων με εικονικό και γραπτό κείμενο 

(«Συλλογή Δημοτικών Ασμάτων παλαιών και νέων μετά διαφόρων εικονογραφιών», 

«Συνταγματική Εφαρμογή Νόμου, ευδοκία Όθωνος, Άθλα Εκτελεστικής Εξουσίας») του οποίου 

το έργο εκδιώχθηκε από την Οθωνική λογοκρισία.  

Το είδος του «σατυρικού περιοδικού μετά γελοιογραφιών» εμφανίζεται την περίοδο 

1848-1851 πλάι στις φιλολογικές εκδόσεις και διήρκεσε μισό αιώνα με περιοδικά όπως η 

Τράκατρούκα, ο Δημόκριτος, το Φως, η Βόμβα. Από το 1864 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

1870, έχουμε τέτοια άνθιση λαϊκών σατιρικών εντύπων που μιλάμε για α΄ και β΄ «σατιρική 

Άνοιξη». Τα έντυπα αυτά αν και βραχύβια, ασκώντας κριτική στα αρνητικά κακῶς κείμενα 

ανέλαβαν να καλύψουν το κενό έκφρασης των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων (Σαπρανίδης 

2005). Παρά τις αυστηρές προϋποθέσεις έντυπης έκδοσης, που ουσιαστικά καθιστούσε τον Τύπο 

υπόθεση της αστικής τάξης, τα σατιρικά περιοδικά ασκούσαν κριτική σε επίκαιρα πολιτικά 

ζητήματα (Σύνταγμα, κατάχρηση δημοσίου χρήματος, αυτοκέφαλο της εκκλησίας, ξενική 

εξάρτηση, Κριμαϊκός Πόλεμος, Εθνική Τράπεζα) αλλά και πολεμική εναντίον πολιτικών 

προσώπων και του αστικού Τύπου. Οι γελοιογραφίες των πρώτων σατιρικών εκδόσεων 

παρέμεναν ανυπόγραφες, καθώς ο ρόλος του καλλιτέχνη-δημιουργού-εμπνευστή και του 
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χαράκτη-παραγωγού δεν ήταν διακριτός (Σαπρανίδης, 2005). Γενικά, τα περισσότερα σατιρικά 

περιοδικά αυτοχαρακτηρίζονταν εφημερίδες, ωστόσο και η έκδοση τους ήταν περιοδική ή 

ευκαιριακή, αλλά και η αξιοπιστία των πηγών τους για τα ειδησεογραφικά γεγονότα που 

μετέδιδαν ήταν αμφισβητήσιμη (Ταμπακέας, 1995).  

Από τα μέσα της δεκαετίας 1870 ο αστικός Τύπος θα εντάξει το χιούμορ και τη 

γελοιογραφία στη θεματική του και έτσι ανοίγεται ο δρόμος για τη σύγχρονη σατιρική 

δημοσιογραφία. Στη δεκαετία του 1880, η λαϊκή χονδροειδής σάτιρα έδωσε τη θέση της στην 

πιο εκλεπτυσμένη ακαδημαϊκή γελοιογραφία η οποία τυπώνεται πλέον και σε έγχρωμη 

λιθογραφία. Κύρια έντυπα της εποχής είναι ο Μικρός Αριστοφάνης και ο Ασμοδαίος, με 

εκπροσώπους τον Θ. Άννινο, τον Ε. Ροϊδη Η θεματική της αστικής σάτιρας μονοπωλήθηκε 

σχεδόν από τις οικονομικές περιπέτειες της Ελλάδας, την πολιτική αντιπαράθεση Τρικούπη -

Δηληγιάννη και την τρέχουσα επικαιρότητα, τον πνευματικό σκοταδισμό, τον Ευρωπαϊκό 

ιμπεριαλισμό, το γλωσσικό ζήτημα. Σταδιακά, η ακαδημαϊκή σάτιρα κατάφερε να εδραιωθεί ως 

ισότιμο μέλος του πνευματικού κατεστημένου χαλαρώνοντας τον πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο 

και τέρποντας με την αισθητική και τα καλολογικά της στοιχεία (Σαπρανίδης, 2005). Ιδιαίτερα 

ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Ρωμηού, σατιρικού περιοδικού εξ ολοκλήρου γραμμένου σε 

στίχους, που εξέδιδε ο Γ. Σουρής από το 1883 και συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη της 

γελοιογραφίας και του σατιρικού λόγου, καθώς συνεργάστηκαν σημαντικοί καλλιτέχνες 

(Γαλάνης, Ροϊλός, Ξενόπουλος). Το σατιρικό κείμενο, λοιπόν, τόσο στα ελληνικά όσο και στα 

διεθνή έντυπα ήταν στενά συνδεδεμένο με τη γελοιογραφία, η οποία αποτελούσε ουσιαστικά την 

εικονοποίησή του. Αρχικά, είχε έμμετρη μορφή και είτε πλαισίωνε τη γελοιογραφία είτε η 

γελοιογραφία αποτελούσε το πλαίσιο του στίχου. Έπειτα, σταδιακά, η λεζάντα έγινε πεζός λόγος 

μέχρι που η γελοιογραφία αυτονομήθηκε (Ταμπακέας, 1995). 

 

Ιστορικό και πολιτικό συγκείμενο 

 

Στον 20ό αιώνα η γελοιογραφία μετέβη από το εικονογραφημένο αστείο και τη σάτιρα 

του περασμένου αιώνα στην ωριμότητα και έγινε κομμάτι των ειδησεογραφικών εντύπων 

(Ταμπακέας, 1995). Παράλληλα, τεχνοτροπικά επηρεάστηκε από το στυλ της Belle Epoque. Ως 

προς τη θεματική της, η ελληνική γελοιογραφία τις δύο πρώτες δεκαετίες κατέγραψε τα νέα 

αστικά ήθη, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις εθνικές εξελίξεις και τη Μ. Ιδέα, τους πολιτικούς 
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πρωταγωνιστές, —με προσφιλές θέμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο— την Αμερικανική επιρροή και 

τους Ευρωπαϊκούς ανταγωνισμούς. Η πιο δημιουργική διετία είναι 1910-1911, όταν η κοινωνία 

αρχίζει να αποκτά πολιτική ταυτότητα και συνείδηση την οποία αποτυπώνει το γελοιογραφικό 

κείμενο (Σαπρανίδης, 2005). Στη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού, κυριάρχησε η κοινωνική και 

πολιτική σάτιρα, ενώ κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η γελοιογραφία — τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό— τέθηκε στην υπηρεσία της εθνικής προπαγάνδας: η πολιτική κριτική 

υποχώρησε στο ανάλαφρο χιούμορ, την ηρωϊκή εξιδανίκευση του στρατού και τον ευτελισμό 

των αντιπάλων ενισχύοντας το εθνικό φρόνημα και βοηθώντας να τηρηθεί το ηθικό των 

στρατιωτών υψηλό. Μετά το 1922, οι Μικρασιάτες καλλιτέχνες ανανέωσαν το δυναμικό και την 

αισθητική της γελοιογραφίας. Ιδρύθηκε μάλιστα και ο Σύνδεσμος Σκιτσογράφων (Καστρίτη, 

2012: 33). Στη δεκαετία του 1920, στον αστικό τύπο δημοσιεύονται γελοιογραφίες σε μορφή 

comic, ενώ εκδίδονται περιοδικά ποικίλης ύλης με πολιτική γελοιογραφία η οποία θα εκλείψει 

μετά το 1930 (Σαπρανίδης, 2005). Η λογοκρισία την περίοδο 1918-1932 ήταν ελαστική (η 

λογοκρισία των άρθρων συμβολοποιήθηκε με την Ψαλίδω του Φωκίωνα Δημητριάδη) και οι 

γελοιογράφοι του Αστικού Τύπου (αντιπολιτευόμενου ή μη) διακωμωδούν πρόσωπα και 

πράγματα αλλά όχι καταστάσεις. Γενικά, την εποχή του Μεσοπολέμου η γελοιογραφία 

σχολιάζει τα εσωτερικά-εθνικά πολιτικά ζητήματα και λιγότερο τις διεθνείς εξελίξεις στην 

Ευρώπη (Καστρίτη, 2012: 33). Κυρίως, όμως, επικεντρώνεται στην «εύπεπτη και αναλώσιμη 

κοινωνική σάτιρα» λειτουργώντας εκτονωτικά: απελευθέρωση της γυναίκας, έμφυλες σχέσεις, 

ήθη, Εκκλησία, είναι η συνήθης θεματική (Ταμπακέας, 1995).  

Ο αστικός Τύπος συνέβαλε στην προώθηση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου μαζί με 

το πολιτικό κατεστημένο και την αστική τάξη (ιδιώνυμο). Η σκανδαλολογία και η γελοιογραφία, 

που την ενίσχυσε, έγιναν το «θεωρητικό» κάλυμμα για την κατάργηση του Κοινοβουλίου∙ οι 

γελοιογράφοι προέταξαν ένα «έργο αντίστασης» μέσα από υπονοούμενα λίγο πριν τη 

λογοκρισία που επέβαλε η Δικτατορία στη διαδικασία ελέγχου του Τύπου. Εξαίρεση, οι 

εφημερίδες της Αριστεράς, ο Ριζοσπάστης και συνδικαλιστικές περιοδικές εκδόσεις. Ιδιαίτερης 

σημασίας είναι το γεγονός ότι ο διεθνής φασισμός δεν οπτικοποιήθηκε από τους Έλληνες 

γελοιογράφους, ενώ οι προοδευτικές εφημερίδες αρκέστηκαν στην αναδημοσίευση ξένων 

αντιφασιστικών γελοιογραφιών από εφημερίδες όπως Daily Mail, και Guardian (Σαπρανίδης, 

2005). Ωστόσο, το 1935 η εφημερίδα Ανεξάρτητος δημοσίευσε δύο γελοιογραφίες από τον Μ. 
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Παπαγεωργίου, με γελοιογραφική απεικόνιση του Mussolini ως άγγελο και ως θεριστή 

(Καστρίτη, 2012: 33).   

Από το 1936 επιβλήθηκε η λογοκρισία και ο έλεγχος της ενημέρωσης από την 4η 

Αυγούστου, με συνέπεια η γελοιογραφία να περιοριστεί σε θέματα κοινωνικού σχολίου και 

ηθικολογίας. Απαγορεύτηκαν οι ευθείες επιθέσεις σε πρόσωπα της εξουσίας και τα σκίτσα-

καρικατούρες του Βασιλιά και των υπολοίπων φορέων της εξουσίας. Παράλληλα, 

απαγορεύθηκε η γελοιογραφική αναπαράσταση οποιουδήποτε αρχηγού κράτους με συνέπεια την 

προστασία από τη γελοιοποίηση των ηγετών των εθνικοσοσιαλιστικών καθεστώτων (Καστρίτη, 

2012: 33-34). H πρώτη πολιτική γελοιογραφία των δυνάμεων του Άξονα (γελοιογραφία του 

Mussolini) δημοσιεύθηκε επί Μεταξικού Καθεστώτος∙ ήταν μια απεικόνιση του δικτάτορα με 

μορφή κανονιού: «Ο πολιτισμένος» στο λεύκωμα του Κατσουρού Σεξ –Αππήλ Hellas, το 1936. 

Ωστόσο, η μεταξική δικτατορία δεν απαγόρευσε ολοκληρωτικά τη σάτιρα, αλλά επεχείρησε να 

την ελέγξει προς όφελός της, ως ένα επικοινωνιακό εργαλείο μέσα από τις γελοιογραφικές 

εκθέσεις που διοργάνωνε ο Κ. Κοντζιάς, Υπουργός Διοικήσεως Πρωτευούσης (Σαπρανίδης, 

2005). Το 1939, καθώς η ιταλική επιθετικότητα μετά την κατάκτηση της Αλβανίας εντάθηκε και 

απειλούσε την εθνική κυριαρχία, η πολιτική γελοιογραφία -παρά τη λογοκρισία- επανήλθε για 

να υπηρετήσει την εθνική προπαγάνδα εξυψώνοντας το ηθικό των Ελλήνων και πλήττοντας την 

εικόνα των αντιπάλων. Μάλιστα, πολλές από τις γελοιογραφίες των εφημερίδων ανατυπώνονταν 

σε αφίσες που διασκορπίζονταν στο δρόμο σαν προκηρύξεις (Καστρίτη, 2012: 33). Στις 30 

Οκτωβρίου 1940, ο δικτάτορας Μεταξάς επέτρεψε ανεπίσημα  (όταν αποκάλυψε την ιταλική 

υπαιτιότητα της βύθισης του αντιτορπιλικού Έλλη σε μυστική συνάντηση με τους εκπροσώπους 

του Τύπου) τη γελοιογράφηση του Mussolini αίροντας τους περιορισμούς της λογοκρισίας και 

αποσύροντας τη στάση ουδετερότητας-ανοχής απέναντι στην Ιταλία, με σκοπό την ενίσχυση της 

αντί-ιταλικής προπαγάνδας. Αυτό στάθηκε και μια εξαιρετική ευκαιρία για τις εφημερίδες να 

καλύψουν το έδαφος των τεσσάρων ετών λογοκρισίας και να καταφερθούν έμμεσα έναντι του 

Μεταξικού καθεστώτος και της λογοκρισίας του.  

Ο έλεγχος της λογοκρισίας επέβαλε οι δημοσιευόμενες γελοιογραφίες να φέρουν την 

έγκριση του Υπουργείου Τύπου και Τουρισμού με σφραγίδα (Σαπρανίδης, 2005). Η 

γελοιογραφία ήταν υπό προϋποθέσεις και μονοδιάστατη: η ανοχή εξαντλούνταν στη 

διακωμώδηση της Ιταλίας και των Ιταλών στρατιωτών και πουθενά δε γίνεται αναφορά στη 

Γερμανία και τον Χίτλερ στο πλαίσιο της πολιτικής μη πρόκλησης της Γερμανίας ευελπιστώντας 
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σε μια θετική μεταχείριση από τη ναζιστική Γερμανία. Η μόνη περίπτωση γελοιογραφικών 

σκίτσων του Hitler ήταν σχέδια των Μπέζου και Παπαγεωργίου πάνω σε επιστολικά δελτάρια 

που εκδόθηκαν κατά την «Επιχείρηση Marita», τα οποία καταστράφηκαν από τον εκδότη τους, 

Δημητράκο, με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα και το σκίτσο του Δημητριάδη που 

δημοσιεύθηκε στα Αθηναϊκά Νέα (στις 6/4/1941) με τίτλο «Η ιστορία επαναλαμβάνεται» για το 

οποίο ο δημιουργός του κλήθηκε σε απολογία από τους Γερμανούς κατακτητές (Καστρίτη, 

2012: 36). Η ελληνική γελοιογραφία του 1940 υπηρέτησε την πολεμική προπαγάνδα 

αποσκοπώντας στη διακωμώδηση του εχθρού —αν και δεν εγκρίνονταν όλες οι απεικονίσεις 

των Ιταλών (Σαπρανίδης, 2005) —την τόνωση του ηθικού των Ελλήνων και τον πανηγυρισμό 

της νίκης. Δεν άσκησε κριτική στην εσωτερική πολιτική, παρά μόνο έμμεσα με την απουσία 

πολιτικών προσώπων και αξιωματούχων και τη στοχοποίηση του ιταλικού φασισμού (Καστρίτη, 

2012: 36). Ο στόχος των λαϊκών γελοιογράφων και χαρακτών, πέρα από την πολεμική 

προπαγάνδα, ήταν και ιδεολογικός: η ανάδειξη της λαϊκής συμμετοχἠς στην Αντίσταση (οι 

γυναίκες της Πίνδου, ο απλός στρατιώτης, ο τσολιάς). Το καθεστώς φρόντιζε, ωστόσο, πάντα 

μέσω της λογοκρισίας, να διατηρήσει τον αντικομουνιστικό χαρακτήρα και τη σκληρότητά του 

(Σαπρανίδης, 2005:462). Το αναγνωστικό κοινό, επίσης, υποστήριξε ενεργά τη γελοιογραφία 

στέλνοντας, μάλιστα, εθελοντικά ερασιτεχνικές γελοιογραφίες (Καστρίτη, 2012: 35).  

Ως προς την αισθητική τους, οι γελοιογραφίες του ελληνοϊταλικού πολέμου διακρίνονται 

για το εκλεπτυσμένο χιούμορ, την ευρηματικότητα και την απουσία ύβρεων. Το γλωσσικό 

κείμενο αποτελείται από εύστοχες λεζάντες που αξιοποιούν αρχαιοελληνικά ρητά και λαϊκές 

παροιμίες. Επίσης, η μορφή του Mussolini παρουσιάζεται τυποποιημένη με κοντόχοντρο σώμα, 

μεγάλο, φαλακρό κεφάλι και με στολή μελανοχίτωνα, ένας μεγαλομανής χαρακτήρας, 

κακέκτυπο του Ιούλιου Καίσαρα. Σατιρίζονται, ακόμη, η σύζυγός του Ιταλού δικτάτορα, η κόρη 

και ο γαμπρός του, Ciano (Καστρίτη, 2012: 38).  

Την περίοδο της Κατοχής οι γελοιογραφίες περιορίζονται λόγω της επιβολής του 

ναζιστικού καθεστώτος και λόγω του ότι ο παράνομος Τύπος είχε προτεραιότητά του την  

ενημέρωση. Σε αντίθεση με τον ελληνο-ϊταλικό πόλεμο, όπου παρά τους περιορισμούς της 

λογοκρισίας της 4ης Αυγούστου η σάτιρα ήταν ενεργή, στην περίοδο της γερμανικής Κατοχής, η 

σάτιρα ήταν πολύ περιορισμένη —εάν όχι ανύπαρκτη— καθώς όλο το βάρος της Αντίστασης 

σήκωσε ο ένοπλος Αγώνας και η πνευματική έκφρασή του μέσω των αντιναζιστικών αφισών. Οι 

λιθογράφοι και οι χαράκτες έλαβαν τα ηνία της πνευματικής έκφρασης και εμψύχωσης της 
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αντίστασης στο ναζιστικό καθεστώς με τις προκηρύξεις και τα πλακάτ της Εθνικής Αντίστασης 

του 1942, είχαν προηγηθεί οι αφίσες της Εθνικής Σκοπιμότητας του 1940. Οι γελοιογραφικές 

απεικονίσεις ήταν ελάχιστες, καθώς προτεραιότητα ήταν η άμεση προβολή του αντιστασιακού 

μηνύματος με φειδώ λόγω των περιορισμών. Η γελοιογραφία στην Κατοχή εκφράστηκε 

παράνομα και ανυπόγραφα μαζί με άλλα χαρακτικά με εικονογραφημένα μηνύματα και ηρωικό 

περιεχόμενο σε αφίσες, εφημερίδες και έντυπο υλικό. Ξεχωριστές, μόνο, περιστάσεις ξεκάθαρης 

γελοιογραφικής έκφρασης υπάρχουν σε περιπτώσεις που οι συνθήκες τρόμου καθιστούσαν 

επιτακτική την ανάγκη ανύψωσης του ηθικού και απαιτούσαν τη γελοιοποίηση και 

απομυθοποίηση του δοσίλογου εχθρού και του κατακτητή. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η 

παράνομη αφίσα όπου απεικονίζεται γελοιογραφικά η υποτέλεια του κατοχικού πρωθυπουργού 

Ράλλη (Σαπρανίδης, 2005). Οι στρατευμένοι εναντίον του Ιταλού εισβολέα καλλιτέχνες, 

στράφηκαν εναντίον του Γερμανού κατακτητή, μέσα από χαρακτικά. «Εκτονωμένη η 

γελοιογραφία κατά την πρώτη Αντίσταση του ’40 κι από τη φύση της αδύναμη να υπηρετήσει 

τον επικό λόγο για την περίσταση», επέτρεψε στον παρωδιακό λόγο του απλού λαού, ό,τι θα 

έκανε η ίδια αν μπορούσε να γελοιογραφήσει τον μαυραγορίτη, τον δοσίλογο, τη χοντρή του 

Ερυθρού Σταυρού των συσσιτίων (Σαπρανίδης, 2005: 482). Το μόνο έντυπο της Κατοχής που 

παραπέμπει σε σατιρική έκδοση έφερε τον τίτλο Μπόμπα (με άγνωστα τα λοιπά στοιχεία 

έκδοσης) έντυπο, το οποίο θα γίνει τρόπον τινά πρότυπο για εκδόσεις την μετακατοχική περίοδο. 

Κατά συνέπεια, η γελοιογραφία ενσωματώθηκε στην ιδεολογική υπηρεσία και αισθητική της 

Αντίστασης, αποφεύγοντας το κραυγαλέο και εντυπωσιακό αποσκοπώντας στην εικαστική 

έκφραση του αντιστασιακού συνθήματος. Μάλιστα, οι καλλιτέχνες συνοδεύουν τα αντάρτικα 

σώματα προκειμένου να καταγράψουν και να αποτυπώσουν το έργο τους (Σαπρανίδης, 2005). 

Σπουδαίοι χαράκτες με σημαντική προϋπηρεσία στη γελοιογραφία τα προηγούμενα 

χρόνια, όπως οι Βασιλείου, Μεγαλίδης, Κοροννάκης, Γραμματικόπουλος, υπηρετούν τώρα την 

«έντυπη» Αντίσταση ανυπόγραφα. Οι καλλιτέχνες στην Κατοχή, είτε μετοίκησαν εκτός Αθηνών 

για λόγους επιβίωσης, είτε παρέμειναν στην Αθήνα, όπου προσέφεραν σημαντικότατο έργο στην 

Αντίσταση. Ο τομέας της γελοιογραφίας ήταν ο πιο ενεργός στην Αντίσταση από όλους τους 

υπόλοιπους: ατελιέ στην Αθήνα μετατράπηκαν σε γιάφκες, ενώ καλλιτέχνες είχαν ενεργό 

συμμετοχή με τις αντιστασιακές οργανώσεις, όπως ο Κατσουρός ήταν ο σύνδεσμος καλλιτεχνών 

και Ε.Α.Μ., ο Νικολινάκος βοηθούσε στην έκδοση του παράνομου Τύπου, ο Δημητριάδης, μέσω 

της καλλιτεχνικής του δράσης (Shadow over Athens), ο Πρωτοπάτσης συνεργαζόταν με το 
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Ε.Α.Μ. στη Μυτιλήνη, ενώ ο Τάσσος και ο Κορογιαννάκης και ο Κεφαλληνός φυλακίστηκαν 

από το ναζιστικό καθεστώς λόγω των έργων τους (Ταμπακέας, 1995). 

