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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα εργασία με τίτλο " Ιστορικές διαστάσεις της παιδικής ηλικίας στα σχολικά 

εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Διακριτική παρουσία ή εκκωφαντική 

απουσία;" έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την αναλυτική παρουσίαση της 

αναπαράστασης του παιδιού και της παιδικής ηλικίας κατά το παρελθόν, στα σχολικά 

εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού και της Ιστορίας του Δημοτικού και  των τριών 

τάξεων του Γυμνασίου , εγχειρίδια με τα οποία έρχεται σε άμεση επαφή ο μαθητής. Η 

μελέτη αφορά τόσο το περιεχόμενο των κειμένων και των παραθεμάτων όσο και τις 

εικόνες των συγκεκριμένων εγχειριδίων. Η μέθοδος που ακολουθείται για την έρευνα 

είναι η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα κυριότερα συμπεράσματα στα 

οποία οδηγήθηκε η έρευνα από τη μελέτη των ίδιων των βιβλίων είναι τα ακόλουθα: 

 

Ο αριθμός των αναφορών στο παιδί και την παιδική ηλικία δεν είναι ικανοποιητικός. Οι 

μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν εικόνα για την ζωή των παιδιών στο παρελθόν 

κυρίως κατά την διάρκεια του πολέμου και ίσως και γύρω από το κομμάτι της 

εκπαίδευσης. Η κοινωνική θέση των παιδιών κατά το παρελθόν δεν είναι απόλυτα 

ξεκάθαρη στα σχολικά εγχειρίδια αλλά υπάρχουν ενδείξεις που μέσω της παρατήρησης 

μπορούν να μας κατατοπίσουν. Στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας και της Γλώσσας 

όλων των τάξεων δεν υπάρχει κεφάλαιο που να αφορά μόνο την παιδική ηλικία, εκτός 

από το μάθημα της Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού που αναφέρεται στην Εκπαίδευση στο 

Βυζάντιο και την ενότητα της Γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού που έχει τον τίτλο «Παιχνίδια, 

παιχνίδια, παιχνίδια». Στα εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού τα κείμενα είναι σε 

γενικές γραμμές, περισσότερο παιδοκεντρικά και πολλές φορές αποτελούν μαρτυρίες 

παιδιών, επομένως επιτυγχάνουν μια συναισθηματική σύνδεση με τους μαθητές που τα 

διαβάζουν. Οι εικόνες που συναντούμε στα εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού μας 

πληροφορούν και για καθημερινές συνήθειες των παιδιών σε παλαιότερες εποχές. Οι 

εικόνες των υπό έρευνα εγχειριδίων, παρατηρήσαμε ότι προέρχονταν  τόσο από την 

τέχνη της φωτογραφίας όσο και από την τέχνη της ζωγραφικής. Επίσης, υπήρχαν 

φωτογραφίες αρχαιολογικών ευρημάτων, που απεικόνιζαν γλυπτά και ειδώλια ή 

μικρογραφίες τους. Υπήρχαν, ακόμη, εικόνες που, έμοιαζε να δημιουργήθηκαν, για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου, στο οποίο βρίσκονταν.  Οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνουμε για το παιδί και την παιδική ηλικία κατά το παρελθόν δεν είναι πολλές 

και αφορούν πολύ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.  Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες 
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που μας βοηθούν να σχηματίσουμε εικόνα για την καθημερινότητα των παιδιών σε 

γενικές γραμμές κατά το παρελθόν. 

 

ABSTRACT 

The present work entitled "Historical dimensions of childhood in the school manuals of 

compulsory education: Discreet or deafness?" has as its object the study and the detailed 

presentation of the representation of the child and the childhood in the past, in the school 

textbooks of the Language and the History of the Primary School and the three grades of 

the Gymnasium, handbooks with which the pupil is in direct contact. The study concerns 

both the content of the texts and the quotations, as well as the illustrations of these 

handbooks. The method used for research is quantitative and qualitative content analysis. 

The main conclusions that led to research from the study of the books themselves are as 

follows: 

The number of references to child and childhood is not satisfactory. Students can create 

insight into the lives of children in the past, especially during the war and perhaps also 

around the education part. The social status of children in the past is not completely clear 

in school textbooks but there are indications that can be made through our observation. 