Η καχυποψία και ο εμφυλιο-πολεμικός διωγμός που ακολούθησαν στρέβλωσαν τις 

έννοιες του πατριωτισμού και της θυσίας. Η εικαστική σάτιρα, μια τέχνη από τη φύση της πιο 

υπαινικτική άφηνε πλήθος από ασάφειες, οι οποίες μπορούσαν να ερμηνευτούν κατά το δοκούν 

των αντιπάλων. Στο διάστημα από την απελευθέρωση μέχρι το πρώτο επεισόδιο του εμφυλίου 

πολέμου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1944) η σάτιρα επανήλθε με  «πλούσιες ποικιλίες εικαστικού 

χιούμορ» τόσο από την προηγούμενη γενιά της Belle Epoque, όσο και από τη νεότερη. 

Παράλληλα, τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα με την εξελιγμένη τεχνολογία της έγχρωμης 

φωτοτσιγκογραφίας αποτελούσαν βασική προϋπόθεση που μαζί με την καλλιτεχνική δημιουργία 

έδιναν ένα ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Μετά την απελευθέρωση, ακολούθησε μια «εκδοτική 

έκρηξη», παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της έλλειψης χαρτιού, καθώς η άμετρη 

τροφοδότηση από τις συμμαχικές δυνάμεις (Βρετανία) όλων των αντιστασιακών οργανώσεων με 

γραφικές ύλες για τις ανάγκες της αντιστασιακής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της Κατοχής, 

μετατράπηκε σε μονομερή διάθεση προμηθειών δημοσιογραφικού χαρτιού προς τα 

φιλομοναρχικά έντυπα με σκοπό την ενίσχυση των βρετανικών συμφερόντων στα Βαλκάνια. Ο 

Ε.Λ.Α.Σ. τον Δεκέμβριο του 1944, ανακάλυψε και κατέσχεσε μεγάλες ποσότητες χαρτιού με το 

οποίο, όπως φάνηκε λίγο πριν την απελευθέρωση, οι φιλομοναρχικές οργανώσεις τύπωναν 

παράνομα το προπαγανδιστικό υλικό τους, ενώ τον Σεπτέμβρη του 1944 όλες οι εφημερίδες 

λόγω της έλλειψης χαρτιού αναγκάστηκαν να κυκλοφορούν σε μονόφυλλο (Ταμπακέας, 1995).  

Ο εμφύλιος και τα χρόνια που ακολούθησαν αποτέλεσαν μια «χρυσή δεκαετία για τη 

γελοιογραφία», όπου παρουσιάζεται πληθώρα σατιρικών σκίτσων κι εντύπων στις ελληνικές 

εφημερίδες. Στον Ριζοσπάστη, ειδικότερα, δημοσιεύουν οι επιφανέστεροι σκιτσογράφοι της 

εποχής. Μετά τις αιματηρές οδομαχίες της πρώτης φάσης του εμφυλίου στην Αθήνα η 

σύγκρουση μεταφέρθηκε στις σατιρομαχίες, όπως εκφράστηκαν στο δημοσιογραφικό χαρτί, το 

οποίο πλέον ήταν διαθέσιμο στις εφημερίδες. Σύμφωνα με τον Σαπρανίδη (2005), το σατιρικό 

ξέσπασμα μπορεί να παρομοιαστεί με την πρώτη Άνοιξη του λαϊκού σατιρικού Τύπου την 

περίοδο 1864-1874, με τη διαφορά ότι η ειρήνη στο εσωτερικό και εξωτερικό δεν είχε 

αποκατασταθεί. Τα κύρια θέματα ήταν η κατάρρευση της ναζιστικής Γερμανίας, η μοναρχία 

στην Ελλάδα, και η επικείμενη σκληρή εμφύλια σύγκρουση. Οι γελοιογράφοι προσέφεραν 

υπηρεσίες και στους δυο αντιπάλους, συμμετέχοντας ανώνυμα ή ψευδώνυμα σε έντυπα της 
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Αριστεράς και της Δεξιάς ή και στα δύο συγχρόνως. Η σάτιρα αποτέλεσε σημαντικό πεδίο 

μάχης, και η γελοιογραφία σημαντικότατο όπλο μεταξύ των αντιπάλων, προτού η σύγκρουση 

πάρει εξ ολοκλήρου ένοπλο χαρακτήρα. Εδώ, οι σκιτσογράφοι βρήκαν την ευκαιρία μέσα σε 

αυτές τις συνθήκες ιδεολογικής σύγκρουσης να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους προσφέροντας 

υπηρεσίες και στους «μεν» και στους «δε». Τα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις και οι 

περιορισμοί του μετακατοχικού κλίματος από το μετεμφυλιακό αστυνομικό κράτος, με 

πρόσχημα την «πολιτική κάθαρση», οδήγησαν τους γελοιογράφους να αναζητήσουν θέματα από 

την κοινωνική παραδοξότητα και την καθημερινή επικαιρότητα από την οποία προέκυψαν, πέρα 

από τις εφήμερες επισημάνσεις, και διαχρονικά στοιχεία της νεοελληνικής κοινωνίας με 

πολιτικό χαρακτήρα. Το περίβλημα της ανώδυνης κοινωνικής σάτιρας είχε βραχύβια διάρκεια, 

καθώς έγινε αντιληπτό ότι η σάτιρα έχει έναν βαθύτατα πολιτικό χαρακτήρα τον οποίο δεν 

μπορεί να απεμπολήσει. Στην μετά Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εποχή- την ψυχροπολεμική 

περίοδο- οι ανάγκες διεθνοποίησης της σάτιρας και της υπέρβασης των επικοινωνιακών 

περιορισμών που επέβαλε η εθνική γλώσσα και κουλτούρα καθιέρωσαν το μοντέλο της 

απουσίας γλωσσικού κειμένου και την απλοποίηση της φόρμας, εφιστώντας την προσοχή στο 

σύμβολο, χαρακτηριστικά που ακολούθησαν και οι Έλληνες γελοιογράφοι. 

Την περίοδο που ακολούθησε την Κατοχή και την απελευθέρωση, οι περιορισμοί και οι 

έλεγχοι στον Τύπο που επέβαλε το παρακράτος, περιόρισε τους γελοιογράφους ως προς τη 

θεματική και επικέντρωσε τον σκοπό στην πρόκληση του γέλιου (Θηβαίος, χ.χ.). Ωστόσο, 

εφημερίδες και περιοδικά δεν ήταν δυνατόν να ζήσουν χωρίς πολιτικές και κοινωνικές 

γελοιογραφίες που σατίριζαν και γελοιογραφούσαν καταστάσεις και γεγονότα από την 

κοινωνική και πολιτική ζωή (Αρχέλαος, 1995). Οι περισσότεροι Έλληνες σκιτσογράφοι 

επηρεάστηκαν κυρίως από την τεχνοτροπία της Γαλλικής Σχολής, με το εκλεπτυσμένο κι 

ανάλαφρο εικαστικό, εστιάζοντας  στη δύναμη του καυστικού σχολίου (Θηβαίος, χ.χ.). Ως 

ρεπόρτερ, κατέγραψαν την καθημερινότητα, υπερβαίνοντας ίσως την απλή ειδησεογραφία με 

τον έξυπνο σχολιασμό (Σαπρανίδης, 2005).  

Η ελληνική πολιτική σκηνή πολλές φορές ερμηνεύτηκε με κύριο γνώμονα τις εκτιμήσεις 

της σκίτσων, υποκαθιστώντας εν μέρει την κριτική της αρθρογραφίας (Θηβαίος, χ.χ.). Η 

πολιτική γελοιογραφία όντας ένας ιδιαίτερος και προσφιλής -σε όλα τα κοινωνικά στρώματα- 

τρόπος σχολιασμού της πολιτικής περικλείει την ουσία της γελοιογραφίας, τη σάτιρα όσων 

κατέχουν εξουσία. Και απ’ αυτή τη σκοπιά, το χιούμορ της απλώνεται σε πεδία όπως η 
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θρησκεία, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η εθνική άμυνα, η οικονομία. Όλες οι ιστορικές στιγμές 

ερμηνεύτηκαν μέσω της γελοιογραφίας με τον πιο επαρκή τρόπο και η ελληνική 

πραγματικότητα στάθηκε πηγαίο υλικό για τους δημιουργούς. Εξάλλου, ο έξυπνος σχολιασμός 

της επικαιρότητας είναι ίσως «το μόνο στοιχείο που καθορίζει τον βαθμό ευθύνης του 

γελοιογράφου απέναντι στο κοινό του» (Σαπρανίδης, 2005: 493). 

 

Η σημασία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 

 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και στην Κατοχή, οι προπολεμικές 

ρήξεις που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία οξύνθηκαν τόσο λόγω των εσωτερικών 

(οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών) εξελίξεων όσο και λόγω της παρεμβατικής πολιτικής της 

Μ. Βρετανίας, η οποία στόχευε στη διατήρηση της προνομιακής της θέσης στην Ανατ. 

Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Αυτό περιλάμβανε την ανάκτηση της επιρροής στην Ελλάδα 

και την εγκαθίδρυση φίλα προσκείμενης, σε αυτήν, κυβέρνησης. Το κυριότερο εμπόδιο στα 

παραπάνω ήταν το Ε.Α.Μ. για το οποίο η Βρετανία εκτιμούσε ότι απέβλεπε σε βίαιη κατάληψη 

της εξουσίας και προσχώρηση στην ανατολική σφαίρα επιρροής. Οι νέες εσωτερικές, πολιτικές 

και κοινωνικές δυνάμεις που αναδείχτηκαν στην Κατοχή και τα επαναστατικά και δημοκρατικά 

τους αιτήματα βρήκαν την αρνητική αντίδραση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων 

των οποίων τα συμφέροντα θίγονταν. Ήδη από 1943 η Βρετανία προετοίμαζε τη στρατιωτική 

της εδραίωση στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση∙ όμως, το 1944 έδωσε προτεραιότητα στην 

υπονόμευση των Ε.Α.Μ.-Ε.ΛΑ.Σ., με ένοπλη ανάμειξη (Δεκέμβριος 1944), όταν το Ε.Α.Μ. και 

το Κ.Κ.Ε. αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τον ρόλο που είχε προδιαγράψει η Μ. Βρετανία για την 

Αριστερά. Επεδίωξε και πέτυχε την επικράτηση των αντιεαμικών δυνάμεων, τη δημιουργία 

αντικομουνιστικού στρατού και παραστρατιωτικών οργανώσεων και την επιβολή καταπιεστικών 

κι ελεγκτικών μηχανισμών. Η κυβέρνηση Παπανδρέου (18 Οκτωβρίου 1944) μεθόδευσε την 

υποβάθμιση της Αριστεράς (διάλυση Ε.ΛΑ.Σ.) και τη συγκρότηση εθνικού αντικομουνιστικού 

στρατού. Μετά τα Δεκεμβριανά, η αντικομουνιστική κυβέρνηση που επεβλήθη τον Ιανουάριο 

του 1945 (κυβέρνηση Πλαστήρα) στόχευε στον μεγαλύτερο περιορισμό της δυναμικής του 

Ε.Α.Μ. και του Κ.Κ.Ε. με συστηματικούς διωγμούς. Η λεγόμενη «λευκή τρομοκρατία» που 

ακολούθησε αμέσως μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945) μέχρι και την έναρξη 

του εμφυλίου το 1946 καταφερόταν εναντίον όλων των αριστερών και των οπαδών της 
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αβασίλευτης δημοκρατίας με την ανάδειξη της συμμετοχής (ή υποψίας της) στο Ε.Α.Μ. και 

Ε.ΛΑ.Σ. σε έγκλημα. Αντίθετα, ο δοσιλογισμός και η συνεργασία με τους κατακτητές 

αντιμετωπίστηκαν ως θεμιτό και πατριωτικό μέσο αντικομουνισμού.  

Παρά τον διορισμό των κεντρώων κυβερνήσεων Παπανδρέου και Πλαστήρα, ο έλεγχος 

των ελληνικών υποθέσεων παρέμενε αποκλειστικότητα της Βρετανίας. Η παραμονή των 

βρετανικών στρατευμάτων επέφεραν τη μετατροπή της Ελλάδας σε προτεκτοράτο. Οι εκλογές 

τον Μάρτιο του 1946, από τις οποίες η Αριστερά απείχε, διεξήχθησαν σε κλίμα λευκής 

τρομοκρατίας (διωγμοί, φυσική βία και διακρίσεις) το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός Θ. 

Σοφούλης παραδέχεται και περιγράφει στους ανταποκριτές του ξένου Τύπου, και αναβίωσε η 

προπολεμική μεταξική τάξη πραγμάτων. Η κρίση στην Ελλάδα (όπως και στην Τουρκία και το 

Ιράν) δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το πεδίο δράσης των αντιπαλοτήτων των μεγάλων δυνάμεων. 

Όταν οι Η.Π.Α. αποφάσισαν την  ανοιχτή αντιπαράθεση με την Ε.Σ.Σ.Δ. το 1946, σε αυτό το 

πλαίσιο ενέταξαν την έναρξη μιας δυναμικής παρέμβασης (Δόγμα Τρούμαν) στα ελληνικά 

πράγματα (Απρίλιος 1946). Ο τρόπος διαχείρισης από τη Βρετανία και τις Η.Π.Α. δείχνει ότι 

χειραγώγησαν κι εκμεταλλεύτηκαν το ελληνικό ζήτημα του εμφυλίου για να πετύχουν τους 

στόχους τους. 

Αν και πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους εμφυλίους του 20ού  αιώνα (μαζί με 

τον ισπανικό και τον ρωσικό), ο ελληνικός εμφύλιος είναι πολύ λιγότερο γνωστός στη 

βιβλιογραφία, ενώ, επιπλέον, οι διεθνείς διαστάσεις του κατέχουν μικρό ποσοστό στην ελληνική 

ιστοριογραφική έρευνα. Η εσωτερική σύγκρουση συσχετίζεται με διεθνείς αλλαγές αποτελώντας 

μέρος της περιόδου εδραίωσης του Ψυχρού Πολέμου. Οι διαστάσεις που έλαβε το ζήτημα στον 

Διεθνή τύπο (Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία) αναδεικνύουν —μεταξύ άλλων— τη σημασία του 

(Σφήκας, 2007). Παρά τη λήξη του, όπως ορίστηκε (χρονολογικά τουλάχιστον) το 1949, ο 

ελληνικός εμφύλιος των μέσων του 20ού αιώνα εξακολούθησε να βρίσκεται στο προσκήνιο της 

σύγχρονης Ελλάδας μέχρι το 1974. Οι μεταβολές που επήλθαν από την εποχή της 

μεταπολίτευσης έως σήμερα ήταν τόσο μεγάλες που, παρά τη χρονική γειτνίαση, μεγάλωσαν 

ακόμη περισσότερο την πραγματική χρονική απόσταση, ώστε οι έννοιες, οι πρακτικές και τα 

γεγονότα να παρουσιάζονται εντελώς ξένα και ίσως ακατανόητα ή αδιάφορα στις νεότερες και 

σύγχρονες γενιές. Ακόμη και η αναφορά στο ίδιο το γεγονός του πολέμου δεν ήταν εφικτή για 

πολλά χρόνια. Επιβλήθηκε μια ιδιότυπη «σιωπή» για περίπου ένα τέταρτο του αιώνα: η «περί 

αναμοχλεύσεως των πολιτικών παθών» νομοθεσία περιόριζε οποιαδήποτε αναφορά στα 
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γεγονότα σαν ένα μυστικό που, όμως, όλοι γνώριζαν ή βίωναν τις προεκτάσεις του στην 

καθημερινότητά τους. Μάλιστα, κατά την αρχικά επίσημη εκδοχή, δεν υπήρξε Εμφύλιος αλλά 

μια σύγκρουση μεταξύ του ελληνικού Έθνους και κάποιων ξένων, συμμοριτών- σλαβικού 

προσανατολισμού ή συμφερόντων- κομμουνιστών οι οποίοι «σφαγίασαν αγρίως». Από την 

πλευρά της Αριστεράς απουσίαζε, επίσης, η δημόσια αναφορά στην αυτή καθ’ αυτή περίοδο του 

Εμφυλίου και τα αίτιά του∙ παρά μόνο γινόταν λόγος για τις επιπτώσεις του. Οι πολλές κι 

αμφιλεγόμενες εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί για τα αίτιά του αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο 

που το κατατάσσουν στα συγκρουσιακά ζητήματα (Μαργαρίτης, 2002: 30). Ωστόσο, ο 

ελληνικός εμφύλιος αποτελεί σύζευξη εσωτερικών ρήξεων με εξωτερικές πιέσεις κι επεμβάσεις. 

Ελάχιστες έρευνες (κυρίως από το εξωτερικό) αποτιμούν μια συγκριτική μελέτη του ελληνικού 

εμφυλίου και άλλων χωρών. Γι’ αυτό, «η ιστοριογραφία του ελληνικού εμφυλίου παραμένει 

ανολοκλήρωτη» (Σφήκας, 2007:105). 
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V. Ερευνητικό υλικό 

Αρχέλαος: Βιογραφία και εργογραφία                                        

                                                                                                           

Ο Αρχέλαος Αντώναρος —γνωστότερος περισσότερο στο κοινό με το μικρό του 

όνομα— θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της πολιτικής και κοινωνικής 

γελοιογραφίας στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921 και πέθανε σε ηλικία 77 

ετών στην Αθήνα. Πρώτη φορά δημοσίευσε σκίτσα του στην εφημερίδα Μακεδονία το 1936, 

όντας μαθητής Γυμνασίου (Soloup, 2003). Στο βιογραφικό του συμπεριλαμβάνονται τριετείς 

σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, όπου γράφτηκε το 1941. Ωστόσο, η φιλολογία, 

σύμφωνα με τον ίδιο, «ήταν ένα φλερτ» καθώς αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στη  «μεγάλη του 

αγάπη», το σκίτσο (Μολυβιάτης, 1998). Ως γελοιογράφος, συνεργάστηκε αρχικά με τον 

Ριζοσπάστη κατά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής από τον Οκτώβριο του 1944 μέχρι τη 

διακοπή της έκδοσής του ενώ δημοσίευε πολιτικά σκίτσα και στον Ρίζο υπογράφοντας με το 

ψευδώνυμο «ΤΟΤ». Τη μετακατοχική περίοδο ο Αρχέλαος ήταν ήδη γνωστός στο ευρύτερο 

κοινό συνεργαζόμενος μαζί με άλλους καταξιωμένους γελοιογράφους (Γάλλιας, Πολενάκης, 

Παυλίδης, Δημητριάδης, Βλάχος, Χριστοδούλου) με διάφορα έντυπα κι εφημερίδες όπως η 

Αθηναϊκή (Μολυβιάτης, 19951) αλλά και περιοδικά όπως το Μπουκέτο, ο Θησαυρός, το 

Ρομάντζο, το Πάνθεον, δημοσιεύοντας σκίτσα κοινωνικού περιεχομένου (Soloup, 20032). 

Ο Αρχέλαος ήταν ο δημιουργός του πρώτου οικογενειακού σατιρικού περιοδικού, του 

Τραστ του Γέλιου (Μολυβιάτης, 1998) ενώ εξέδωσε και αρκετά προσωπικά λευκώματα: Σας 

αρέσει ο Αρχέλαος, το 1964∙ Νταλίκες και Καμπινέ Στόρυ. το 1988∙ Γέλα καρδιά μου, γέλα, το 

οποίο εμπνεύστηκε από το προσωπικό πρόβλημα υγείας του και εκδόθηκε το 1993 από το 

Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας∙ Βαρελόφρονες, το 1993 από το περιοδικό Βαβέλ, την 

                                                           
1«Η ζωή μετά από μια δύσκολη Κατοχή ήταν γεμάτη αντιξοότητες, φτώχεια, δυστυχία, δοσίλογους, προδότες, 

μαυραγορίτες, πικραμένους, πονεμένους, αλλά και ήρωες και αγωνιστές. Κι εσύ να ξεφλουδίζεις θέματα για να 

τροφοδοτείς με γέλιο, που τόσο το είχαμε ανάγκη, σε περιοδικά με κυκλοφορίες που άγγιζαν τα 300.000 φύλλα. 

Ετσι θεριέψανε οι πεθερές, οι χοντρές, οι γαμπροί, οι μεθύστακες, οι σπαγκοραμμένοι και τόσοι άλλοι τύποι» 

(Ριζοσπάστης», φύλλο 9/4/1995) 
2 «Αυτό ήταν ένα άλλο σκέλος της καθημερινής δουλειάς, που πρόσφερε τα προς το ζην». 
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κυκλοφορία του οποίου στήριξε δημοσιεύοντας, επίσης, μια σειρά γελοιογραφιών με τον τίτλο 

ΟΙ Μπάτσοι (Soloup, 2003). Επίσης συμμετείχε σε πολλές εκθέσεις γελοιογραφίας στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό (Καναδάς, Βέλγιο, Ρωσία). Ο Αρχέλαος Αντώναρος διετέλεσε πρόεδρος της 

Ένωσης Ελλήνων Γελοιογράφων και ήταν μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.). Ασχολούνταν και με τη φωτογραφία, είχε βραβευτεί από την 

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία.  

Στο σχεδιαστικό του ταλέντο ο Αρχέλαος ήταν αμφίχειρας, μπορούσε δηλαδή να 

παρουσιάσει την ίδια εικόνα ταυτόχρονα αντιτακτά. Τα σκίτσα του «καρικατούρα με βιαστικές 

γραμμές» είχαν έναν χιούμορ καθημερινών καταστάσεων που θυμίζει την ελληνική 

κινηματογραφική κωμωδία. Οι Βαρελόφρονες, οι χοντρές πεθερές, οι καλλίγραμμες κυρίες, οι 

νταλικέρηδες, οι άπιστοι σύζυγοι με τις δικαιολογίες τους, οι κουτοπόνηρες υπεκφυγές, ήταν οι 

κύριοι γελοιογραφικοί χαρακτήρες του Αρχέλαου (Soloup, 2003).  Πέρα από το εικαστικό του 

έργο, ο Αρχέλαος είχε ενεργό συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική δράση. Ως φοιτητής 

έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση την περίοδο της γερμανικής Κατοχής όντας μέλος του 

Ε.Α.Μ. με αφίσες και σκίτσα δημοσιευμένα στον Ριζοσπάστη, δουλεύοντας με συντάκτες που 

επίσης συμμετείχαν στον αντι-κατοχικό αγώνα (Μολυβιάτης, 1995). 

Το 1952 δικάστηκε για δύο πολιτικές του γελοιογραφίες, δημοσιευμένες στην 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ στις οποίες σατίριζε τον Α. Παπάγο και τον Σ. Μαρκεζίνη. Ωστόσο, η απόφαση δεν 

ήταν αθωωτική (Soloup, 2003). Ο ίδιος ο Αρχέλαος θεωρούσε ότι η γελοιογραφία έχει έναν 

βαθύτατα πολιτικό χαρακτήρα. Για να καταδείξει αυτή τη στενή σύνδεση μεταξύ γελοιογραφίας 

και πολιτικής παραλλήλιζε τη σχέση τους με εκείνη των Δάμονα και Φιντία: «Τόσο άσπονδοι 

φίλοι, που μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε» (Μολυβιάτης, 1995). 
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VI . Μέθοδος ανάλυσης 

 

 Ερμηνευτική και σημειωτική ανάλυση οπτικού υλικού  

 

Τα οπτικά μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τους εγγράμματους πολιτισμούς 

αποτελούν λογικές εκφράσεις πολιτισμικών εννοιών και ως τέτοιες, προσφέρονται για λογική 

ανάλυση και ερμηνεία. Οι οπτικές και οι γλωσσικές δομές ως η έκφραση νοημάτων 

πολιτισμικών πηγών αποτελούν την εναλλακτική αναπαράσταση του ίδιου αντικειμένου η οποία 

επιτρέπει την ανάπτυξη διαφορετικών επιστημολογιών. Έχουν κοινά στοιχεία και αντιστοιχίες 

μεταξύ τους που βοηθούν στην κατανόηση των νοημάτων των αναπαραστάσεων ειδικά των 

πολυτροπικών κειμένων (Kress & Van Leeuwen, 2010). Η Σημειωτική αναλύει κείμενα των 

επικοινωνιακών μέσων εκλαμβάνοντάς τα ως δομημένα σύνολα και αποσκοπώντας να 

διερευνήσει τις σιωπηρές, συμπαραδηλωτικές έννοιες, χωρίς να εστιάζει σε ποσοτικές 

διαδικασίες (Chandler, 1994). Ως επιστήμη η οποία μελετά όλα τα διαφορετικά είδη των 

συμβολικών μορφών και μέσων που χρησιμοποιούνται στην ανθρώπινη επικοινωνία 

(Πασχαλίδης, 1996: 16-17), η Σημειωτική «ασχολείται με τη σημασία των πραγμάτων» 

(Λαγόπουλος & Boklund Λαγοπούλου, 2016: 19). Αντικείμενό της είναι όλα τα σημεία (Barthes, 

1979: 32) ως μονάδες σημασίας που παίρνουν τη μορφή λέξεων, εικόνων, ήχων, ενεργειών, ή 

αντικειμένων (Chandler, 1994). 

Ο μεταδομισμός και ο μετανεωτερισμός επέκτειναν τη θεμελιώδη γλωσσολογική θεωρία 

του Saussure σε όλα τα πεδία των κοινωνικών σπουδών, ενώ η Κοινωνική Σημειωτική 

μετακίνησε το ενδιαφέρον της ανάλυσης από το κείμενο στην επικοινωνία ,καθώς ενέταξε στα 

επικοινωνιακά δίκτυα τις υλικές σχέσεις των αποστολέων και αποδεκτών —σχέσεις 

ψυχολογικές, πολιτισμικές και κυρίως κοινωνικές— οι οποίες θεωρεί ότι βρίσκονται σε 

εξάρτηση με τις «δομικές θέσεις των επικοινωνούντων μέσα στην υλική δυναμική της 

κοινωνίας» (Λαγόπουλος & Boklund-Λαγοπούλου, 2016: 261). Η Κοινωνική Σημειωτική 

εκλαμβάνει την αναπαράσταση ως μια διαδικασία την οποία σημασιοδοτεί το ιστορικό πλαίσιο 

(πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά) στο οποίο αυτή παράγεται. Κάθε αναπαράσταση 

αποσκοπεί στην επικοινωνία η οποία καθορίζει και τις μορφές έκφρασης για την καλύτερη 

δυνατή μετάδοση του μηνύματος (Μαυροσκούφης, 2005: 14). Οι Kress & Van Leeuwen έχουν 

ερευνήσει εκτενώς τη «γραμματική του οπτικού σχεδιασμού» προκειμένου να κατανοήσουν τα 
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μηνύματα που εμπεριέχει το οπτικό κείμενο (Vamvakidou et al., 2012). Αντλώντας από τη 

Συστημική Λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας του M. Halliday και θεωρώντας το οπτικό 

σύστημα ως ένα σύστημα επικοινωνίας με γραμματική και κανόνες, πρότειναν ένα 

μεθοδολογικό εργαλείο ανάγνωσης. Η οπτική γραμματική αποτελεί μια καταγραφή του 

σύγχρονου οπτικού σχεδιασμού στις δυτικές κουλτούρες: μελετά τις συνθετικές δομές των 

οπτικών κειμένων, τις συμβάσεις και τον τρόπο νοηματοδότησής τους∙ δηλαδή τα στοιχεία και 

τους τρόπους που υποκρύπτονται σε μια πολιτισμικά ορισμένη μορφή επικοινωνίας (Kress & 

Van Leeuwen, 2010). 

Σύμφωνα με τον Barthes (2007) κάθε εικόνα είναι πολυσημική και ο αναγνώστης μπορεί 

να επιλέξει ορισμένα από τα πολλαπλά σημαινόμενά της, αγνοώντας τα υπόλοιπα. Αυτό 

ενισχύουν η έμφαση και η επανάληψη συγκεκριμένων στοιχείων που αποβλέπουν στη σκόπιμη 

καθοδήγησή του. Στα εικονικά συστήματα, οι τρόποι που προσδιορίζουν τη συμπαραδήλωση 

είναι το τρικ, η πόζα, τα αντικείμενα, η φωτογένεια, ο αισθητισμός, η σύνταξη. Το γραπτό 

γλωσσικό μήνυμα μπορεί να ολοκληρώσει την πληροφορία της εικόνας είτε μέσω της 

αγκύρωσης (κατευθύνει τον θεατή σε συγκεκριμένα σημαινόμενα) είτε μέσω της αναμετάδοσης 

(αποτελεί μέρος της διήγησης του κειμένου) (Βarthes, 2007). Σε παλαιότερες προσεγγίσεις του 

οπτικού γραμματισμού, οι εικόνες θεωρούνταν «αδόμητες αντιγραφές της πραγματικότητας», 

όπου η γλωσσική επικοινωνία κυριαρχούσε έναντι της οπτικής. Οι Kress & Van Leeuwen 

(2010), αν και αποδέχονται τη σχέση εικόνας και γλώσσας, διαφοροποιούνται από τη θέση του 

Barthes ως προς την απόλυτη εξάρτηση του οπτικού κειμένου από το γλωσσικό (αγκύρωση). 

Στο γλωσσικό και στο οπτικό κείμενο οι σημειωτικές διαδικασίες και οι τρόποι σημείωσης 

παρουσιάζουν ομοιότητες και αναλογίες- εφ’ όσον αντλούν από κοινές κουλτούρες και 

επικοινωνιακά πλαίσια- χωρίς, όμως, να ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ τους.  

 Σε ένα οπτικό κείμενο δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ομογλωσσία νοήματος ή μόνο 

ετερογλωσσία, αλλά μια «διανομή» μεταξύ των σημειολογιών: κάποιες έχουν μεγαλύτερη 

κοινωνική δύναμη, αλλά υφίστανται μεγαλύτερο θεσμικό έλεγχο, ενώ άλλες, αν και δέχονται 

λιγότερους περιορισμούς, έχουν μικρότερη κοινωνική ισχύ. Σήμερα, παρατηρείται γενικά μια 

τάση ελάττωσης του κοινωνικού ελέγχου πάνω στη λεκτική επικοινωνία, και αντίθετα, 

ενισχύονται η κωδικοποίηση και ο έλεγχος στην οπτική επικοινωνία (Kress & Van Leeuwen, 

2010).  Σε αντίθεση με τη σωσσυριανή Σημειωτική θεωρία, οι Kress & Van Leeuwen (2010) 

υποστηρίζουν ότι τα οπτικά σημεία-αναπαραστάσεις αποτελούν εμπρόθετες συνδέσεις μεταξύ 
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σημαινόντων (μορφών) και σημαινομένων (νοημάτων). Είναι αποτέλεσμα μιας «διπλής 

μεταφορικής διαδικασίας», όπου η αναλογία μεταξύ σημείου και αναπαριστώμενου αποτελεί 

βασικό κριτήριο ταξινόμησής τους. Οι συμβάσεις που θα επικρατήσουν στο σημειωτικό 

σύστημα, ως μεταφορές στοιχείων σημείου και αναπαριστώμενου που κανονικοποιούνται και 

φυσικοποιούνται, καθορίζονται, εν τέλει, από τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας. Επιπλέον, εφ’ 

όσον αίρεται η αυθαιρεσία του σημείου, η πρόθεση πρέπει να συσχετίζεται με τον δημιουργό και 

το πλαίσιο παραγωγής του σημείου, χωρίς να θεωρείται ανεξάρτητη από την παραγωγή 

αναλογιών και ταξινομήσεων (Kress & Van Leeuwen, 2010). 

Οι διαφορετικές επιλογές και χρήσεις των οπτικών τρόπων μπορούν να διαφοροποιήσουν 

τη νοηματοδότηση ενός κειμένου. Στις οπτικές παραστάσεις, για τη δημιουργία των σημείων 

χρησιμοποιούνται εκείνες οι μορφές που θεωρούνται από τον παραγωγό τους ως οι πλέον 

κατάλληλες για την έκφραση του επιθυμητού νοήματος (Kress & Van Leeuwen, 2010). Ωστόσο, 

εφ’ όσον η δημιουργία των σημείων βασίζεται και στη μετασχηματοποίηση των υπαρχόντων 

σημειωτικών υλικών, υπάρχει ένας περιορισμός ως προς την παραγωγή σημείων, χωρίς να 

αποκλείεται και η δημιουργία νέων, μη συμβατικών (όπως συμβαίνει στα έργα τέχνης). Όσο πιο 

αφηρημένο είναι ένα σημείο, τόσο μεγαλύτερη είναι η σημασιολογική του προέκταση, δηλαδή 

το δυνητικό του φάσμα χρήσεων. Επίσης, η διάταξη των σημείων ενός οπτικού κειμένου μπορεί 

να διαφοροποιεί τη σημασία και τις αξίες που φέρει (Kress & Van Leeuwen, 2010). Τα βασικά 

γεωμετρικά σχήματα νοηματοδοτούνται από τις ιδιότητες/αξίες που λαμβάνουν σε συγκεκριμένα 

πολιτισμικά πλαίσια, από κοινές ιδιότητες που έχουν με ανάλογου σχήματος αντικείμενα από το 

περιβάλλον και τη νοηματοδότηση που λαμβάνουν σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και από 

τη νοηματοδότηση που λαμβάνουν από τα κινήματα αφηρημένης τέχνης. 

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι σημειωτικοί τρόποι που καθορίζουν τις σημασίες: η 

κουλτούρα και το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται το κάθε κείμενο αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα για τη νοηματοδότησή του. Η απεικόνιση, όντας μια «διαδικασία» δημιουργίας ενός 

σημείου που αναπαριστά ένα αντικείμενο ή μια οντότητα, δεν παρουσιάζει ποτέ το 

αναπαριστώμενο στην ολότητά του αλλά τις σημαντικότερες -κατά τον δημιουργό- πλευρές του. 

Κατά συνέπεια, το δημιούργημα αποτελεί προϊόν της πολιτισμικής, κοινωνικής και ψυχολογικής 

ιστορίας του δημιουργού. Οι σημειωτικοί τρόποι επικοινωνίας και μορφές έκφρασης του 

παραγόμενου μηνύματος διαμορφώνονται και από τις θέσεις κοινωνικής ισχύος των 
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συμμετεχόντων, οι οποίοι καθορίζουν την έννοια της μέγιστης κατανόησης των μηνυμάτων 

(Kress & Van Leeuwen, 2010: 50-51, 58).  

 H ιδεολογική λειτουργία του οπτικού κειμένου διαμορφώνεται όχι μόνο από τη 

σημειωτική του δομή, αλλά και από την όλη επικοινωνιακή διαδικασία παραγωγής-πρόσληψης 

της εικόνας. Η ανάλυσή του οφείλει να εξετάζει τις κοινωνικές πρακτικές και διαδικασίες που 

αφορούν στην παραγωγή και μετάδοση, ερμηνεία-πρόσληψη του κειμένου. Έτσι, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι 

προσδοκίες του δέκτη και η κοινωνική οργάνωση της επικοινωνιακής διαδικασίας. Η παραγωγή, 

διακίνηση και κατανάλωση μηνυμάτων πέρα από τον επικοινωνιακό σκοπό επιτελεί και μια 

λειτουργία αναπαραγωγής του κοινωνικού κόσμου. Το ιδεολογικό περιεχόμενο της εικόνας 

επηρεάζεται από τις ιδεολογικές αντιλήψεις του δημιουργού του, τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ 

των παραγωγών αλλά και τις κυρίαρχες ιδεολογίες. Η εικόνα —το οπτικό κείμενο— ανήκει στο 

είδος του προπαγανδιστικού λόγου (οι άλλοι δύο είναι ο πραγματιστικός και ο νοηματικός) 

επιτελώντας διαφορετικές ιδεολογικές λειτουργίες στις διαφορετικές μορφές της 

(κινούμενη/στατική) και έχοντας ως βασική λειτουργία την υποταγή του ατόμου στην κυρίαρχη 

ιδεολογία. Σύμφωνα με τον Πλειό (2001), ως ιδεολογία μπορεί να οριστεί «ο κοινωνικά 

κατασκευασμένος αξιολογικός, ειδικός λόγος που εξηγεί και ανα-παράγει την κοινωνική 

συγκρότηση». Για να αναλύσουμε, λοιπόν, τις ιδεολογικές πτυχές του (οπτικού) λόγου είναι 

απαραίτητο να βασιστούμε όχι μόνο στις σχέσεις εξουσίας και κυριαρχίας που έχουν 

διαμορφωθεί, αλλά και στις κοινωνικές σχέσεις που εξηγεί η ιδεολογία.  

Ο προπαγανδιστικός λόγος εντοπίζεται στα Μ.Μ.Ε. και γενικά, στους φορείς μαζικής 

κουλτούρας και χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα σημειωτικά συστήματα, χωρίς όμως, να εξαντλεί 

και τους διαθέσιμους κώδικες. Η αναπαράστασή του γίνεται με τοπολογική ομοιότητα 

(αναπαριστώμενου-αναπαράστασης) και με συναισθηματική ομοιότητα: το αντικείμενο 

παρουσιάζεται σαν να έχει μια καθολικότητα και ώστε να δημιουργεί συγκινησιακή φόρτιση 

στον δέκτη. Ένα ακόμη γνώρισμα της εικόνας που επιτελεί βασικές ιδεολογικές λειτουργίες 

είναι το «ψευδοβίωμα» δηλαδή, η δημιουργία στον δέκτη της εντύπωσης ότι μετέχει βιωματικά  

στο εικονιζόμενο (Πλειός, 2001). 

Ο συμβολισμός ή ο Μύθος, κατά τον Barthes (1979) χρησιμοποιείται, επίσης, στον 

προπαγανδιστικό λόγο προκειμένου να καταστήσει το επί μέρους και ειδικό (αξιολόγηση, κρίση, 

νοοτροπία, τρόπο ζωής) ως κάτι το γενικό το οποίο και κατορθώνεται μέσω της συσσώρευσης ή 
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αφαίρεσης εικόνων. Προκειμένου να προσδώσει καθολική σημασία στο αντικείμενο, ο 

προπαγανδιστικός λόγος «υποτάσσεται σε καθιερωμένες» κοινωνικές αντιλήψεις με απώτερο 

σκοπό να πείσει τον δέκτη. Γι’ αυτό, η αναπαράσταση μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

συμβολική. Η συμβολική ομοιότητα αναπαράστασης-αναπαριστώμενου δεν είναι αυθαίρετη, 

αλλά αναφέρεται πάντα σε κάποια εξωτερικά γεγονότα που παρουσιάζονται, όμως, ως 

πραγματικά/καθολικά μέσα από αξιολογικές κρίσεις και που (όπως στον νοητικό λόγο) 

δημιουργούνται σχέσεις συναισθηματικής πρόσληψης από τον αποδέκτη. Πολλές φορές, ο 

προπαγανδιστικός λόγος αποκτά και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Επιπλέον, υπηρετεί ιδεολογικές 

λειτουργίες και αποτελεί «εργαλείο πολιτικής ρύθμισης». Ευνοεί την ανάπτυξη στερεοτύπων, 

cliché αλλά και πρακαταλήψεων και δογματισμών, επικαλούμενος το συναίσθημα και τη 

βιωματική εμπειρία του δέκτη για να τον πείσει. Η συγκεκριμενοποίηση του γενικού και 

αντίστροφα, η γενίκευση του συγκεκριμένου συμβάλλει στην (ανα)παραγωγή ιδεολογημάτων 

αλλά και προκαταλήψεων για τις κοινωνικές σχέσεις και θεσμούς. Η σύνθεση συγκεκριμένου 

και γενικού είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της (τηλεοπτικής) εικόνας. Στα ΜΜΕ, όπου 

κυριαρχούν τα οπτικά κείμενα, εντοπίζουμε την πιο εξελιγμένη μορφή προπαγανδιστικού λόγου 

(Πλειός, 2001). Σύμφωνα με τους Kress & T. Van Leeuwen (2010) η χρήση οπτικών τεχνικών 

στις εφημερίδες και ο συνδυασμός οπτικού και γλωσσικού υλικού, δείχνει τη σύνδεση οπτικών 

και λεκτικών κωδίκων.  

Η επίδραση που ασκεί η εικόνα είναι αποτέλεσμα του περιεχομένου της και του τρόπου 

με τον οποίο αυτό δομείται σημειωτικά καθώς και του τρόπου πρόσληψης και ερμηνείας της από 

τον δέκτη μέσα στο εκάστοτε κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό πλαίσιο. Η πρόσληψη και 

εσωτερίκευση του εικονικού κειμένου από τα άτομα γίνεται εξατομικευμένα αλλά πάντα σε 

σύνδεση με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. Αυτό σημαίνει ότι τα μηνύματα των 

οπτικών/εικονικών κειμένων κατανοούνται με βάση την κοινωνικά θεσμοποιημένη αξιοποίηση 

του οπτικού νοήματος, και όχι από την ατομική συμπεριφορά του δέκτη. Οι κώδικες του 

κειμένου αποτελούν δομές που αναπαράγουν την ιδεολογία μέσα στο πλαίσιο του λόγου, 

γεγονός που επηρεάζει την κατανόησή του από τους δέκτες αλλά και τις επιλογές του 

παραγωγού. Θεμελιώδες δομικό στοιχείο των κωδίκων του οπτικού κειμένου είναι το μοντάζ ως 

σύνθεση πλάνων (στην κινούμενη εικόνα) ή εικονικών σημείων που καταγράφουν αποσπάσματα 

της πραγματικότητας (Πλειός, 2001). Το μοντάζ (η σύνθεση σημείων θα εννοήσουμε εμείς για 

τη στατική εικόνα) από σημειωτική άποψη, εμπεριέχει ταυτόχρονα την καταγραφή ενός 
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γεγονότος και την ερμηνεία του. Συνεπώς, κάθε διαφορετική σύνθεση των σημείων δημιουργεί 

και διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Και αυτή την παρουσίαση-κατασκευή (σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) της πραγματικότητας μέσα από συγκεκριμένη ερμηνεία ο 

Πλειός (2001: 301) ονομάζει «ερμηνευτικό ρεαλισμό». 

Ο λόγος της εικόνας συγγενεύει κατά πολύ με τη μυθολογική σκέψη, καθώς παρουσιάζει 

τα εξωτερικά γεγονότα ως κομμάτι μιας ανεξάρτητης -από τον παρατηρητή- πραγματικότητας 

και πάντοτε μέσα από αξιολογικές κρίσεις αναμειγνύοντας επιστημονικές γνώσεις με 

προκαταλήψεις και υποκειμενικές γνώμες. Παράλληλα, οργανώνεται -όπως και ο μύθο-ς σε 

αναλογικούς κώδικες και τα περιεχόμενά του θεμελιώνονται σε μια εμπειρική βάση. Κατά 

συνέπεια, «ο μυθολογικός χαρακτήρας της εικόνας και οι ιδεολογικές του προεκτάσεις 

προέρχεται από τον ερμηνευτικό ρεαλισμό» (Πλειός, 2001). Ένας λόγος, σύμφωνα με τον Πλειό 

(2001) λαμβάνει πολιτικό χαρακτήρα όχι μόνο από τα αναφερόμενα του κειμένου αλλά και από 

τα σημαινόμενά του. Κατά συνέπεια, κάθε αναπαράσταση μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα 

πολιτικού λόγου ο οποίος μπορεί να είναι εμπρόθετος ή μη, ανάλογα με τις προθέσεις των 

παραγωγών του. Οι πολιτικές λειτουργίες του κειμένου ασκούνται τόσο με την καταδήλωση 

(άμεσα) όσο και με την παραδήλωση (έμμεσα). Ο πολιτικός λόγος, αν και είναι πάντα 

συνδεδεμένος με την ιδεολογία (αποτελεί προέκτασή της και συγκροτείται από αυτή), ωστόσο, 

δεν κατασκευάζεται πια μόνο από την ιδεολογία αλλά αρθρώνεται και από την εικόνα και τους 

κώδικές της (Πλειός, 2001). Οι Κres & Van Leewen (2010) αντιμετωπίζουν το προς ανάλυση 

πολυτροπικό κείμενο ως ενότητα σύνθεσης εικόνας και λέξεων χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ τους 

θεωρώντας ότι νοηματικά διεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Οι οπτικές δομές δεν είναι ποτέ 

τυπικές, αλλά εμπεριέχουν μια μεγάλη σημασιολογική διάσταση και ιδεολογία. Δεν αποτελούν 

απλώς αναπαράσταση της πραγματικότητας, αλλά παράγουν εικόνες σχετιζόμενες στενά με τα 

ενδιαφέροντα των κοινωνικών θεσμών όπου παρουσιάζονται. 