In the history and language textbooks of all classes, there is no chapter dealing only with 

childhood, except for the lesson of the History of the Elementary School which refers to 

Education in Byzantium and the chapter of the Language of the Elementary School which 

has the title "Games, games, games". Manuals Language of primary texts are generally 

more child-centered and often are testimonies of children, thus achieving an emotional 

connection with students who read them. The images we see in textbooks Language 

Municipal inform us about the daily habits of children in earlier times.  Through the images 

of the textbooks we studied, we observed that they came from both the art of 

photography and the art of painting. There were also photographs of archaeological finds, 

depicting sculptures and figurines or miniatures. There were still images that seemed to 

have been created to serve the needs of the chapter they were in. The information we 

collect about child and childhood in the past is not many and it is about very specific time 

periods. There is little information that helps us to form image on the daily lives of children 

in general in the past. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί συχνά αντικείμενο μελέτης. Οι κύριοι αποδέκτες των 

μηνυμάτων του είναι οι μαθητές, γι’ αυτό και το περιεχόμενό του γίνεται συχνά αντικείμενο 

ανάλυσης και κριτικής με σκοπό τη βελτίωση του. 

 

Τα εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού καθώς και της Ιστορίας Γυμνασίου και Δημοτικού 

αποτελέσαν το αντικείμενο της έρευνας μας. Εξετάσαμε τόσο τα αφηγηματικά κείμενα, όσο 

και τα παραθέματα και τις εικόνες για να εντοπίσουμε σε τι βαθμό αναφέρεται ή 

αναπαρίσταται η παιδική ηλικία κατά το παρελθόν.  Θεωρήσαμε ότι τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας θα έβρισκαν πιο ενδιαφέρουσα την ιστορική γνώση αν παρουσιαζόταν μέσα από τα 

παιδικά μάτια ή αν απλώς ενημερώνονταν για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν, έπαιζαν ή 

βίωναν τα γεγονότα τα παιδιά στο παρελθόν. Ένας επιπλέον λόγος που οδήγησε στην 

παρούσα μελέτη είναι το γεγονός ότι η έρευνα σχετικά με την παρουσία του παιδιού και της 

παιδικής ηλικίας στα σχολικά εγχειρίδια είναι περιορισμένη.  

 

Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Επιστήμες 

της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και την 

Τοπική Ιστορία» και τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 

σημαντικό μέρος για περαιτέρω μελέτη και αξιολόγηση των συγκεκριμένων σχολικών 

εγχειριδίων. 

 

Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος.  Το πρώτο κεφάλαιο του 

θεωρητικού μέρους αναφέρεται στα Σχολικά εγχειρίδια και τα Αναλυτικά Προγράμματα ενώ 

το δεύτερο κεφάλαιο στην Παιδική ηλικία και την Ιστορία της. Στο ερευνητικό μέρος 

συναντάμε την Μεθοδολογία της έρευνας και την ανάλυση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. 

 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της έρευνας, που αφορούν στην 

εικονογράφηση και στο περιεχόμενο των κειμένων και παραθεμάτων των υπό μελέτη 

σχολικών εγχειριδίων και ακολουθεί η βιβλιογραφία, που χρησιμοποιήθηκε. 
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1. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
 

1.1 Η σημασία του σχολικού εγχειριδίου 
 

Το σχολικό βιβλίο είναι ένα μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της  

διδασκαλίας και της μάθησης. Ακόμη και σήμερα, θεωρείται απαραίτητο από την 

πλειονότητα του μαθητικού πληθυσμού και των εκπαιδευτικών και ασκεί μια σειρά 

λειτουργιών, οι οποίες το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό στη σχολική εκπαίδευση, παρά τη 

ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών (Johnsen, 1993, Olechowski, 1995, 

Μπονίδης, 2004). 

 

 Το σχολικό εγχειρίδιο, είναι ένα από τα μέσα διδασκαλίας (ανάμεσα σε διάφορα άλλα), το 

οποίο έχει την μορφή βιβλίου (τα άλλα έχουν συνήθως άλλη μορφή) και χρησιμοποιείται 

κυρίως από τους μαθητές , αν και σε πολλές περιπτώσεις από εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά., 

αφού υποστεί επιτυχώς τη διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας (Καψάλης-

Χαραλάμπους, 2008). 

 

Το σχολικό εγχειρίδιο  αποτελεί  βασικό όργανο εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) και αποτελεί έτσι μέσο μετάδοσης ιδεολογίας, παράδοσης, αξιών και 

πολιτισμού κάθε κράτους. Η ανάπτυξη των σχολικών εγχειριδίων είναι αλληλένδετη με την 

διαδικασία ανάπτυξης του Α.Π.Σ. και αποτελεί φυσικό προϊόν του. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητο κάθε σχολικό εγχειρίδιο να είναι σε αντιστοιχία με το Α.Π.Σ. του μαθήματος που 

αφορά, και ειδικότερα να αντιστοιχεί στα τέσσερα δομικά στοιχεία του, δηλαδή τους στόχους 

μάθησης, τα περιεχόμενα διδασκαλίας (διδακτέα ύλη), τις διδακτικές μεθόδους καθώς και 

τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Αξιολόγησης, 

1999) 