Βασιζόμενη στην προσέγγιση του Halliday για τη γλώσσα, η Κοινωνική Σημειωτική 

θεωρία της επικοινωνίας στο επίπεδο του οπτικού κειμένου εκπληρώνει αναπαραστατικές και 

επικοινωνιακές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, τρεις μεταλειτουργίες: την ιδεολογική/ 

αναπαραστατική, τη διαπροσωπική και την κειμενική. Σε κάθε σημειωτικό οπτικό σύστημα 

υπάρχουν οι αναπαριστώμενοι συμμετέχοντες (έμψυχα- άψυχα απεικονιζόμενα) και οι 

διεπιδραστικοί συμμετέχοντες (οι δημιουργοί- παραγωγοί και οι δέκτες των εικόνων). Οι 

συσχετισμοί μεταξύ των αναπαριστώμενων μπορούν να αποδοθούν με οπτικά μέσα. Οι 
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σημειωτικοί τρόποι της οπτικής επικοινωνίας πραγματώνονται με ιδιαίτερες σημασιολογικές 

σχέσεις, με ανύσματα που αντιστοιχούν στα λεκτικά ρήματα δράσης. Το προσκήνιο και το 

φόντο μιας εικόνας αντιστοιχούν στις τοπικές προθέσεις της γλώσσας. Στις αφηρημένες 

αναπαραστάσεις (π.χ. διαγράμματα) οι αναπαριστώμενοι διακρίνονται από τις διαδικασίες (οι 

οποίες αποδίδονται με βέλη /ανύσματα) λόγω του σχήματος και της μορφής τους (γεωμετρικοί 

όγκοι). Στις νατουραλιστικές αναπαραστάσεις οι συμμετέχοντες διακρίνονται είτε με βάση τη 

μορφή τους (οι συμμετέχοντες είναι οι όγκοι και οι μάζες με διακριτή οντότητα λόγω μεγέθους, 

χρώματος, σχήματος) είτε με βάση τις σημασιολογικές λειτουργίες (είναι οι δρώντες, στόχοι και 

αποδέκτες στις μεταβατικές δομές αναπαράστασης: ο συμμετέχων κάνει κάτι σε κάποιον άλλον 

συμμετέχοντα∙ ή φορείς και ιδιότητες στις αναλυτικές δομές αναπαράστασης, όπου οι 

συμμετέχοντες εναρμονίζονται για να συγκροτήσουν ένα σύνολο σαν χάρτη) (Κres & Van 

Leewen, 2010).  

Επίσης, στις οπτικές αναπαραστάσεις μπορεί να υπάρχει «εναλλαξιμότητα οπτικών και 

λεκτικών συμμετεχόντων και οι συμμετέχοντες να είναι ετερογενείς (νατουραλιστικές εικόνες ή 

αφηρημένες, λέξεις κλπ). Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τα οπτικά 

σημειωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να συγκροτήσουν τα διαφορετικά στοιχεία σε ένα 

συνεκτικό σύνολο. Οι οπτικές δομές αναπαράστασης διακρίνονται σε αφηγηματικές και σε 

εννοιολογικές. Οι αφηγηματικές δομές περιλαμβάνουν διαδικασίες δράσης, αντίδρασης, λόγου, 

νοητικές και μετατροπής. Οι πρώτες δύο περιπτώσεις καθορίζονται από τους συσχετισμούς/ 

σχέσεις μεταξύ δρώντος και στόχου ή διεπιδρώντων (αντιδρών και φαινόμενο) που συνδέονται 

μέσω ανύσματος προερχόμενου είτε από τον δρώντα (δράσεις αμετάβατες, μεταβατικές ή 

συμβάντα) είτε από το βλέμμα του αντιδρώντα (μεταβατική και αμετάβατη αντίδραση). Η 

διαδικασία λόγου και η νοητική διαδικασία έχουν δομή προβολική. Η σύνδεση γίνεται ανάμεσα 

σε έναν αισθητήρα (απ’ τον οποίο ξεκινά ένα σύννεφο σκέψης) και το φαινόμενο, ή δυο 

συμμετέχοντες, τον ομιλητή (απ’ τον οποίο ξεκινά ένα σύννεφο διαλόγου) και το εκφώνημα που 

είναι ο λεκτικός συμμετέχων. Τέλος, στις διαδικασίες μετατροπής περιλαμβάνονται 

συμμετέχοντες οι οποίοι είναι ταυτόχρονα στόχοι και δρώντες. Οι εννοιολογικές 

αναπαραστάσεις διακρίνονται σε ταξινομικές, αναλυτικές και συμβολικές διαδικασίες. Ωστόσο, 

τα όρια μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών δεν είναι σαφή, καθώς οι αναπαραστάσεις μπορούν 

να συμπεριλαμβάνουν περισσότερες δομές δημιουργώντας, έτσι, έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα 

στο εκάστοτε οπτικό κείμενο. Ο εγκιβωτισμός είναι συνήθης στις πολυδιάστατες δομές των 
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οπτικών κειμένων, όταν συνυπάρχουν πολλές διαδικασίες οι οποίες δεν είναι πάντα ισοδύναμες 

εξ αιτίας του μεγέθους τους, της ευκρίνειας ή της θέσης τους στο σύνολο της απεικόνισης (Κres 

& Van Leewen, 2010). 

Οι σχέσεις μεταξύ των διεπιδραστικών συμμετεχόντων διαμορφώνονται από πολλούς 

παράγοντες: 1. Το είδος της εικόνας με βάση το βλέμμα του απεικονιζόμενου, την απεικονιστική 

πράξη (είτε με άμεση απεύθυνση-απαίτηση είτε με έμμεση-παροχή). Στα πρώιμα εκπαιδευτικά 

στάδια χρησιμοποιείται η άμεση απευθυντικότητα η οποία σταδιακά «αντικειμενικοποιείται» με 

εικόνες-παροχή. 2. Το είδος του πλάνου και το μέγεθος του πλαισίου της εικόνας (κοντινό, 

μεσαίο, μακρινό πλάνο) προσδιορίζουν το σύστημα της κοινωνικής απόστασης 

διαμορφώνοντας, επίσης, μια φανταστική διαπροσωπική σχέση μεταξύ αναπαριστώμενων-

θεατών. 3. Η εμπλοκή και αποστασιοποίηση μεταξύ αναπαριστώμενου- θεατή που 

διαμορφώνονται και από τη γωνία λήψης η οποία μπορεί να είναι πλάγια (αποστασιοποίηση), 

μετωπική (εμπλοκή) και, οι ενδιάμεσές τους διακυμάνσεις και βαθμοί πλαγιότητας. Η γωνία 

λήψης διαμορφώνει τη σχέση εξουσίας μεταξύ θεατή-απεικονιζόμενου∙ στην υψηλή γωνία 

λήψης ο διεπιδραστικός συμμετέχων ασκεί εξουσία στο αναπαριστώμενο ενώ στην χαμηλή 

συμβαίνει το αντίθετο∙ όταν η γωνία λήψης βρίσκεται στο επίπεδο του ματιού του θεατή, 

διαμορφώνεται μια σχέση ισοτιμίας. 4. Η προοπτική- εφ’ όσον ενσωματώνει μια άποψη- αυξάνει 

τον υποκειμενικής παρουσίασης ενός οπτικού θέματος∙ μέσω αυτής, οι κοινωνικά 

προκαθορισμένες απόψεις φυσικοποιήθηκαν/έγιναν πιο νατουραλιστικές. Έτσι, δημιουργείται 

ένας κόσμος νατουραλιστικός, ο οποίος κατ’ ουσίαν μπορεί να αποτελεί μια σημειωτική 

κατασκευή, όπου προοπτικά και μη προοπτικά στοιχεία συνδυάζονται προκειμένου να 

καταστήσουν ένα συνεχές μορφών από το αναπαραστατικό στο σημασιολογικό επίπεδο (Kress 

& Van Leeuwen, 2010). 

Ένα κείμενο μπορεί να δομείται είτε με βάση τον Οριζόντιο ή Κάθετο άξονα (που είναι 

το πιο σύνηθες στον σύγχρονο Δυτικό πολιτισμό) είτε με βάση τη σχέση Κέντρο-Περιθώριο. 

Στην πρώτη περίπτωση, ως προς την πληροφοριακή σημασία των απεικονιζόμενων, 

δημιουργείται μια συσχέτιση μεταξύ Δεδομένου και Νέου ή Ιδεώδους και Πραγματικού, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση ο πυρήνας της πληροφορίας τοποθετείται στο κέντρο της παράστασης, 

περιβαλλόμενος από περιφερειακά στοιχεία τα οποία νοούνται ισότιμα, χωρίς όμως να είναι 

πάντα εξ ίσου περιθωριακά, αλλά μπορεί ν’ ακολουθούν μια κλιμάκωση. Όλοι οι 

προαναφερθέντες δομικοί άξονες, μπορούν να συνδυαστούν και μεταξύ τους δημιουργώντας μια 
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πιο σύνθετη πληροφοριακή σημασία. Επίσης, μπορεί να συνυπάρχει οπτικό και λεκτικό κείμενο 

είτε στην οριζόντια, είτε στην κάθετη δομή. Γενικά, ο χωρισμός της οπτικής σύνθεσης με βάση 

τους άξονες και το κέντρο ακολουθεί νοητά το σχήμα του σταυρού, το οποίο παραπέμπει σε ένα 

θεμελιώδες σημείο του Δυτικού πολιτισμού. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι παραπάνω 

σημειοδοτήσεις είναι ιδεολογικές, καθώς δεν αντιστοιχούν πάντα σε αυτό που ισχύει για τον 

παραγωγό ή τον αποδέκτη του κειμένου. Η προβολή ενός στοιχείου της σύνθεσης έναντι άλλων 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω: α) του μεγέθους, β) της ευκρίνειας της εστίασης, γ) της τονικής και 

χρωματικής αντίθεσης, δ) της προοπτική και ε) της χρήσης ιδιαίτερης σημασίας πολιτισμικών 

τρόπων απεικόνισης (πχ σύμβολα) (Kress & Van Leeuwen, 2010: 283-311). Η πλαισίωση αφορά 

τον βαθμό της ενότητάς των στοιχείων των πολυτροπικών κειμένων, ως μερών μιας μονάδας 

πληροφορίας. Η παρουσία ή απουσία πλαισίου υπογραμμίζει την ταυτότητα της ομάδας ή την 

ατομικότητα των μερών της. Συνηθέστεροι τρόποι πραγμάτωσης της πλαισίωσης είναι οι 

γραμμές πλαισίου, ο λευκός χώρος μεταξύ των στοιχείων, οι χρωματικές ασυνέχειες. Το είδος 

της τεχνοτροπίας μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ενισχυτικά (π.χ. περίγραμμα) ή μειωτικά (π.χ. 

ιμπρεσιονισμός) ως προς την πλαισίωση ενώ, τέλος, η συνδεσιμότητα των στοιχείων μιας 

σύνθεσης μπορεί να επιτευχθεί και με ανύσματα, με χρωματικά ή αναπαραστατικά στοιχεία που 

οδηγούν το βλέμμα του θεατή προς μια κατεύθυνση (Kress & Van Leeuwen, 2010). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι η κατευθυντικότητα στην ανάγνωση αποτελεί 

έναν σημειωτικό πόρο από μόνη της (ακόμη και αν σε διαφορετικές κουλτούρες με εδραιωμένη 

κατεύθυνση ανάγνωσης των κειμένων ενδεχομένως να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την 

πληροφοριακή αξία της θέσης των στοιχείων). Ωστόσο, οι θέσεις κέντρο-περιθώριο, άνω-κάτω, 

αριστερά-δεξιά φέρουν πάντοτε σημειωτικό φορτίο σε όλες τις κουλτούρες και τα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Η αξιοπιστία των μηνυμάτων κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας μπορεί να 

τεθεί υπό αμφισβήτηση. Στα οπτικά κείμενα ένας τρόπος ελέγχου της ψευδούς είδησης και 

γενικά, των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι δείκτες τροπικότητας. —όρος προερχόμενος 

από τη γλωσσολογία και αναφέρεται στην αληθινή αξία των λεκτικών δηλώσεων για τον κόσμο 

εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τρόπους γλωσσικών πραγματώσεων που χρησιμοποιούνται ως 

ενδείξεις για τα γλωσσικά κείμενα. Στην οπτική (και γλωσσική) επικοινωνία οι ενδείκτες 

τροπικότητας είναι «κοινωνικά εξαρτώμενες» από αυτό που η εκάστοτε κοινωνική ομάδα 

θεωρεί πραγματικό/αληθινό: αποτελούν εμπρόθετα σημεία που αναφέρονται σε αξίες, 

πεποιθήσεις, κοινωνικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από το κοινωνικό πλαίσιο και τις 
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δομές εξουσίας που αλληλεπιδρούν εντός του. Το χρώμα, το φόντο, η λεπτομέρεια στην 

αναπαράσταση, το βάθος και η φωτεινότητα είναι οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν την 

κλίμακα τροπικότητας (Kress & Van Leeuwen, 2010).  
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VII. Συλλογή ερευνητικού υλικού 

 

Αρχειακή ιστορική έρευνα στον Τύπο και στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία 

 

Για την παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε έρευνα στο ψηφιοποιημένο αρχείο της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης και στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.). Από την 

περίοδο 1941-1942 είναι διαθέσιμος ₋λόγω της λογοκρισίας που είχε επιβληθεί₋ περιορισμένος 

αριθμός γελοιογραφιών κυρίως από το Βήμα, στο οποίο επαναδημοσιεύονται σκίτσα από τον 

Νοέμβρη 1945 και εξής μέχρι το 1949, όλα σχεδόν δημιούργημα του Φωκίωνα Δημητριάδη. 

Λόγω της εν λόγω δυσκολίας, αλλά και του ότι κρίθηκε σκόπιμο το υλικό να προέρχεται από μια 

σαφή πολιτικο-ιδεολογική τοποθέτηση, η έρευνα επικεντρώθηκε σε σκίτσα από την εφημερίδα 

Ριζοσπάστης και τον έντυπο Ρίζο της Δευτέρας. Μελετήθηκαν όλες οι γελοιογραφίες που 

δημοσιεύθηκαν στα φύλλα του Ριζοσπάστη κατά τη χρονική περίοδο από 01.11.1944 έως και 

07.11.1947 (η απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας του Ριζοσπάστη έγινε στις 17.10.1947) 

καθώς και του έντυπου Ρίζος της Δευτέρας. Περιλαμβάνεται ένα σύνολο 226 γελοιογραφιών 

δημοσιευμένων στον Ριζοσπάστη και 14 εικονογραφημένων με γελοιογραφίες φύλλων στον Ρίζο 

της Δευτέρας.  

Πρόκειται για σκίτσα ενυπόγραφα ή ανώνυμα, πρωτότυπα ή αναδημοσιευμένα από 

εφημερίδες και περιοδικά α) του εξωτερικού οι οποίες είτε κατονομάζονται με τον τίτλο τους 

στα αγγλικά, συνήθως χωρίς να γίνεται αναφορά στο είδος του εντύπου (News Cronicle, Daily 

Worker, New York worker Αμερικανικό περιοδικό P.M.,) ή στα ελληνικά όπου αναφέρεται το 

είδος του εντύπου και η εθνικότητα (αιγυπτιακή εφημερίδα Αχμπαρ ελ γιομ, γαλλική εφημερίδα 

Ουμανιτέ, Σοβιετική εφημερίδα Τρϋντ, αμερικάνικο περιοδικό Νιού Μάσσες) είτε γίνεται μια 

γενική αναφορά στη χώρα προέλευσης (Σοβιετική, Αγγλική, Γαλλική γελοιογραφία) και β) του 

εσωτερικού (Βήμα, Ρίζος πριν ενσωματωθεί στον Ριζοσπάστη). Οι ενυπόγραφες γελοιογραφίες 

ξεκινούν από 23.03.1945 με γελοιογραφίες των ΤΟΤ (ο οποίος είναι και ο πιο δημοσιευμένος) 

ΖΑΣ, ΤΑΦ, ΒΧ έως την παύση της κυκλοφορίας λόγω του εμφυλίου. Οι πιο καυστικές και 

δεικτικές (καταδίκη αγγλικού ιμπεριαλισμού, σχέσεις στέμματος με οργάνωση Χ, αποδοκιμασία 

της Μοναρχίας) δεν έχουν υπογραφή, χωρίς να υπολείπονται σε δεικτικότητα και οι 

ενυπόγραφες. Κάποιες αποτελούν εικονοποιημένο σχολιασμό των ειδήσεων που έχουν 

δημοσιευθεί σε άλλες εφημερίδες (με αναφορά «από τις χθεσινές εφημερίδες»), όπου 
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παρατίθεται και το γλωσσικό κείμενο της είδησης. Οι καλλιτέχνες υπογράφουν είτε με τα αρχικά 

τους είτε με γράμματα που παραπέμπουν στο ονοματεπώνυμό τους. 

Επιλέχθηκαν ως αντικείμενο έρευνας και ερμηνείας τα σκίτσα του ΤΟΤ (Αρχέλαος 

Αντώναρος) λόγω του πλήθους των γελοιογραφιών αλλά και του στρατευμένου χαρακτήρα του 

έργου του. Εντάσσονται στην κατηγορία των πολιτικών προπαγανδιστικών σκίτσων με σκοπό, 

κατά κύριο λόγο, την υποστήριξη των κειμένων που δημοσιεύονται στο φύλλο. Σε όλες τις 

γελοιογραφίες, ακολουθείται η ασπρόμαυρη αποτύπωση, όπως εξάλλου είναι τυπωμένη και όλη 

η εφημερίδα. Έτσι, έχουμε την αντίθεση μεταξύ λευκού και μαύρου. Με βάση τον κορεσμό του 

χρώματος, την κυριαρχία του λευκού και τη χαμηλή ένταση των χρωμάτων μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι στην αναπαράσταση δίνεται η ελάχιστη τροπικότητα.  

Ως προς την πλαισίωση έχουμε παντελή έλλειψη φόντου και απουσία βάθους, η 

αναπαράσταση βρίσκεται στο ενδιάμεσο μεταξύ μέγιστης αφαίρεσης και μέγιστης εικονιστικής 

λεπτομέρειας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη φωτισμού (απουσία φωτοσκίασης) και η φωτεινότητα 

περιλαμβάνει μόνο δύο βαθμούς: το άσπρο και το μαύρο. Η απουσία χρώματος χαμηλώνει την 

τροπικότητα κι αναπαριστά μια υποθετική πραγματικότητα (Kress & Van Leeuven, 2010) ₋η 

γελοιογραφία δεν αποτυπώνει ρεαλιστικά τον κόσμο, αλλά πάντα μέσα από τη σκοπιά του 

σκιτσογράφου και την ιδεολογία που υπηρετεί, το μήνυμα που θέλει να επικοινωνήσει. 

Από τη σημειωτική ανάλυση των έξι γελοιογραφιών, προέκυψαν κάποιες κατηγορίες που 

αναφέρονται στη σημασιολογική τυπολογία. Συνιστούν την ανάλυση κωδικοποιημένη ως 

συνδυαστική ερευνητική-διδακτική πρόταση, προκειμένου να λειτουργήσουν για τυχόν 

μετέπειτα χρήση κι εφαρμογή από εκπαιδευτικούς κι εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να 

επεξεργαστούν ένα γελοιογραφικό σκίτσο με τον τρόπο αυτό.  

 

Η ταξινόμηση έγινε ως εξής:  

• Πομπός 

• Ημερομηνία 

• Δημιουργός 

• Λεζάντα 

• Εικόνα 

• Υπόδειγμα 

• Σύνταγμα 

• Θέση 

• Σενάριο 

• Χρώμα 
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• Σύμβολα 

• Κώδικες 

• Αγκύρωση 

 

 

Αποτελέσματα ανάλυσης 

 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται έξι σκίτσα που δημοσιεύθηκαν τα έτη 1945, 1946 και 1947. 

Η πρώτη εικόνα αναφέρεται στο τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και τον επερχόμενο διχασμό 

των συμμάχων∙ η δεύτερη θίγει τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης 

Βούλγαρη για τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα∙ η τρίτη γελοιογραφία είναι αφιερωμένη στο 

επικείμενο δημοψήφισμα για την παραμονή του Γεωργίου Β΄ στην εξουσία∙ η τέταρτη αποτελεί 

σκωπτικό σχόλιο για τη συνεχιζόμενη, παρεμβατική παρουσία των βρετανικών στρατευμάτων 

στην Ελλάδα∙ η πέμπτη αναφέρεται στο Δόγμα Τρούμαν και η τελευταία αναφέρεται στη 

σύμπραξη πολιτικής ηγεσίας και παραστρατιωτικών οργανώσεων την περίοδο του εμφυλίου. Η 

γλώσσα ανήκει στο είδος του προπαγανδιστικού λόγου που μέσω της οπτικής περιγραφής 

εκφράζει την ιδεολογική τοποθέτηση του μέσου δημοσίευσης αλλά και του δημιουργού 

επιχειρώντας ταυτόχρονα να καθοδηγήσει και να κινητοποιήσει τους αναγνώστες στους οποίους 

απευθύνεται. 

 

 

Εικόνα 1  
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Η γελοιογραφία δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη στις 07.04.1945 στην πρώτη σελίδα της 

εφημερίδας, καταλαμβάνοντας την κάτω δεξιά γωνία. Δημιουργός της είναι ο Αρχέλαος, ο 

οποίος υπογράφει με το ψευδώνυμο ΤΟΤ (διακρίνεται κάτω δεξιά). Το σκίτσο περιλαμβάνει μία 

ανδρική μορφή εύκολα αναγνωρίσιμη, τον Hitler, που αιωρείται μπροστά από ένα μεγάλο ρολόι 

το οποίο καταλαμβάνει σχεδόν όλη την επιφάνεια της γελοιογραφίας. Το κεφάλι του άνδρα είναι 

τοποθετημένο ανάμεσα στους δύο δείκτες του ρολογιού οι οποίοι ₋όπως αναγράφει και η 

λεζάντα στο κάτω μέρος₋ δείχνουν «12 παρά 1΄». Τα άρθρα της σελίδας δημοσίευσης δε 

σχετίζονται με το περιεχόμενο της γελοιογραφίας, καθώς αναφέρονται σε εσωτερικά ζητήματα: 

στις διώξεις των αριστερών-αντιμοναρχικών και την ανάγκη επαγρύπνισής τους («Όλοι οι 

δημοκράτες σε συναγερμό», «Οι νόμοι-βρυκόλακες νεκραναστήθηκαν»,) κι επιπλέον 

περιλαμβάνεται ένα εμψυχωτικό-χαιρετιστήριο μήνυμα από την Ε.Σ.Σ.Δ. («Η Μόσχα χαιρετίζει 

τον αγώνα του λαού μας»). Στη δεύτερη σελίδα, κεντρική θέση κατέχει επίσης, άρθρο 

αναφερόμενο στα εσωτερικά πολιτειακά ζητήματα («Ο δημοκρατικός κόσμος θ’ αντιμετωπίσει 

το πραξικόπημα που σχεδιάζουν οι μοναρχικοί»). Ωστόσο, γίνεται αναφορά στις νίκες του 

συμμαχικού στρατού επί των δυνάμεων του Άξονα με σχετικά άρθρα («Η στρατιά του 

Μοντγκόμερυ 42 χιλιόμετρα από το Αμβούργο», «Οδομαχίες στη Βιέννη ₋η κύκλωση της πόλης 

έχει σχεδόν ολοκληρωθεί»). Επομένως, η γελοιογραφία συνδέεται με το περιεχόμενο των 

άρθρων του δευτέρου φύλλου. 

Η  μορφή του Hitler καταλαμβάνει κυρίως το αριστερό τμήμα του ρολογιού (και της 

εικόνας) μεταξύ των αριθμών 1 και 7 και θυμίζει μαριονέτα χωρίς τα σκοινιά: τα άνω και κάτω 

άκρα είναι ανοιχτά και λυγισμένα ενώ ο κορμός γέρνει προς την αριστερή του πλευρά. Ο Hitler 

φοράει στρατιωτική στολή η οποία δείχνει αρκετά φθαρμένη όπως και οι μπότες του. Οι 

μεγάλος δείκτης του ρολογιού φέρει ένα σφυροδρέπανο και ο μικρός στο επάνω μισό, το σχέδιο 

της βρετανικής σημαίας και στο κάτω μισό, το σχέδιο της σημαίας των Η.Π.Α. Πρόκειται για 

μια μεταβατική δράση, όπου ο Δρών είναι οι δύο δείκτες του ρολογιού που «κλείνουν» ανάμεσά 

τους την κεφαλή του Hitler, ο οποίος είναι και ο Στόχος. Η εικόνα αποτελεί, επιπλέον, και μια 

απαίτηση: ο αναπαριστώμενος απευθύνεται με το βλέμμα του στον θεατή (παρ’ όλο που η 

μορφή έχει γενικά καθοδική κατεύθυνση). Η σκυθρωπή έκφραση του προσώπου σε συνδυασμό 

με τη στάση του σώματός του καλεί τον θεατή να σχετιστεί μαζί του με συναισθήματα 

απαξίωσης και λύπησης (που έρχονται σε αντίστιξη με τη συνήθη δημόσια εικόνα του κραταιού 

και παντοδύναμου δικτάτορα). Το μακρινό πλάνο που παρουσιάζει ολόκληρη τη μορφή του 
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Hitler δημιουργεί μια μακρινή κοινωνική απόσταση ανάμεσά στους διεπιδρώντες (θεατή-

αναπαριστώμενο) κι αποκλείει οποιαδήποτε συναισθηματική προσέγγιση. Η εικόνα, είναι 

δυσδιάστατη χωρίς προοπτική (άρα χωρίς ενσωματωμένη άποψη) και παρουσιάζεται σε 

μετωπική γωνία, γεγονός που εμπλέκει άμεσα τον θεατή από μια ισότιμη γωνία απεικόνισης 

(πάλι εδώ έρχεται σε αντίθεση με την πρότερη θέση του ισχυρού δικτάτορα).  

Η εικόνα δομείται στον οριζόντιο άξονα του οπτικού κειμένου. Στα αριστερά, ο Hitler 

αποτελεί το παλιό, ενώ το κενό στα δεξιά (με εξαίρεση το κεφάλι του Hitler που στην επόμενη 

κίνηση του δείκτη αναμένεται να κοπεί και να πέσει) αντιπροσωπεύει την καινούρια και αβέβαιη 

κατάσταση μετά τη συντριβή των δυνάμεων του Άξονα. Το μόνο σίγουρο δείχνει η επικείμενη κι 

αναμενόμενη πτώση του δικτάτορα. Το θέμα της γελοιογραφίας εντάσσεται στα εξωτερικά 

ζητήματα που αφορούν τον Β΄ Π.Π. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Ελλάδα ή στο ελληνικό 

στοιχείο, προφανώς γιατί η χώρα συντάσσεται με το μέρος των συμμάχων που αντιβαίνουν τις 

δυνάμεις του Άξονα. Επίσης, δεν υπάρχει προφανής τοποθέτηση υπέρ της Ε.Σ.Σ.Δ. ή κατά της 

Βρετανίας, παρά το ότι έχουν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά και η συμφωνία της Βάρκιζας. Τα 

σύμβολα παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι τα αναγνωρίσιμα σημαίνοντα: Ο αγκυλωτός σταυρός 

δηλώνει τη ναζιστική Γερμανία και τον ναζισμό γενικότερα. Η στρατιωτική περιβολή αλλά και ο 

ίδιος ο Hitler λειτουργούν δηλωτικά ως προς το παραπάνω. Το σφυροδρέπανο δηλώνει τον 

κομουνισμό και τις χώρες τις Ε.Σ.Σ.Δ., ενώ τα σχέδια της σημαίας της Μ. Βρετανίας και των 

Η.Π.Α. δηλώνουν τις δύο αντίστοιχες χώρες. Κυρίαρχο σημαίνον είναι και το ρολόι ως δήλωση 

του χρόνου. Αντίστοιχα, τα σημαινόμενα είναι πολλά: η σύγκρουση των ιδεολογιών (ναζισμός- 

κομουνισμός), η συντριβή του Άξονα από τους συμμάχους (Μ. Βρετανία-Η.Π.Α.-ΕΣΣΔ), το 

αβέβαιο μεταπολεμικό μέλλον του κόσμου μετά τη νίκη των συμμάχων, η σύνταξη Η.Π.Α.-Μ. 

Βρετανίας στο ίδιο στρατόπεδο του φιλελευθερισμού σε αντίθεση με την Ε.Σ.Σ.Δ και τον 

κομουνιστικό κόσμο.  

Ως προς τη χρήση του χρώματος ακολουθείται η ασπρόμαυρη αποτύπωση, όπως εξάλλου 

είναι τυπωμένη και όλη η εφημερίδα. Έτσι, έχουμε την αντίθεση μεταξύ λευκού και μαύρου, 

όπου εδώ κυρίαρχη θέση έχει το λευκό: στο φόντο, στην επιφάνεια του ρολογιού, στη στολή του 

Hitler. Το ενδιάμεσο γκρι χρησιμοποιείται μόνο για τους αριθμούς των ωρών του ρολογιού. 

Η λεζάντα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την εικόνα: διευκρινίζει την ώρα του 

ρολογιού (12 παρά 1΄), δηλώνοντας ουσιαστικά ότι η πτώση του Hitler είναι θέμα χρόνου πλέον. 

Το λεκτικό κείμενο «αγκυρώνει», κατά τον Barthes, το νόημα του οπτικού. 
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Εικόνα 2 

Η γελοιογραφία δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη στις 31.08.1945 στην πρώτη σελίδα της 

εφημερίδας, τοποθετημένη στο κάτω μέρος του φύλλου και στο κέντρο ενός άρθρου με τίτλο «Ο 

κ. Βαρβαρέσος στην πράξη. Η τραγωδία του λαού». Δημιουργός είναι ο Αρχέλαος, ο οποίος 

υπογράφει με το ψευδώνυμό του, ΤΟΤ, στο κάτω αριστερά μέρος. 

Η εικόνα παρουσιάζει μια ανδρική μορφή ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι μπροστά από ένα 

μαύρο φόντο. Ο άνδρας απεικονίζεται σε δεξιά κατατομή με τα χέρια κλειστά και τοποθετημένα 

επάνω στον κορμό στο ύψος του στομαχιού, ενώ τα πόδια του είναι λυγισμένα. Καλύπτεται με 

ανοιχτόχρωμο σκέπασμα και διακρίνονται μόνο η κεφαλή και τα άνω άκρα. Τα μάτια του είναι 

κλειστά δηλώνοντας σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα στοιχεία ότι κοιμάται. Κάτω από το 

σκέπασμα σχηματίζεται η καμπύλη των λυγισμένων ποδιών επάνω στην οποία αναγράφεται με 

κεφαλαία η λέξη «ΛΑΟΣ». Πάνω από τον άνδρα, σε όλο τον χώρο κατά μήκος του κρεββατιού, 

είναι ένα ανοιχτόχρωμο σύννεφο σκέψης το οποίο περικλείει εικόνες τροφίμων με την 

αναγραφόμενη ονομασία τους: «ΤΥΡΙ», «ΛΑΔΙ», «ΦΕΤΑ», «ΠΑΤΑΤΕΣ», «ΝΤΟΜΑΤΕΣ», 

«ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ». Στο κάτω μέρος της εικόνας, αναγράφεται η φράση «ΝΥΧΤΑ 

ΑΞΗΜΕΡΩΤΗ». Από την απουσία αντικειμένων-επίπλων υποθέτουμε ότι το κρεβάτι θα 

μπορούσε να είναι τοποθετημένο είτε σε εσωτερικό είτε και σε εξωτερικό χώρο.  

 Πρόκειται για μια νοητική διαδικασία, όπου το άνυσμα που δημιουργείται από το 

σύννεφο σκέψης συνδέει τους δύο συμμετέχοντες: τον κοιμώμενο άνδρα (Αισθητήρας), και τα 

τρόφιμα (Φαινόμενο). Η εικόνα παρουσιάζεται σε μετωπική γωνία, γεγονός που εμπλέκει άμεσα 

τον θεατή από μια ισότιμη γωνία απεικόνισης. Τα αντικείμενα παρουσιάζονται από μια 

συγκεκριμένη οπτική, τρισδιάστατα (άρα εμπεριέχεται ενσωματωμένη άποψη). Ακολουθείται η 



81 
 

δομή του κάθετου τρίπτυχου, όπου το κέντρο (ο άνδρας) λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα στο 

Πραγματικό και το Ιδεώδες. Η αφθονία τροφίμων —απ’ όπου, όμως, απουσιάζει το κρέας— 

αποτελεί την ιδανική, επιθυμητή κατάσταση η οποία ωστόσο, βρίσκεται στη σφαίρα του 

ονειρικού. Απ’ την άλλη, το κενό —η απουσία οποιουδήποτε υλικού— αντιστοιχεί στην έλλειψη 

όλων των βασικών για την επιβίωση αγαθών και στη φτώχεια. Συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

δύο είναι ο άνδρας που αντιπροσωπεύει τον λαό, με τον οποίο ταυτίζονται τα πλατιά λαϊκά 

στρώματα στα οποία απευθύνεται η εφημερίδα και ο πολιτικός χώρος της Αριστεράς.  

Το θέμα της εικόνας εντάσσεται στα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής και συγκεκριμένα, 

στην οικονομική πολιτική που ασκείται την εποχή δημοσίευσης του σκίτσου. Μέσω της 

έλλειψης καταναλωτικών αγαθών επισημαίνεται η αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας απέναντι 

στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, τις μη επωφελούμενες από την πολιτική της κυβέρνησης. 

Θα πρέπει να επισημανθεί και το ιδιαίτερο ιδεολογικό φορτίο που εμπεριέχει η λέξη «λαός» 

τόσο για το Κ.Κ.Ε. αλλά και την Αριστερά γενικότερα (η λαϊκή κυριαρχία στην  εξουσία). Στο 

άρθρο που περιβάλλει τη γελοιογραφία γίνεται αναφορά στον Κ. Βαρβαρέσο, Υπουργό 

Εφοδιασμού της κυβέρνησης Π. Βούλγαρη, ο οποίος λειτουργώντας ως «προστάτης της 

χρηματιστικής ολιγαρχίας» με την πολιτική του ευνοεί την κερδοσκοπία των ανώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων, αλλά και των όσων πλούτισαν παράνομα επί Κατοχής, εις βάρος των 

υπολοίπων. Εδώ, ενδεχομένως μπορούμε να συσχετίσουμε και τη διανομή της ανθρωπιστικής 

βοήθειας του ΟΗΕ (U.N.R.R.A.) η οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο άσκησης πολιτικής 

και ως τέτοιο χρησιμοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 1945 και εξής από όλες τις μετακατοχικές 

κυβερνήσεις (Μαργαρίτης, 2002:97). Ο άνισος πολιτικά και κοινωνικά καταμερισμός της 

βοήθειας της ΟΥΝΡΑ εις βάρος της Αριστεράς μεθοδεύτηκε πολλαπλώς (Μαργαρίτης, 2007), 

ως ένα ακόμη μέσο πίεσης. Το λεκτικό κείμενο συμπληρώνει την εικόνα τονίζοντας μέσω της 

ατελείωτης νύχτας, τις δυσκολίες επιβίωσης των κοινωνικών τάξεων που συνοψίζονται με την 

έννοια «λαός».  

Ενδεχομένως, έμμεσα απορρέει ₋λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το ιδεολογικό κομμάτι του 

Ριζοσπάστη ως οργάνου του ΚΚΕ₋ «η ανάγκη συσπείρωσης των λιγότερο ευνοημένων 

κοινωνικών τάξεων και ανάπτυξης κινήματος διεκδικήσεων». Παρά τις προσπάθειες 

ανοικοδόμησης της χώρας εκ του μηδενός, το διάστημα από το 1943 μέχρι και την έναρξη του 

Σχεδίου Μάρσαλ (1947) το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρισκόταν σε κατάσταση 

φτώχειας, η εγχώρια παραγωγική διαδικασία αποτελματώθηκε και το κράτος αδυνατώντας να 
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διαχειριστεί τα δημοσιονομικά ήταν σε εξάρτηση από την εξωτερική βοήθεια. Το τελευταίο 

επέτρεψε σε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες αλλά και τοπικούς παράγοντες εξουσίας να 

επωφεληθούν οικονομικά, εις βάρος των ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων, και την ανάδειξη 

δεξιών και ακροδεξιών ομάδων σε εκφραστή της νέας άρχουσας τάξης (Μαργαρίτης, 2002).  

Η χρωματική αντίθεση στο φόντο (λευκό και μαύρο) αναδεικνύει τα απεικονιζόμενα 

στην άνω ζώνη, ενώ στην κάτω ζώνη αναδεικνύει το γλωσσικό κείμενο. Το μαύρο ενισχύει τη 

νύχτα ή ίσως είναι και δηλωτικό της απελπισίας. Τα αγαθά παρουσιάζονται μέσω του υψωμένου 

σύννεφου σκέψης με τέτοιο τρόπο, που το μέγεθός τους καλύπτει το μήκος της ανδρικής 

μορφής, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο σκιτσογράφος, αλλά και τη 

ζωτική σημασία που έχουν για την επιβίωση. 

Κυρίαρχα σημαίνοντα μπορούμε να θεωρήσουμε τη λέξη «λαός», τα προϊόντα 

διατροφής, το κρεββάτι/ύπνος, τη νύχτα. Συνακόλουθα σημαινόμενα, είναι τα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα, η έλλειψη ειδών και γενικότερα η φτώχεια, η ανοχή, η αδράνεια και η 

άγνοια. Ο κώδικας που κυριαρχεί μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι εκείνος της έλλειψης και 

ακολουθούν, οι κώδικες της ανοχής, και της ανέχειας. Εν κατακλείδι, η εικόνα αποτελεί μια 

σαφή κριτική στην εφαρμοζόμενη, ταξική, οικονομική πολιτική, εκθέτοντας τη δυσμενή 

κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πλατιά λαϊκή μάζα. Το λεκτικό κείμενο οπτικοποιεί και 

συμπληρώνει το περιεχόμενο της γελοιογραφίας, μη αφήνοντας αμφιβολίες στον αναγνώστη για 

το νόημά της  και τις προθέσεις του δημιουργού. 

 

 

 

Εικόνα 3 

Η γελοιογραφία δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη στις 31.09.1946 (μια ημέρα πριν το 

δημοψήφισμα για την παλινόρθωση του Γεωργίου Β΄) και αποτελείται από το οπτικό μέρος, που 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα, και το λεκτικό μέρος, που περιλαμβάνει την ακόλουθη 

πρόταση: «Όλοι οι ακραιφνείς πατριώτες θα ψηφίσουν πατρίδα... δηλαδή βασιλέα!». Ο 

Αρχέλαος, ο δημιουργός, υπογράφει κάτω αριστερά με το ψευδώνυμο ΤΟΤ. Η γελοιογραφία έχει 
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κάθετο προσανατολισμό και είναι διαιρεμένη σε δύο ζώνες, την ανώτερη που καταλαμβάνει τα 

5/6 περίπου του συνόλου και την κατώτερη που καλύπτει το υπόλοιπο μέρος και περιλαμβάνει 

το λεκτικό κείμενο: «Λαέ!.. Όλοι οι ακραιφνείς πατριώτες θα ψηφίσουν πατρίδα.. δηλαδή 

βασιλέα!..». Στην άνω ζώνη, μπροστά από ένα λευκό φόντο, και με κατεύθυνση από τα αριστερά 

προς τα δεξιά, είναι τοποθετημένες στη σειρά πέντε ανδρικές μορφές ₋όλες σε κατατομή. Η 

σειρά καταλήγει σε μια εκλογική κάλπη. Όλοι οι χαρακτήρες φαίνεται να βρίσκονται σε θέση 

αναμονής. Επιπλέον, όλων τα πρόσωπα είναι συνοφρυωμένα. Η ενδυμασία και τα σύμβολα-

σημεία καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμες τις μορφές: ο πρώτος άνδρας αριστερά, μπορεί να 

αναγνωριστεί ως μέλος της παραστρατιωτικής οργάνωσης Χ: φέρει μπερέ με το αντίστοιχο 

γράμμα της οργάνωσης επάνω. Επιπλέον, επάνω στη στολή του, στον δεξί άνω κορμό 

διακρίνεται το χαρακτηριστικό σύμβολο της οργάνωσης (ένα στέμμα με το γράμμα «χ» από 

κάτω —σύμβολο της βασιλικής Δεξιάς), ενώ δύο σειρές σφαιρών είναι τοποθετημένες χιαστί 

στο στέρνο του (επίσης χαρακτηριστικό της εμφάνισης των μελών της Χ). Τα άνω άκρα είναι 

λυγισμένα και τοποθετημένα πίσω από την πλάτη. Επίσης, έχει μακριά ατημέλητη γενειάδα. Η 

κεφαλή του είναι στραμμένη στα δεξιά, ενώ το υπόλοιπο σώμα τοποθετημένο μετωπικά προς 

τον θεατή. Τα κάτω άκρα είναι ανοιχτά. 

Αμέσως μετά, ακολουθεί ένας παχύς άνδρας με έντονη κοιλιά. Είναι ο μόνος από τους 

πέντε που δε φέρει στρατιωτική στολή. Η ενδυμασία του είναι επίσημη: κοστούμι, με γιλέκο και 

παπιγιόν και ψηλό καπέλο. Το αριστερό χέρι δε διακρίνεται εμφανώς. Το δεξί είναι 

τοποθετημένο στην αντίστοιχη τσέπη του παντελονιού του και κάτω από τη δεξιά μασχάλη 

κρατά έναν μεγάλο χαρτοφύλακα κλειστό. Το δεξί κάτω άκρο είναι λυγισμένο. Γενικά, η στάση 

του σώματός του δείχνει αναμονή. Είναι προφανές από τα στερεοτυπικά στοιχεία της αμφίεσης 

ότι πρόκειται για έναν εκπρόσωπο της αστικής τάξης —πιθανόν βιομήχανο. Η απεικόνιση αυτή 

ακολουθεί τον στερεοτυπικό χαρακτήρα που χρησιμοποιεί ο Αρχέλαος (και άλλοι γελοιογράφοι) 

για να αναπαραστήσει έναν μεγαλοαστό/βιομήχανο/εκπρόσωπο της μεγαλοαστικής τάξης. 

Μπροστά του βρίσκεται ένα μέλος των Ταγμάτων Ασφαλείας. Φέρει τη χαρακτηριστική 

στολή με τα τσαρούχια και το περιβραχιόνιο με το ναζιστικό σύμβολο στο αριστερό χέρι. Όπως 

και ο «Χίτης», έχει την κεφαλή του στραμμένη στα δεξιά ενώ το υπόλοιπο σώμα είναι 

τοποθετημένο μετωπικά προς τον θεατή. Τα κάτω άκρα είναι ανοιχτά. Μπροστά του βρίσκεται 

ένας στρατιωτικός. Ολόκληρο το παρουσιαστικό του δηλαδή η στολή του, ο ψηλόλιγνος 

σωματότυπος, ενδεχομένως κάποια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και η στάση του σώματος 
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₋όλα αποτυπωμένα με τον στερεοτυπικό τρόπο της γελοιογραφίας₋ οδηγούν τον θεατή στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για Βρετανό-προφανώς μέλος των βρετανικών στρατευμάτων που 

βρίσκονται στην Ελλάδα την εποχή της δημοσίευσης της γελοιογραφίας. Η μορφή του είναι εξ 

ολοκλήρου σε κατατομή, τα πόδια του ελαφρώς λυγισμένα και με το αριστερό χέρι κρατάει το 

μούσι του, ενώ στον δεξί ώμο έχει κρεμασμένο ένα έγχορδο μουσικό όργανο ₋κιθάρα μάλλον. 

Μπροστά από όλους στη σειρά, στέκει ένας ακόμη στρατιωτικός. Το ναζιστικό περιβραχιόνιο 

στο αριστερό χέρι, η στρατιωτική στολή των Γερμανικών στρατευμάτων του Β΄ Π.Π. και ο 

ναζιστικός χαιρετισμός με το υψωμένο αριστερό χέρι δεν αφήνουν αμφιβολία για τη ναζιστική 

του ιδιότητα/ταυτότητα. Το δεξί κάτω άκρο είναι προτεταμένο ελαφρώς και με το αντίστοιχο 

άνω άκρο ετοιμάζεται να ρίξει στην κάλπη ένα ψηφοδέλτιο, του οποίου το περιεχόμενο δεν είναι 

διακριτό. Ωστόσο, η λεζάντα καθιστά σαφές ότι πρόκειται για υπερψήφιση του Βασιλιά 

Γεωργίου Β΄. 

Ολόκληρο το πρώτο φύλλο είναι αφιερωμένο στο δημοψήφισμα με σχετικά άρθρα: 

«Δημοκρατία και ανεξαρτησία! προκήρυξη του ΕΑΜ», «1920 και 1946 και όμως η δημοκρατία 

θα νικήσει», «Ας προσέξουν», «Δημοκρατία είναι η ζωή της Ελλάδας», «Νίκη της Δημοκρατίας 

η απόφαση του συνεδρίου των Γάλλων σοσιαλιστών», ενώ στο κάτω μέρος της σελίδας, κάτω 

από τη γελοιογραφία αναγράφεται με κεφαλαία: «Αύριο όλοι στις κάλπες! Μάχη για τη 

δημοκρατία και την Ελλάδα». Επιπλέον της γελοιογραφίας του Αρχέλαου, υπάρχει κι ένα ακόμη 

σκίτσο —όχι όμως κωμικού χαρακτήρα— που απεικονίζει τη Δημοκρατία προσωποποιημένη 

κρατώντας την ελληνική σημαία να οδηγεί τον ελληνικό λαό από τα ερείπια προς τις ασφαλείς 

εστίες. Το σκίτσο αυτό πλαισιώνεται με το κείμενο: «Με τη δημοκρατία για μια καινούρια ζωή». 

Η εικόνα περιλαμβάνει μια μεταβατική δράση, τον Δρώντα Ναζί που ρίχνει την ψήφο 

του στην κάλπη —τον Στόχο της δομής— χαιρετώντας ναζιστικά, και (υποκινούμενες από αυτή 

τη διαδικασία) ακολουθούν μια σειρά από μεταβατικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν έναν 

Αντιδρώντα και ένα Φαινόμενο. Συγκεκριμένα, διακρίνονται οι εξής πραγματώσεις: ο Βρετανός 

είναι ο Αντιδρών στο Φαινόμενο κάλπη/Ναζί∙ ο ταγματασφαλίτης είναι ο Αντιδρών στον 

Βρετανό∙ ο βιομήχανος είναι ο Αντιδρών στον ταγματασφαλίτη∙ και τέλος, ο «Χίτης» είναι ο 

Αντιδρών στον βιομήχανο. Στις διαδικασίες αυτές, τα ανύσματα διαγράφονται από το βλέμμα 

των χαρακτήρων. Η γελοιογραφία δημοσιεύεται σε μια σημαντική στιγμή για τις ελληνικές 

εσωτερικές εξελίξεις. Είναι ξεκάθαρα προπαγανδιστική όντας τοποθετημένη υπέρ μιας 

συγκεκριμένης θέσης. Τοποθετεί τον Γεώργιο Β΄ απέναντι στο δημοκρατικό μέτωπο και τις 
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αριστερές δυνάμεις, ενώ ειρωνικά τόσο το σκίτσο όσο και το λεκτικό κείμενο, μεταφέρουν το 

μήνυμα ότι ο ίδιος αλλά και οι υποστηρικτές του δεν πρόκειται να υπερασπιστούν την πατρίδα. 

Σύμφωνα με τον Σφήκα (2007) οι βρετανικοί στόχοι μεταπολεμικά ήταν η παλινόρθωση της 

βρετανικής επιρροής και η εδραίωση ενός φιλικού προς τα βρετανικά συμφέροντα καθεστώτος 

στην ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό, η Μ. Βρετανία υποστήριζε ένθερμα τον Γεώργιο Β΄ και την 

κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις διαφαινόμενες προθέσεις της πλειοψηφίας των Ελλήνων. 

Ειδικότερα, η στήριξη του Γεώργιου Β΄ ήταν προσωπική πεποίθηση και επιλογή του 

πρωθυπουργού Churchill,. Ως τις αρχές του 1943 οι βρετανικές αρχές γνώριζαν ότι οι Έλληνες 

δεν επιθυμούσαν την επιστροφή του Βασιλιά πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Έτσι, 

χρειάστηκαν τέσσερις κυβερνήσεις (Βούλγαρη, Κανελλόπουλου, Σοφούλη, Τσαλδάρη) 

παράλληλα με τις ενέργειες του αντιβασιλέα Δαμασκηνού προκειμένου να δρομολογηθούν οι 

συνθήκες για την επάνοδο του Γεωργίου Β΄. Σκοπός ήταν η μεθόδευση μέσω του Λαϊκού 

κόμματος, ώστε να καταστεί αδύνατη οιαδήποτε πραγματική αντιπολίτευση προς τον βασιλιά με 

τελικό αποτέλεσμα την πλειοψηφική αποδοχή του Γεωργίου στο δημοψήφισμα. Αν και ο Bevin 

παραδεχόταν ότι ο ελληνικός λαός μη αποδεχόμενος ένα τέτοιο αποτέλεσμα, θα οδηγούνταν σε 

αναζωπύρωση της εμφύλιας σύγκρουσης, η Μ. Βρετανία θεωρούσε άμεση προτεραιότητα την 

αποτροπή κατάληψης της εξουσίας από τους κομουνιστές. 

Η γελοιογραφία, δομημένη στον κάθετο άξονα, παρουσιάζει στον θεατή το οπτικό 

μήνυμα ως το κυρίαρχο έναντι του λεκτικού που έρχεται να επεξηγήσει την εικόνα. Το άνω 

μέρος, είναι το οπτικό, το ιδεολογικά προβεβλημένο μέρος του μηνύματος και το λεκτικό 

κείμενο είναι το πληροφορικό, δηλαδή η πρακτική επεξήγηση της πραγματικότητας. Οι 

εκπρόσωποι της άρχουσας τάξης και της καταστολής ακολουθούν μια δημοκρατική διαδικασία, 

μεθοδευμένη με τέτοιον τρόπο (το δημοψήφισμα επικεντρώθηκε στο πρόσωπο του Γεωργίου Β΄ 

και όχι στον θεσμό της βασιλείας), ώστε σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, να μην τεθεί 

πολιτειακό ζήτημα. Επιπλέον, πρόκειται για μια παροχή, καθώς κανείς από τους 

αναπαριστώμενους συμμετέχοντες δεν έχει άμεση οπτική επαφή με τον θεατή. Όλοι γίνονται 

αντικείμενα του βλέμματός του. Το (μεσαίο) μακρινό πλάνο δημιουργεί μια μακρινή κοινωνική 

απόσταση ανάμεσα στους διεπιδραστικούς συμμετέχοντες. Ωστόσο, ο θεατής εμπλέκεται στην 

εικόνα μέσω της ισότιμης γωνίας απεικόνισης. Τα στοιχεία προοπτικής απεικόνισης 

υποδεικνύουν ενσωματωμένη απόδοση της εικόνας. Το λεκτικό κείμενο, γεμάτο σημεία στίξης 

(θαυμαστικό, αποσιωπητικά), εκφράζει ειρωνεία και, σε συνδυασμό με το οπτικό που αποδίδει 
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μια πτυχή της πραγματικότητας, επικαλείται το συναίσθημα του αποδέκτη: ο αναγνώστης 

(υποστηρικτής του Ε.Α.Μ., αντιμοναρχικός) καλείται να υπερασπιστεί  τη δημοκρατική 

νομιμότητα, τους θεσμούς, τις αρχές, την ελευθερία και την ίδια του την πατρίδα. Είναι 

προφανές ότι τα συμφέροντά του δεν ταυτίζονται με εκείνα της εγχώριας ολιγαρχίας, των 

ασκούντων διώξεις και τρομοκρατία, των δοσιλόγων, των Βρετανών και των υποστηρικτών των 

Ναζί. 

Επιπλέον, η άνω ζώνη, το οπτικό μέρος της γελοιογραφίας, μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι δομείται και στον οριζόντιο άξονα: στ’ αριστερά βρίσκονται το μέλος της ομάδας Χ, ο 

μεγαλοαστός-βιομήχανος και ο ταγματασφαλίτης, γνωστοί πλέον στην ελληνική κοινωνία, 

αναγνωρίσιμοι. Στα δεξιά, ο Βρετανός στρατιώτης και ο Ναζί που ψηφίζουν στην κάλπη 

αποτελούν το νέο μη αναγνωρίσιμο, το προβληματικό, αμφισβητήσιμο, μη δεδομένο και μη 

συμφωνημένο. Ενδεχομένως, ο σκιτσογράφος να εννοεί την εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων 

στα ελληνικά δεδομένα: ίσως —κρίνοντας από το ειρωνικό «πατριώτες»— να εννοεί και τους 

απροκάλυπτα υποταγμένους στη βρετανική κυβέρνηση αλλά και τους υποστηρικτές του 

ναζισμού που παρέμειναν ατιμώρητοι μετά τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον Μαργαρίτη (2002), η 

συμβολή της Βρετανίας στη δημιουργία μιας κρατικής μηχανής καταστολής και 

αντικομουνιστικής πολιτικής/δράσης είναι αδιαμφισβήτητη. Σκοπός ήταν η εδραίωση της 

βρετανικής πολιτικής με τον φθηνότερο και αμεσότερο τρόπο. Η ελληνική κοινωνία έπρεπε να 

συναινέσει πάση θυσία στη βρετανική κηδεμονία, ακόμη και με βίαιο κόστος. Η συντριβή, 

λοιπόν, του κινήματος αντίστασης στη βρετανική χειραγώγηση έπρεπε να επιτευχθεί, 

θυσιάζοντας τις δημοκρατικές αρχές κι αξίες. Η βρετανική εποπτεία καθοδηγούσε/χειραγωγούσε 

τα ανώτερα κλιμάκια της ελληνικής εξουσίας στο κέντρο, ενώ παράλληλα στην επαρχία, 

δρούσαν οι δυνάμεις καταστολής της Αριστεράς. Διαδικασία αναγκαία για την επιβίωσή τους, 

καθώς η τύχη τους σε μια ευνομούμενη Δημοκρατία θα ήταν επισφαλής. 

Τα σύμβολα-σημεία στη γελοιογραφία είναι ευδιάκριτα: ο αγκυλωτός (ναζιστικός) 

σταυρός, το τσαρούχι, το επίσημο ένδυμα και η φουσκωμένη κοιλιά, το «Χ» και το στέμμα. Στο 

λεκτικό κείμενο η λέξεις «πατριώτες» και «πατρίδα» έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Σημασιολογικό 

φορτίο έχει και η λέξη «βασιλέα», ως σημείο αναφοράς της μοναρχίας, της καταστολής, της 

καταπάτησης της δημοκρατικής ελευθερίας και του πραξικοπήματος. Κυρίαρχοι είναι ο 

ενδυματολογικός και ο στρατιωτικός κώδικας. 
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Εικόνα 4 

Η γελοιογραφία δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη στις 10.10.1946 στην πρώτη σελίδα της 

εφημερίδας, τοποθετημένη στο κέντρο του φύλλου. Στο ίδιο φύλλο, η πλειονότητα των άρθρων 

αναφέρεται στον κηδεμονικό ρόλο των Άγγλων στην Ελλάδα (εσωτερική κι εξωτερική πολιτική) 

με ενδεικτικούς τίτλους: «“Εθνική” αντιπροσωπεία και εθνική πολιτική»,  (αφορά τις ελληνικές 

διεκδικήσεις στη διάσκεψη του Παρισιού και την πειθήνια στάση της Ελλάδας στις θέσεις της 

Μ. Βρετανίας και των Η.Π.Α.), «Ούτε νέος Δεκέμβρης θα λυγίσει τον ελληνικό λαό», «Όπλα 

αντί για ψωμί —180 δισεκατομμύρια τον χρόνο για τα Τάγματα Ασφαλείας— Οι Άγγλοι θα 

δώσουν τα όπλα», «ΑΙΓΥΠΤΟΣ —Να φύγουν οι Άγγλοι! ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΗΣ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ».  

Ο δημιουργός, ο Αρχέλαος, υπογράφει (ΤΟΤ) κάτω αριστερά. Στο αριστερό μέρος, 

περιλαμβάνει έναν άνδρα με βρετανική στρατιωτική περιβολή ο οποίος κοιτάζει στα δεξιά μια 

γραπτή ανακοίνωση στερεωμένη πάνω σε ένα σχεδιάγραμμα που μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

πρόκειται για μια αφαιρετική απόδοση του περιγράμματος της Ελλάδας. Η γελοιογραφία φέρει 

τίτλο με κεφαλαία γραφή και υπογράμμιση «λογαριασμοί χωρίς τον ξενοδόχο» και λεζάντα στο 

κάτω μέρος «-Μπρέ.... ήμουνα νιός και γέρασα!»,  η οποία αποτελεί τα λόγια του στρατιώτη. 

Η μακριά γενειάδα που φτάνει μέχρι το πάτωμα, η μαγκούρα, τα γυαλιά πρεσβυωπίας 

και γενικά, η σκυφτή στάση του σώματος είναι ενδεικτικά της γηραιής ηλικίας του άνδρα. Στην 

ανακοίνωση που φέρει ημερομηνία 2-5-1996 αναγράφεται με κεφαλαία το εξής: «Τα βρεττανικά 

στρατεύματα ανέβαλλον προσωρινώς την αναχώρησίν των. Φόρεϊν Όφφις».  

Η γελοιογραφία ακολουθεί τη δομή του κάθετου τριπτύχου, όπου η άνω και η κάτω ζώνη 

εμπεριέχουν γλωσσικό κείμενο, ενώ η μεσαία με το οπτικό κείμενο που καταλαμβάνει και το 
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μεγαλύτερο τμήμα, λειτουργεί ως Ενδιάμεσος ανάμεσα στο Ιδεώδες και το Πραγματικό. 

Επιπλέον, το οπτικό κείμενο του Κέντρου, δομείται στον κάθετο άξονα: ο εκπρόσωπος των 

βρετανικών δυνάμεων αντιπροσωπεύει το Δεδομένο και η γραπτή ανακοίνωση πάνω στον χάρτη 

εκπροσωπεί το Νέο. Η εικόνα της μεσαίας ζώνης αποτελεί μια μεταβατική διαδικασία καθώς 

περιλαμβάνει έναν Δρώντα (τον γηραιό στρατιωτικό) και έναν Στόχο (τον χάρτη) προς τον οποίο 

διαγράφεται με σαφήνεια το άνυσμα από το βλέμμα του Βρετανού. Η εικόνα στη μεσαία ζώνη 

αποτελεί παροχή: ο αναγνώστης-θεατής παρατηρεί τον στρατιωτικό και η απεύθυνση του 

αναπαριστώμενου είναι έμμεση.  

Ο σκιτσογράφος σχολιάζει τη συνεχώς αναβαλλόμενη αναχώρηση των βρετανικών 

στρατευμάτων και συνεπώς, την παρατεταμένη εμπλοκή της Μ. Βρετανίας στην ελληνική 

(εσωτερική κι εξωτερική) πολιτική. Η μεσαία ζώνη οπτικοποιεί και συμπληρώνει το λεκτικό 

μήνυμα στο κάτω μέρος. Το λεκτικό κείμενο στην άνω ζώνη του Ιδεώδους εκφράζει την έντονη 

δυσαρέσκεια για την παρουσία των βρετανικών στρατευμάτων —και γενικότερα, της αγγλικής 

επιρροής— τόσο με τη χρήση κεφαλαίων όσο και με την ειρωνική μεταφορά όπου ως 

«ξενοδόχος» προφανώς εννοούνται οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι φίλα προσκείμενοι στο Κ.Κ.Ε. 

και όσοι δυσανασχετούν με τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της Βρετανίας. Έμμεσα καλούνται όλοι 

παραπάνω σε μια δυναμική αντίδραση. Με το παραπάνω έρχεται σε αντίθεση τόσο το 

Πραγματικό της κάτω ζώνης όσο και το Νέο, όπου η κατάσταση παρουσιάζεται σε μια πιο 

ρεαλιστική εκτίμηση. Είναι γεγονός ότι η Βρετανία προέκρινε τη δυναμική ₋διπλωματική₋ 

παρέμβασή της στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας, προκειμένου να διατηρήσει τους 

φιλελεύθερους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα έναντι στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό 

περιλάμβανε την παρουσία ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή στη διάρκεια του 

πολέμου κι εξής (Σφήκας, 2007). Επιπλέον, ήδη από το 1945, η βρετανική διπλωματία 

αντικατέστησε τη στρατιωτική ηγεσία στην ευθύνη των ελληνικών υποθέσεων, καθιστώντας ένα 

είδος αρμοστείας για τα εσωτερικά κι εξωτερικά ζητήματα της χώρας έχοντας τον πλήρη 

κυβερνητικό έλεγχο. Στόχος παρέμενε η εδραίωση της βρετανικής πολιτικής άμεσα και με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Η ελληνική κοινωνία έπρεπε να συναινέσει σ’ αυτή την κηδεμονία, 

ακόμη και με βία (Μαργαρίτης, 2002). Παρά την εκφρασμένη ανάγκη αποχώρησης των 

στρατευμάτων μετά το δημοψήφισμα του 1946, αλλά και την εξαγγελία ανάληψης της 

ελληνικής μεταπολεμικής ανόρθωσης από τις Η.Π.Α., η βρετανική παρουσία στην Ελλάδα 

συνεχίστηκε και μετά την 1η Απριλίου 1947.  
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Ο σκιτσογράφος παρουσιάζει αυτή τη διαρκή αναβολή της αναχώρησης των αγγλικών 

στρατευμάτων, την οποία μεταθέτει μισό αιώνα αργότερα (2-5-1996). Κυρίαρχοι κώδικες είναι ο 

ηλικιακός, ο στρατιωτικός, ο γεωγραφικός και ο ημερολογιακός. Τα σημαίνοντα που ξεχωρίζουν 

είναι η στρατιωτική ενδυμασία, η γενειάδα, η μαγκούρα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

παραπέμπουν στον χρόνο, στην παράτασή του, τη διάρκεια της βρετανικής παρουσίας. Το 

λεκτικό κείμενο διασαφηνίζει το περιεχόμενο αλλά και τις προθέσεις του σκιτσογράφου: η 

ανακοίνωση του βρετανικού Foreign Office που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εικόνας 

φαίνεται να αποτελεί μια αρνητική πρόβλεψη για τον σκιτσογράφο, ο οποίος όμως επιθυμεί να 

την διαψεύσει με το ειρωνικό σχόλιο στο άνω μέρος της εικόνας, καλώντας έμμεσα τους 

αριστερούς αναγνώστες της εφημερίδας να ανατρέψουν τα παρεμβατικά σχέδια της Μ. 

Βρετανίας. 

 

 

Εικόνα 5 

Η γελοιογραφία δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη στις 14.03.1947 στην πρώτη σελίδα της 

εφημερίδας τοποθετημένη στα αριστερά ενός άρθρου σχετικού με το θέμα της που φέρει τον 

τίτλο: «ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΤΡΟΥΜΑΝ-ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ 

ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ ΤΟΣΟ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ»,. «Η 

ΒΟΡΕΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ», «ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝΩΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ.ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ». Η 
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γελοιογραφία στο πάνω μέρος της έχει τίτλο, ο οποίος ταυτίζεται με τον τίτλο του σχετικού 

άρθρου (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΤΡΟΥΜΑΝ) και λεζάντα (ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (στη Ν. Υόρκη): Ώρα είναι να τα μαζεύω, να φύγω από δω που μ’ έβαλαν...). 

Δημιουργός της είναι ο Αρχέλαος, ο οποίος υπογράφει με το ψευδώνυμο ΤΟΤ (διακρίνεται στην 

αριστερή πλευρά της εικόνας). 

Το οπτικό μέρος καλύπτει τα 2/3 του συνόλου της εικόνας. Περιλαμβάνει μια γυναικεία 

μορφή που παραπέμπει στο άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη σε μια προσπάθεια να 

κατεβεί από το βάθρο. Όλο το σώμα γέρνει προς την αριστερή πλευρά (δεξιά για τον θεατή) και 

με το αριστερό χέρι στηρίζεται στην άκρη του βάθρου ενώ με το αντίστοιχο κάτω άκρο 

ετοιμάζεται να πατήσει το έδαφος. Το δεξί κάτω άκρο είναι λυγισμένο λίγο πριν να σηκωθεί από 

το βάθρο. Ο πυρσός βγάζει καπνό ₋σημάδι ότι η φλόγα του μόλις έχει σβήσει. Στο βάθος πίσω, 

διακρίνεται το περίγραμμα ουρανοξυστών και άλλων κτιρίων αστικού περιβάλλοντος. Το βάθρο 

του αγάλματος πατάει σε ανοιχτόχρωμο έδαφος. Το νησί Liberty island και τα νερά του λιμανιού 

της Ν. Υόρκης αποδίδονται εντελώς αφαιρετικά χωρίς λεπτομέρειες με την αντίθεση λευκού 

μαύρου να τα διαχωρίζει. 

Η γελοιογραφία ακολουθεί τη δομή του κάθετου τρίπτυχου, όπου το κέντρο λειτουργεί 

ως Ενδιάμεσος ανάμεσα στο Πραγματικό και το Ιδεώδες. Αποτελεί έναν ειρωνικό σχολιασμό 

του Αρχέλαου ως προς τις —ιδιαίτερα σημαντικές για την Ελλάδα και τον υπόλοιπο 

μεταπολεμικό κόσμο— εξελίξεις μετά την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν στις 12 Μαρτίου 

1947. Ο ίδιος ο πρόεδρος των Η.Π.Α. ανέφερε ότι η διατήρηση της ελευθερίας των λαών 

συνδεόταν άμεσα με την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και οι Η.Π.Α. ήταν έτοιμες να 

αναλάβουν οικονομικές και στρατιωτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να υποστηρίξουν 

οποιοδήποτε καθεστώς βρισκόταν υπό «κομμουνιστική απειλή» σε οποιοδήποτε σημείο του 

πλανήτη, θέτοντας σε δευτερεύουσα σημασία τη δημοκρατικότητα του καθεστώτος. Έτσι, στην 

Ελλάδα το 1947 ετίθετο σε εφαρμογή ένα αντικομουνιστικό πείραμα επιβεβαίωσης της ισχύος 

του αμερικανικού καπιταλισμού. Η ένταξη της Ελλάδας υπό την αμερικανική κηδεμονία δεν 

ήταν επ’ ουδενί μια κίνηση αφιλοκερδής καθώς, πέρα από το κοινωνικοπολιτικό σκέλος, 

εμπεριείχε και το οικονομικό∙ αποσκοπούσε στην ενίσχυση του αγγλο-αμερικανικού ελέγχου 

του Μεσανατολικού πετρελαίου και τον αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης επιρροής 

(Πετρόπουλος, 2005: 11). 
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 Σύμφωνα με τον Σφήκα (2007), το Δόγμα Τρούμαν σηματοδότησε την έναρξη της 

αμερικανικής εμπλοκής στον ελληνικό εμφύλιο. Για τον μεταπολεμικό κόσμο, η Ελλάδα έγινε 

το πεδίο επιβεβαίωσης του ηγεμονικού ρόλου των Η.Π.Α.: επί σειρά ετών είχε τον πλήρη έλεγχο 

της χώρας σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Το μέγεθος αυτής της θεσμικής και 

εξωθεσμικής διείσδυσης των Η.Π.Α. και της Βρετανίας σε άλλο ανεξάρτητο κράτος ήταν μέχρι 

τότε πρωτοφανές.  

Τα σημαίνοντα που κυριαρχούν στο σκίτσο είναι ο σβησμένος πυρσός και το άγαλμα της 

ελευθερίας. Οι κώδικες που κυριαρχούν είναι ο γυναικείος και ο κώδικας της αναχώρησης. Από 

το σκίτσο δεν είναι ευδιάκριτο αυτό που πρόκειται να λάβει τη θέση του γλυπτού∙ η λεζάντα, 

ωστόσο, υποδηλώνει ότι το μέλλον προβλέπεται αρνητικό για τον αριστερό αναγνώστη της 

εφημερίδας μετά την εφαρμογή των εξαγγελιών του προέδρου Truman. Το παραπάνω έρχεται να 

διασαφηνίσει και το αντίστοιχο άρθρο: η ειρήνη είναι επιφανειακή, η πρόκληση πιο «εσκεμμένη 

από ποτέ», η βορειοαμερικανική επέμβαση αναμενόμενη, όπως διαβεβαιώνει από τη Μόσχα και 

ο «Συμεώνωφ». Το λεκτικό κείμενο «αγκυρώνει» και διασαφηνίζει το νόημα του οπτικού. Η 

γελοιογραφία, προειδοποιεί: η γυναικεία μορφή δεν έχει πλέον θέση στις Η.Π.Α. γι’ αυτό και 

αναχωρεί, παίρνοντας μαζί την ελευθερία, την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή και τη φιλία 

μεταξύ των εθνών («Ώρα είναι να τα μαζεύω, να φύγω από δω που μ’ έβαλαν...»).  

 

 

Εικόνα 6 

Η γελοιογραφία δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη στις 13.09.1947 στην πρώτη σελίδα της 

εφημερίδας, στο κάτω μέρος πλαισιωμένη από σχετικά με το θέμα της άρθρα «Οι αντάρτες για 

την αμνηστία», «Λαϊκός βουλευτής καταγγέλλει στη Βουλή: Αξιωματικοί στη Βόρειο Ελλάδα 

ατιμάζουν παρθένες και καίνε χωριά. Ο κόσμος παίρνει τα βουνά.». Κάτω από το σκίτσο είναι 
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γραμμένη η λεζάντα: «-Μπράβο κύριε πρόεδρε! Κάτι τέτοιες αμνηστίες περιμένουμε και μεις 

για να ανδραγαθήσουμε...». Δημιουργός της είναι ο Αρχέλαος, ο οποίος υπογράφει με το 

ψευδώνυμο ΤΟΤ (διακρίνεται στην αριστερή πλευρά της εικόνας).  

Το σκίτσο περιλαμβάνει δύο ενήλικες ανδρικές μορφές, η μία καθήμενη στα δεξιά 

γηραιότερης ηλικίας και η άλλη όρθια στ’ αριστερά κατά πολύ νεότερης-μέσης. Και οι δύο είναι 

σε κατατομή και τοποθετημένες αντικρυστά μεταξύ τους. Το σκηνικό είναι λιτό, ωστόσο, 

γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι πρόκειται για έναν εσωτερικό χώρο, όπως δηλώνει το κρεμασμένο 

κάδρο στο φόντο, το τραπεζάκι αλλά και η πολυθρόνα της αριστερής καθιστής μορφής. Τα 

υποδήματα που φορά ο άνδρας στ’ αριστερά, ο τρόπος με τον οποίο κάθεται στην πολυθρόνα 

(σταυροπόδι) και το γεγονός ότι καπνίζει υποδηλώνουν ότι βρίσκεται σ έναν χώρο οικείο-

προσωπικό για εκείνον. Ωστόσο, το σώμα του είναι αρκετά μαζεμένο: ο άνω κορμός και το 

κεφάλι του γέρνει μπροστά και το αριστερό χέρι κρατά το μπράτσο της πολυθρόνας. Το βλέμμα 

του, επίσης, δείχνει συγκεντρωμένο, κατευθυνόμενο άμεσα προς τον άνδρα απέναντί του. 

Ο άνδρας στ’ αριστερά έχει λυγισμένα τα κάτω άκρα και προτάσσει το δεξί πόδι και χέρι 

προς τον καθιστό άνδρα. Φοράει κλειστά παπούτσια, μακρύ ανοιχτόχρωμο παντελόνι, σκούρο 

γιλέκο πάνω από ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και μαντήλι στον λαιμό. Στη ζώνη έχει στεραιωμένο 

ένα μεγάλο μαύρο πιστόλι και διακρίνονται επίσης, οι σφαίρες του. Τέλος, στο κεφάλι φοράει 

ένα ανοιχτόχρωμο καπέλο με μακρύ γείσο τύπου «cowboy», στο οποίο αναγράφεται το 

ακρωνύμιο «Μ.Α.Υ.». Η μορφή αυτή παραπέμπει στον comic ήρωα Lucky Luke. Το ακρωνύμιο 

«Μ.Α.Υ.» υποδεικνύει ότι πρόκειται για μέλος της Μονάδας Ασφαλείας της Υπαίθρου ₋κι 

ενδεχομένως κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος ή εκπρόσωπος₋ που απευθύνεται με τα λόγια του 

γλωσσικού κειμένου στην καθιστή μορφή η οποία μπορούμε, απ’ την απεύθυνση («κύριε 

πρόεδρε») και τα χαρακτηριστικά, να υποθέσουμε ότι είναι ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο οποίος 

είχε μόλις ορκιστεί πρωθυπουργός στην κυβέρνηση συνασπισμού Λαϊκών-Φιλελευθέρων. 

 Η εικόνα αποτελεί μια παροχή, καθώς οι αναπαριστώμενοι κοιτώντας στο πλάι γίνονται 

το αντικείμενο του βλέμματος του θεατή. Το μακρινό πλάνο δημιουργεί μια μακρινή κοινωνική 

απόσταση ανάμεσα στους διεπιδραστικούς συμμετέχοντες, υποδεικνύοντας την πρόθεση του 

δημιουργού να διαφοροποιήσει τον θεατή από τους εικονιζόμενους. Η εικόνα, παρά την ύπαρξη 

αντικειμένων στο φόντο, είναι δυσδιάστατη χωρίς προοπτική (άρα χωρίς ενσωματωμένη άποψη) 

και παρουσιάζεται σε μετωπική γωνία, γεγονός που εμπλέκει άμεσα τον θεατή από μια ισότιμη 

γωνία απεικόνισης. Η δομή του κάθετου άξονα της γελοιογραφίας παρουσιάζει στον θεατή το 
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οπτικό μήνυμα ως το κυρίαρχο έναντι του λεκτικού, που έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει την 

εικόνα. Επιπλέον, με βάση τον Οριζόντιο άξονα ο Σοφούλης, στα δεξιά, συνιστά το νέο (ίσως 

μια διάθεση μετριοπαθούς πολιτικής επίλυσης), το καινούριο, ενώ ο άνδρας των «Μ.Α.Υ.» το 

παλιό. Οι δύο αναπαριστώμενοι συνδέονται μεταξύ τους με ανύσματα που δημιουργούνται από 

τα βλέμματα (εσω-αφηγηματικό βλέμμα) και την κατεύθυνση των άνω και κάτω άκρων τους. 

Πρόκειται για μια μεταβατική διαδικασία δράσης/κίνησης, όπου ο όρθιος άνδρας με τη στάση 

του σώματός του, τη χειρονομία και το βλέμμα του είναι ο Δρών, ενώ ο Θ. Σοφούλης είναι ο 

Στόχος. Το οπτικό κείμενο καταλαμβάνει τα 4/5 της γελοιογραφία και το λεκτικό το 1/5 και 

μάλιστα διακρίνονται με σαφήνεια μεταξύ τους μέσω μιας επικλινούς γραμμής, η οποία ορίζει 

και το πεδίο στο οποίο στέκονται οι αναπαριστώμενοι: ο Σοφούλης αν και καθισμένος —και 

άρα σε χαμηλότερο ύψος από τον άνδρα των Μ.Α.Υ.₋— βρίσκεται στην ανωφέρεια του 

δαπέδου.  

Η γελοιογραφία εντάσσεται στα θέματα εσωτερικής πολιτικής, καθώς αποτελεί ένα 

καυστικό σχόλιο για τη σύμπραξης πολιτικής και (παρα)στρατιωτικής ηγεσίας στη μαζική δίωξη 

μελών του Ε.Α.Μ. και της Αριστεράς γενικότερα. Αναφερόμενο στην αμνηστία που ψηφίστηκε 

από την κυβέρνηση Σοφούλη την 1η Σεπτεμβρίου για τα πολιτικά αδικήματα που είχαν 

διαπραχθεί στη διάρκεια των συγκρούσεων, το λεκτικό κείμενο υπονοεί ότι οι πραγματικά 

επωφελούμενοι ήταν τα μέλη των παρακρατικών οργανώσεων των οποίων η τρομοκρατική 

δράση ενισχύθηκε. Οι Μονάδες Ασφαλείας (ή Αυτασφαλείας) της Υπαίθρου από την αρχή της 

εμφύλιας διαμάχης (Φθινόπωρο του 1946) ενίσχυαν τη Χωροφυλακή και τον στρατό στην 

καταδίωξη των ανταρτών και την τρομοκρατία των φιλικά προσκείμενων στην Αριστερά 

κατοίκων της υπαίθρου. Οι Μ.Α.Υ. στρατολογούμενοι από τον ντόπιο (εθνικόφρονα) πληθυσμό 

γνωρίζοντας την περιοχή δράσης τους, αλλά και την τοπική κοινωνία αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως 

αποτελεσματικοί κυνηγοί κεφαλών (Μαργαρίτης, 2005). Η ειρωνική χρήση του ρήματος 

«ανδραγαθήσουμε» αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Στα όρια του τραγελαφικού, και η αμφίεση 

που παραπέμπει στον τύπο του φτωχού και μόνου καουμπόι που χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του 

για την πάταξη του εγκλήματος και την υπεράσπιση του δίκαιου. Επιπλέον, την εποχή 

δημοσίευσης του σκίτσου, η Ελλάδα είχε ήδη μπει στη σφαίρα της αμερικανικής κηδεμονίας 

(Μάρτιος 1947: εξαγγελία Δόγματος Τρούμαν/The Truman Doctrin και Ιούνιος 1947: 

Ανακοίνωση Σχεδίου Μάρσαλ/ Marshall Plan), ενώ έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για επιθετικό 
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πόλεμο μέχρι τελικής εξόντωσης των ανταρτών. Ενδεχομένως, η αμφίεση του Μ.Α.Υ να υπονοεί 

αυτό. 

 Κυρίαρχα σημαίνοντα μπορούμε να θεωρήσουμε το πιστόλι στη ζώνη με τις σφαίρες, 

την αμφίεση τύπου «cowboy», το μουστάκι του Μ.Α.Υ., την πίπα καπνίσματος και τα ελαφριά, 

ασιατικού τύπου υποδήματα (πασούμια) του Σοφούλη (που παραπέμπουν σε Άραβα), τη μαύρη 

πολυθρόνα, το επικλινές κάδρο στον τοίχο που απεικονίζει μαύρη μουτζούρα. Όλα αυτά 

οδηγούν σε πολλαπλά σημαινόμενα: Αμερική, βία, αυτοδικία, προσπάθεια προβολής ανδρισμού, 

αστικές συνήθειες, αστική εξουσία. Κώδικες: ανδρικός, ενδυματολογικός, εξουσίας, βίας. Η 

συγκεκριμένη γελοιογραφία λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς τα άρθρα που την περιβάλλουν 

συμπληρώνοντας με καυστικό τρόπο το περιεχόμενό τους παρά αποτελώντας αισθητοποίησή 

τους. 

 

VIII. Διδακτική πρόταση στο μάθημα της Ιστορίας Γ΄ Λυκείου με δέκτες 

μαθητές/τριες   

 

Η σύγχρονη Διδακτική της Ιστορίας «έχει μετατοπίσει το βάρος της μαθησιακής 

διαδικασίας από τη δηλωτική στη διαδικαστική γνώση» δίνοντας έμφαση στην αντικατάσταση 

της παθητικής πολιτισμικής μεταβίβασης και του ιστορικού φρονηματισμού με τον ενεργητικό 

πολιτισμικό φρονηματισμό. Με την εφαρμογή νέων διδακτικών εργαλείων και με σημείο 

αναφοράς τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της ιστορικής ερμηνείας, η διδασκαλία δεν 

επικεντρώνεται μόνο στην γεγονοτολογική και πολιτικο-στρατιωτική Ιστορία (όπως γινόταν 

μέχρι πρότινος) (Κόκκινος, 2006), αλλά συμπεριλαμβάνει την καλλιέργεια κριτικών, νοητικών 

κι επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Γατσωτής, 2004). Αυτό το πρότυπο ιστορικής μάθησης 

διευκολύνει την κατανόηση της ιστορικής συνάφειας των γεγονότων και την ένταξή τους στο 

ιστορικό γίγνεσθαι κι επιτρέπει, επιπλέον, στους μαθητές ν’ αντιληφθούν καλύτερα τους 

μηχανισμούς νοηματοδότησης κάθε κοινωνίας (Κόκκινος, 2006).  

Η παιδαγωγική αξιοποίηση της «Νέας Ιστορίας» και της μεταμοντέρνας ιστοριογραφίας 

προσανατολίζεται σε διδακτικές κι ερευνητικές πρακτικές που καλλιεργούν στους μαθητές την 

ανάπτυξη προσωπικών κριτηρίων προσέγγισης του ιστορικού υλικού παράλληλα με την 

ανάπτυξη δυνατοτήτων αναγνώρισης της ταυτότητάς τους στον κόσμο (Γατσωτής, 2004). Δίνει 

έμφαση στις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης και τις μεταγνωστικές δεξιότητες, στον διάλογο 
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παρόντος-παρελθόντος κι επιπλέον, προτείνει την ανάδειξη των ιστορικών βιωμάτων μιας 

ποικιλίας κοινωνικών ομάδων (Κόκκινος, 2006). Μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας 

καλλιεργείται η προϋπάρχουσα ανάγκη των μαθητών για νοηματοδότηση κι ερμηνεία του 

κόσμου. Παράλληλα, αναπτύσσονται κριτικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες  με επίκεντρο την 

ετερότητα και την ιστορικότητα του Άλλου αλλά και του συλλογικού Εαυτού. Ενώ, 

επαναπροσδιορίζεται η σχέση τους με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται 

(Μαυροσκούφης 2010).  

Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ειδικά στη Γ΄ Λυκείου θεωρείται αναγκαία η 

ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων μαθησιακών και στρατηγικών διδασκαλίας μέσω της βιωματικής 

προσέγγισης του μαθήματος, με δραστηριότητες που θα συνδέουν την Ιστορία με άλλες 

επιστήμες, με γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής, αξιοποιώντας τις κλίσεις, τα 

ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 17. ΦΕΚ, 2015: 

2524) και καλλιεργώντας την κριτική σκέψη μέσα από την ενεργό συμμετοχή (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2002: 17. ΦΕΚ, 2015: 2541). Η ακόλουθη πρόταση διδασκαλίας έχει ως αντικείμενο 

την περίοδο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την εμφύλια σύγκρουση που 

ακολούθησε στα μετακατοχικά χρόνια. Αν και περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη, μαζί με τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, και παρά το ότι αποτελεί σημαντικό γεγονός τόσο για τη σύγχρονη 

ελληνική Ιστορία αλλά και την παγκόσμια —ως πρώτη πράξη του Ψυχρού Πολέμου— ο 

ελληνικός εμφύλιος (λόγω της συγκρουσιακής φύσης του και λόγω της χρονικής εγγύτητας των 

γεγονότων) συνήθως μελετάται πολύ συνοπτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 

Σχέδιο διδασκαλίας 

 

Η παρούσα εργασία συμπεριλαμβάνει μία παρέμβαση-διδακτική πρόταση, για τη 

διδασκαλία της νεότερης Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία πραγματοποιήθηκε 

κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στο τμήμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Νέου Αγιονερίου. 

Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση ανέλαβε η γράφουσα, η οποία ήταν και η 

διδάσκουσα του μαθήματος στη συγκεκριμένη τάξη. Πριν την εφαρμογή της δραστηριότητας, 

προηγήθηκε η διδασκαλία των γεγονότων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του ελληνικού 

εμφυλίου. Μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων ανάλυσης οπτικών κειμένων, η 

συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί στην προαγωγή της  ιστορικής σκέψης των μαθητών και την 
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άσκησή τους ως καταναλωτών εικόνων. Με αφετηρία γελοιογραφίες πρωτότυπες, 

δημοσιευμένες στον Τύπο ως ερεθίσματα παραγωγής ιδεών κι ανάκλησης της ιστορικής 

αφήγησης, στόχος είναι η απόχτηση γνωστικών και κοινωνικο- συναισθηματικών δεξιοτήτων 

από τους μαθητές. Η εμπλοκή της εκπαιδευτικού είχε ρόλο καθοδηγητικό και κυρίως 

συντονιστικό- διευκρινιστικό.  

 

Τίτλος: Ανάγνωση πολιτικών γελοιογραφιών δημοσιευμένων στον Τύπο (1945-1947) 

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου 

 (Κεφάλαιο Ε΄-ενότητες: 4.Η συμμαχική αντεπίθεση και η ολοκληρωτική ήττα της ναζιστικής 

Γερμανίας -Η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας  6.Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών,  

Κεφάλαιο ΣΤ΄-ενότητα: 2.Η έναρξη του Ψυχρού πολέμου, οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και ο 

εμφύλιος πόλεμος  

Τάξη στην οποία απευθύνεται: Γ΄ Γενικού Λυκείου 

Χρονική διάρκεια:2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα  

Αναμένεται οι μαθητές: 

-Να γνωρίσουν βιωματικά μέσα από πρωτογενείς πηγές κομμάτια της σύγχρονης Ιστορίας.  

-Να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικού γραμματισμού. 

-Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα των εμφυλίων πολέμων και του μεταπολεμικού κλίματος. 

-Να αποκτήσουν ιστορική ενσυναίσθηση, εξετάζοντας τα γεγονότα μέσα από την οπτική των 

ανθρώπων που τα έζησαν. 

-Να εξοικειωθούν με το οπτικό κείμενο ως μέσο άντλησης πληροφοριών και κριτικής ανάγνωσης 

και ν’ αποκτήσουν δεξιότητες οπτικού γραμματισμού. 

-Να συνειδητοποιήσουν ότι τα οπτικά κείμενα είναι σκοπούμενες κατασκευές 

-Να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία του Β΄ Π.Π. συνεχίζεται με την εμφύλια σύγκρουση στην 

Ελλάδα. Μετά τη γερμανική Κατοχή και μέχρι και τη δικτατορία μεσολάβησε ένα διάστημα 

πολιτικών εξελίξεων, αστάθειας, διχασμού. 

-Να εξοικειωθούν με τη γελοιογραφία ως πηγή ιστορικού υλικού. 

-Να προσδιορίσουν τη γελοιογραφία και το μήνυμα, την οπτική και την άποψη των 

εικονογραφημάτων 

Μέθοδος και μορφή διδασκαλίας: Επαγωγική και Ομαδοκεντρική 
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Συνοπτική περιγραφή σεναρίου/δραστηριότητας: 

Αρχικά προβάλλεται στους μαθητές μια φωτογραφία ή μια προπαγανδιστική αφίσα του 

Αδόλφου Hitler (βλέπε Παράρτημα). Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν το πρόσωπο και να 

περιγράψουν σύντομα την εικόνα που βλέπουν. Αναμένεται να αναγνωρίσουν την ταυτότητα του 

προσώπου και να παρατηρήσουν τη στάση σώματος, τη στρατιωτική του ενδυμασία, τα 

ασπρόμαυρα χρώματα. Καλούνται, επίσης, να παρατηρήσουν τα κύριο στοιχεία που αποπνέει η 

μορφή του στο θεατή (αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, δικτάτορας κ.λ.π.). Ανακαλώντας τις 

ιστορικές τους γνώσεις μπορούν να υποθέσουν τη χρονική στιγμή που παράχθηκε η εικόνα. 

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση σχετικά με την εικόνα και τα βασικά στοιχεία της, όπως την 

προσλαμβάνουν οι μαθητές ως θεατές αναγνώστες —και όχι με σχολαστική— ανατομική ανάλυση 

αποφεύγοντας εκβιαστικές αναζητήσεις της «κεντρικής ιδέας» και των «μηνυμάτων». Σ’ αυτή τη 

φάση, ένας μαθητής σε ρόλο γραμματέα μπορεί να καταγράφει στον πίνακα σε μορφή σημειώσεων 

τις σχετικές προτάσεις, ενώ η εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό- συντονιστικό ρόλο. Στο τέλος, 

συντίθεται μια σύντομη περιγραφική παράγραφος με βάση τα όσα έχουν καταγραφεί (8-10 λεπτά). 

Κατόπιν, προβάλλεται μια γελοιογραφία του Αρχέλαου με θέμα τον Αδόλφο Hitler (βλέπε Εικόνα 

1) όπου δίνονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης. Οι μαθητές καλούνται, αφού την παρατηρήσουν 

προσεκτικά, να αναγνωρίσουν το είδος της, τις συνθήκες παραγωγής και να κάνουν μια περιγραφή 

των εικονιζόμενων (αναγνώριση προσώπου, συμβόλων, αντικειμένων). Ενθαρρύνονται να 

επισημάνουν στοιχεία που ενδεχομένως τους προκαλούν το ενδιαφέρον. Όπως στην προηγούμενη 

φάση, αναμένεται να αναγνωρίσουν την ταυτότητα του προσώπου και να παρατηρήσουν τη στάση 

σώματος, τη στρατιωτική του ενδυμασία, τα ασπρόμαυρα χρώματα και να παρατηρήσουν τα κύρια 

στοιχεία που αποπνέει η μορφή του (παρακμή, πτώση κ.λ.π.). Οι μαθητές αναμένεται επίσης (κι 

ενθαρρύνονται από την εκπαιδευτικό) να συγκρίνουν τις δύο μορφές και ανακαλώντας από την 

ιστορική αφήγηση, να συμπεράνουν ότι πρόκειται για την απεικόνιση του ίδιου προσώπου αλλά με 

διαφορετικό τρόπο, από διαφορετική οπτική και σε διαφορετική χρονική στιγμή (6-8 λεπτά). Στη 

συνέχεια, η εκπαιδευτικός ενώ διανέμει στους μαθητές σχετικό φυλλάδιο που περιλαμβάνονται 

συνοπτικά κάποια βασικά στοιχεία-οδηγίες για την ανάλυση οπτικών κειμένων βασισμένες στη 

γραμματική του οπτικού σχεδιασμού των Kress & Van Leeuwen. δίνει διευκρινίσεις (χωρίς όμως 
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να αναλύει σχολαστικά και με λεπτομέρειες) για τη «Σημειωτική» ως μια συστηματική μέθοδο-

επιστήμη ανάγνωσης κειμένων. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες όπου καλούνται 

να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις βασισμένες στα στοιχεία του φυλλαδίου. Με 

αυτόν τον τρόπο, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συμπληρώσει ένα τμήμα της σημειωτικής 

ανάγνωσης (ανύσματα, Οριζόντιος-Κάθετος άξονας, απεικονιστική πράξη-βλέμμα, μέγεθος 

πλαισίου-κοινωνική απόσταση, γωνία λήψης) (10-12 λεπτά). Όταν ολοκληρώσουν την 

επεξεργασία, οι ομάδες ανακοινώνουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα και συνθέτουν μια 

ολοκληρωμένη ερμηνεία, η οποία θα προκαλέσει αφετηρία για διάλογο και συζήτηση στην τάξη: οι 

μαθητές αναμένεται να συγκρίνουν την πρώτη —αυθόρμητη— περιγραφική ανάγνωση της 

γελοιογραφίας με τη σημειωτική ερμηνεία αλλά και να ανακαλέσουν την ιστορική αφήγηση. Με την 

καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, ενθαρρύνονται να διατυπώσουν κρίσεις ως προς το εκπεμπόμενο 

μήνυμα, τις προθέσεις του δημιουργού, τον τρόπο πρόσληψης του αναγνώστη-θεατή. Σε αυτό το 

σημείο η εκπαιδευτικός μπορεί να επισημάνει την ιδεολογική τοποθέτηση του δημιουργού και του 

εντύπου δημοσίευσης της γελοιογραφίας. Έπειτα, διανέμει σε κάθε ομάδα από μία διαφορετική 

γελοιογραφία την οποία οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν και να ερμηνεύσουν σημειωτικά 

με αντίστοιχο τρόπο (8-10 λεπτά). Έχοντας την εμπειρία από την επεξεργασία της πρώτης εικόνας, 

οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει μια μικρή εξοικείωση με τον τρόπο ανάλυσης. Οι ομάδες αυτή τη 

φορά θα αναλάβουν όλα τα μέρη της σημειωτικής ανάγνωσης. Η άσκηση αναμένεται να 

ολοκληρωθεί στην επόμενη διδακτική ώρα. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της 

ανάλυσής της, ει δυνατόν και με τη χρήση της τεχνολογίας (π.χ. πρόγραμμα παρουσίασης). Ο 

υπόλοιπος χρόνος μέχρι τη λήξη της διδακτικής ώρας, διατίθεται γι’ αναστοχασμό κι ελεύθερο 

διάλογο μεταξύ των μαθητών, ως προς την ανάγνωση των εικόνων. 

 

Αποτελέσματα παρέμβασης 

 
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Η 

διδακτική πρόταση αποδείχθηκε εφικτή και πρακτικά υλοποιήσιμη, ταυτόχρονα με την 

εκπλήρωση των προσδοκιών της γράφουσας από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Οι 

μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά σχεδόν στο σύνολό τους. Δείκτης αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας αποτελεί η μεταβολή σε θετική κατεύθυνση της στάσης των 

μαθητών/τριών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας: παρά την αρχική απροθυμία, υποδέχτηκαν 

την ανακοίνωση των δραστηριοτήτων (προκαταβολικός οργανωτής) με ενδιαφέρον, ενώ ο 
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βαθμός συμμετοχής και προσπάθειάς τους στις δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από μέτρια έως 

σχεδόν ενθουσιώδη. Σε αυτό συνέβαλε η ομαδοκεντρική οργάνωση και το γεγονός ότι οι 

δραστηριότητες είχαν σημείο αναφοράς γελοιογραφίες-σκίτσα, ένα είδος κειμένου με το οποίο 

είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές από την καθημερινή εμπειρία. Λειτούργησαν ως ενεργά 

υποκείμενα (δέκτες κι επεξεργαστές) οπτικών κειμένων τα οποία μπορούν να δουν στην 

καθημερινότητά τους (γελοιογραφίες, σκίτσα). Θεώρησαν τη Σημειωτική ένα χρήσιμο εργαλείο 

ανάγνωσης κειμένων που μπορεί να εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις στην καθημερινότητά τους. 

Τέλος, οι ίδιοι μαθητές ανέφεραν ότι οι οπτικές αναγνώσεις «έσπασαν» τη μονοτονία της 

ιστορικής αφήγησης και των γραπτών πηγών κι επιπλέον, λειτούργησαν αποσυμφορητικά ως 

προς την πίεση των εξετασιοκεντρικών μαθημάτων.  

Το πλήθος των διδακτικών προτάσεων ως προς την επεξεργασία των πηγών έχουν 

καταδείξει ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό και άκαμπτο μοντέλο διδασκαλίας, αλλά στρατηγικές 

οι οποίες εμπεριέχουν ποικιλία δραστηριοτήτων, που χαρακτηρίζονται για την ευρηματικότητα, 

την προσαρμοστικότητα και τον επικοινωνιακό χαρακτήρα. Η παρούσα πρόταση —ανοιχτή σε 

βελτιωτικές αλλαγές— σε πρακτικό επίπεδο φιλοδοξεί να συνεισφέρει στα εργαλεία 

διδασκαλίας της Ιστορίας μέσα από την αξιοποίηση της Σημειωτικής ως μεθόδου ανάγνωσης και 

κατανόησης ιστορικών οπτικών κειμένων, να χρησιμεύσει στους εκπαιδευτικούς ως πρόταση 

διδακτική και να συμβάλλει στον προβληματισμό και τη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα του 

οπτικοακουστικού γραμματισμού και της ανάγνωσης οπτικών κειμένων στο ελληνικό σχολείο.  

 

Συζήτηση  

 

Μια εικόνα κρύβει πολλαπλά νοήματα, τα οποία οι λέξεις από μόνες τους δε μπορούν να 

περιγράψουν με την ίδια καθαρή διαλεκτική που επιτυγχάνει το σκίτσο. Η γελοιογραφία έχει 

έναν διττό χαρακτήρα: εικαστική όψη και νοηματικό περιεχόμενο. Ως εικονισμένη σκέψη καλεί 

τον θεατή να τη διαβάσει, να την κατανοήσει και να την ερμηνεύσει. Η κοινωνία βρίσκει την 

έκφρασή της μέσα από την καθημερινή έμπνευση του γελοιογράφου. Με την ευρηματικότητα 

και το χιούμορ της η γελοιογραφία παρουσιάζει συνοπτικά και παραστατικά κάτι που έχει ήδη 

με κάποιον τρόπο προβληματίσει τον αναγνώστη (Μπουκάλας, 2008). Έτσι, μπορεί να 

προσφέρει στον ερευνητή στοιχεία για μια συγκεκριμένη εποχή και κουλτούρα∙ σημαντικές 

ιστορικές στιγμές ερμηνεύτηκαν μέσα από τη γελοιογραφία ως μορφή κοινωνικής κριτικής. Η 
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πολιτική γελοιογραφία, ειδικότερα, τοποθετημένη εμβόλιμα στην πολιτική αρθρογραφία ως 

σχόλιο της επικαιρότητας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διερεύνηση ευρέως διαδεδομένων 

πολιτικών απόψεων, ιδεολογιών, στερεοτύπων, εθνικών, θρησκευτικών και άλλων συμβόλων. 

Όντας μια σύγχρονη, υποκειμενική ερμηνεία και αναπαράσταση των γεγονότων από τον 

δημιουργό της αλλά και το μέσο στο οποίο δημοσιεύεται, συχνά υπερπροβάλλει στοιχεία για 

χάρη του χιούμορ ή της προπαγάνδας (Burke, 2003). 

Η μελέτη και κριτική ανάγνωση της γελοιογραφίας συνιστά διαδικασία που περικλείει 

όλες τις οπτικές του αναπαριστώμενου θέματος —όχι μόνο την προφανή— συνεξετάζοντας το 

γλωσσικό κείμενο που μπορεί να συνοδεύει το σκίτσο. Ομοίως, είναι απαραίτητη η 

συμπερίληψη και του πολιτικού και ιστορικού συγκείμενου κατά το οποίο διαμορφώθηκε η 

εικόνα. Ως εικαστικό είδος έχει συγκεκριμένους κώδικες και, όπως όλα τα είδη τέχνης, για την 

επεξεργασία του νοήματός της απαιτείται η κατανόησή τους. Η Κοινωνική Σημειωτική μέσα 

από τη γραμματική του οπτικού κειμένου των Kress & Van Leeuwen μπορεί να λειτουργήσει ως 

ένα πολύ χρήσιμο μέσο ανάλυσης κι ερμηνείας της πολιτικής γελοιογραφίας.  

Στις γελοιογραφίες του Αρχέλαου αξιοποιούνται η τροπικότητα, οι αφηγηματικές 

αναπαραστάσεις και η διεπίδραση∙ με σαφή πολιτική τοποθέτηση ο σκιτσογράφος καταδικάζει 

το αστικό-μοναρχικό πολιτικό καθεστώς, όπως διαμορφώνεται με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου και τις έξωθεν παρεμβάσεις: σε μετωπική γωνία προς τον θεατή, δηλώνει άμεσα την 

ήττα του Hitler αλλά και το αβέβαιο μέλλον με την έλευση των συμμάχων∙ με μια εικόνα 

παροχή ασκεί κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Βούλγαρη που ευνοεί τον 

πλουτισμό συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων εις βάρος του «λαού»∙ χρησιμοποιεί 

στερεότυπα και σύμβολα-σημεία για να καταγγείλει την παραβίαση των δημοκρατικών θεσμών 

και το διαφαινόμενο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος∙ καταδεικνύει την παρατεταμένη 

εμπλοκή των βρετανικών δυνάμεων αλλά και την επερχόμενη και απροκάλυπτη παρέμβαση των 

Η.Π.Α. στις ελληνικές υποθέσεις∙ οπτικοποιεί τη σύμπραξη πολιτικής και (παρα)στρατιωτικής 

ηγεσίας στη μαζική δίωξη μελών του Ε.Α.Μ. και της Αριστεράς γενικότερα. Σε όλα τα σκίτσα 

το λεκτικό κείμενο συμπληρώνει, διασαφηνίζει και «αγκυρώνει» το οπτικό μήνυμα, 

σχολιάζοντας ειρωνικά τις εξελίξεις στον μεταπολεμικό κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα. 

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Ιστορία στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι το πώς θα μπορούσε να γίνει το μάθημα πιο εύληπτο κι 

ευχάριστο για τους μαθητές τους. Οι πηγές της γνώσης αυξάνονται συνεχώς στη σύγχρονη 
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εποχή και η πληροφορία σήμερα διαδίδεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ταυτόχρονα, οι 

πολυγραμματισμοί έχουν διευρύνει τα όρια της τυπικής εκπαίδευσης. Το σχολείο περισσότερο 

από ποτέ χρειάζεται να ενισχύσει τη βιωματική μάθηση και να καταστήσει τους μαθητές κριτικά 

σκεπτόμενους δέκτες. Στην Γ’ Γενικού Λυκείου, οι μαθητές έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά την 

τυπική λογική σκέψη κι έχουν κατακτήσει σε κάποιον βαθμό δεξιότητες οπτικού και κριτικού 

γραμματισμού, τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω. Χρειάζεται, επιπλέον, να 

ασκηθούν και στον ιστορικό γραμματισμό, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώνουν ερωτήματα 

και να αξιολογούν απόψεις και στάσεις για το παρελθόν με βάση τα ιστορικά τεκμήρια και 

κατάλοιπα. Παράγοντες όπως η αποσπασματικότητα της ύλης και η ελλιπής άσκηση σε 

πολυτροπικά κείμενα, λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων. 

Αντίθετα, όταν προσφέρονται ευκαιρίες μάθησης καινούριων τρόπων επεξεργασίας των πηγών 

οι μαθητές ανταποκρίνονται πολύ θετικά. Ο τρόπος διδασκαλίας μπορεί, επίσης, να επηρεάσει 

αντίστοιχα τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευόμενων απέναντι στο διδακτικό αντικείμενο 

(Παπαδάκη, 2011). Η γελοιογραφία από μόνη της είναι ελκυστική, εξάπτει και διεγείρει τη 

δημιουργική φαντασία των μαθητών. Όπως έδειξε η αξιοποίησή της στην διδακτική πράξη στην 

παρούσα εργασία, το γελοιογραφικό σκίτσο μπορεί ν’ αποτελέσει αφορμή γνώσης και πεδίο 

προβληματισμού για τη διδασκαλία της Ιστορίας. 

Η παρατήρηση των μαθητών και τα σχόλια που διατύπωσαν έδειξε ότι η συγκεκριμένη 

παρέμβαση ήταν μια ευχάριστη και πρωτόγνωρη διαδικασία. Οι μαθητές είχαν γενικά θετική 

στάση και ήταν δεκτικοί σε αυτόν τον τρόπο εργασίας, αν και είχαν ελάχιστη εμπειρία στην 

επεξεργασία της γελοιογραφίας και καθόλου εμπειρία στη σημειωτική ανάγνωση. Έδειξαν 

ενδιαφέρον για τις γελοιογραφίες ως διδακτικό εργαλείο και τη Σημειωτική ως μέσο ερμηνείας-

ανάλυσης. Ειδικότερα, ως προς τη Σημειωτική δήλωσαν ότι ήταν η πρώτη φορά που εργάστηκαν 

με αυτόν τον τρόπο. Οι οδηγίες για τη σημειωτική ανάγνωση των πολιτικών γελοιογραφιών 

διευκόλυνε τους μαθητές, ενώ ανέδειξαν τις δυνατότητες (αλλά και τις αδυναμίες τους) στην 

προσέγγιση των οπτικών κειμένων. Ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας ενίσχυσε τις 

αναγνωστικές δεξιότητες των μαθητών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων για την κατανόηση του 

παρελθόντος 

Συμπερασματικά, η χρήση των γελοιογραφιών στο μάθημα της Ιστορίας μπορεί να 

συμβάλλει θετικά στην ενεργοποίηση της κριτικής επεξεργασίας του ιστορικού υλικού. Η 

Σημειωτική με την κατάλληλη προσέγγιση, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο 
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εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Ιστορίας στη σχολική τάξη και να συμβάλλει στη 

δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων αναγνωστών. Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν 

μεταγνωστικές δεξιότητες, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές και στην 

καθημερινότητά τους. 

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη συγκεκριμένη δράση σε συγκεκριμένους μαθητές. Γι’ 

αυτό και δε θα ήταν σκόπιμο να μιλήσουμε για γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, θα 

μπορούσε η συγκεκριμένη πρόταση-παρέμβαση να αξιοποιηθεί σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

σχεδιασμούς και να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα. Η Σημειωτική ως εργαλείο 

οπτικού γραμματισμού στο σχολείο θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα διδακτικά 

αντικείμενα πέραν της Ιστορίας αλλά και για την επεξεργασία άλλων ειδών οπτικών κειμένων 

(φωτογραφίες, αφίσες, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, διαφημιστικά κείμενα). Ενδιαφέρον θα είχε να 

πραγματοποιηθεί έρευνα δράσης σε ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας τάξης για να 

παρακολουθήσουμε ποσοστιαία την εξέλιξη των μαθητών ως προς την κατάκτηση δεξιοτήτων 

επεξεργασίας οπτικών κειμένων με αυτόν τον τρόπο. 

O οπτικός γραμματισμός διαπερνά όλα τα αντικείμενα των πολιτισμικών σπουδών, 

λειτουργώντας ως αντικείμενο μελέτης αλλά κι ως μέσο εκμάθησης γενικότερα. Η σημειωτική 

ανάλυση των γελοιογραφικών σκίτσων μπορεί να επιφέρει πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα 

αποτελέσματα για τη μελέτη συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων και κοινωνικών πλαισίων. Η 

Κοινωνική Σημειωτική θεωρία υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι «μια δόμηση σημείωσης» η 

οποία διαμορφώνεται από τις αξίες και πεποιθήσεις της εκάστοτε κοινωνίας στην οποία 

αναφέρεται. Δεν μπορεί να αποδείξει την απόλυτη αλήθεια μιας αναπαράστασης. Και δεν είναι 

αυτό, απαραίτητα, το ζητούμενο. Μπορεί, ωστόσο, να καταδείξει «κατά πόσο μια εκάστοτε 

πρόταση αναπαρίσταται ως αληθινή ή όχι» (Kress &Van Leeuwen, 2010: 248). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

  

1.Τα Θέμα Β2 των απολυτηρίων  εξετάσεων Γ΄Γενικού Λυκείου 2001 

[προσβάσιμο στο https://www.panellinies.net/wp-content/uploads/2011/10/istoria-gen-2001.pdf 

ανακτήθηκε 12.02.2018] 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις  

γελοιογραφίες που σας δίνονται να συνθέσετε την ιστορία της περιόδου του 

Ελληνοϊταλικού πολέμου, την οποία σατιρίζουν .  

 

 
 

 
 
 
-Εσύ στο Βατερλώ... κι εγώ στην Κορυτσά  
 

 
 
ΙΤΑΛΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Πάνε, Ντούτσε μου, και οι Άγιοι Σαράντα  
ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: Όπως πάμε, γρήγορα θα μας πάρουν και τους Άγιους Πάντας.  

 

Μονάδες 20  

 
 
 

 

 

 

 

https://www.panellinies.net/wp-content/uploads/2011/10/istoria-gen-2001.pdf
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2.Φωτογραφία του Αδόλφου Χίτλερ   

[προσβάσιμο στο https://www.history.com/topics/world-war-i i/adolf-hitler-1 

-ανακτήθηκε 12.02.2018 ]  

 

 

 

 

 

3.Προπαγανδιστική αφίσα του Αδόλφου Χίτλερ 

[προσβάσιμο στο https://www.history.com/topics/world-war-ii/adolf-hitler-1 

-ανακτήθηκε 12.02.2018] 

 

  

https://www.history.com/topics/world-war-ii/adolf-hitler-1
https://www.history.com/topics/world-war-ii/adolf-hitler-1
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