 

Οι  βασικές λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου, δηλαδή οι  αλληλεξαρτώμενες 

προγραμματισμένες μορφές χρησιμοποίησής των δυνατοτήτων του κατά τη διδασκαλία, οι 

οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι κτλ., είναι οι εξής:  

  Ιδεολογική λειτουργία 

  Υλοποίηση της ισχύουσας εκπαιδευτικής πολιτικής 

  Παιδαγωγική λειτουργία 

  Πολιτιστική/κοινωνική λειτουργία 

  Παρουσίαση της πραγματικότητας στο μαθητή 
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  Καθοδήγηση της διδασκαλίας 

  Δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης 

  Καθοδήγηση για αυτόνομη μάθηση 

  Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας 

  Κοινωνικοποίηση 

  Εμπέδωση και αξιολόγηση του βαθμού πρόσκτησης των σχετικών γνώσεων,  

δεξιοτήτων και στάσεων από τους μαθητές (Φλουρής, 1999). 

 

Το σχολικό εγχειρίδιο κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

εκπαιδευτικοί οργανώνουν τη διδασκαλία τους με κέντρο το σχολικό βιβλίο, το οποίο είναι 

άμεσα προσβάσιμο στους μαθητές, αφού μπορούν να το έχουν μπροστά τους και να 

ανατρέξουν σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή. Θα λέγαμε, λοιπόν, πως είναι κυρίαρχο μέσο 

διδασκαλίας, που τυγχάνει πλήρους αποδοχής από γονείς και μαθητές και είναι εγκεκριμένο 

από την πολιτεία. 

 

 Είναι εύκολα προσβάσιμο και αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, στην οποία 

καθένας μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέξει. Πολλές φορές επίσης το περιεχόμενο και ο 

τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο, μπορεί να κινητοποιήσει τον μαθητή να το επεξεργαστεί 

χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες ή ακόμη και να ενισχύσει την αυτενέργεια, ώστε 

να το ερευνήσει περαιτέρω (Μπονίδης,2004). 

 

Έρευνες δείχνουν ότι το 70 – 90% των αποφάσεων που λαμβάνονται εντός της σχολικής τάξης 

στηρίζεται στα σχολικά εγχειρίδια, ενώ το σχολικό εγχειρίδιο μπορεί να αποτελέσει σε 

κάποιες περιπτώσεις μαθητών το μόνο βιβλίο που θα διαβάσουν σε όλη τη ζωή τους και κατά 

συνέπεια θα είναι και αυτό που θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της σκέψης και 

της κρίσης τους (Κιούσης, 1994). 

 

1.2 Οι λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί κύριο μέσο διδασκαλίας. Ρόλος 

του σχολικού εγχειριδίου είναι η αγωγή και η μόρφωση των μαθητών.  Ο στόχος αυτός 

εκπληρώνεται μέσα από συγκεκριμένες λειτουργίες, τις οποίες παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο, 

και μέσω της αξιοποίησης τους διευκολύνεται και επιτυγχάνεται η μαθησιακή διαδικασία.  

Κάποιες από τις πιο σημαντικές παιδαγωγικές λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου είναι οι 

ακόλουθες: 
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 Κάθε σχολικό εγχειρίδιο αποτελείται από συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο δίνει 

τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να οργανώσει το ετήσιο εκπαιδευτικό του πλάνο 

με κύριο γνώμονα την προτεινόμενη ύλη. Καθοδηγεί λοιπόν σε μεγάλο βαθμό την 

διδασκαλία. 

 Φέρνει τους μαθητές σε επαφή με καινούργιες πληροφορίες, οι οποίες κατά μεγάλο 

μέρος τους αφορούν τον κόσμο γύρω τους, είτε κατά το παρόν, είτε κατά το 

παρελθόν. Οι πληροφορίες που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο κύριο στόχο έχουν να 

αφομοιωθούν και να χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή από τους μαθητές. Για να είναι 

αυτό εφικτό ο μαθητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί, να κατανοήσει 

και να ερμηνεύσει το πληροφοριακό υλικό που βρίσκεται μπροστά του. Πρέπει 

λοιπόν το εγχειρίδιο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μαθητών με βάση την 

ηλικία τους, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει και τα απαραίτητα κίνητρα για 

μάθηση. 

 Δημιουργεί τα απαραίτητα κίνητρα για μάθηση όταν το αντικείμενο της διδασκαλίας 

φαίνεται να έχει άμεση σχέση ,με την πραγματική/καθημερινή ζωή, ή με τις 

δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αν το σχολικό εγχειρίδιο 

καταφέρει να επιτελέσει επιτυχώς την παραπάνω λειτουργία, θα επηρεάσει 

γενικότερα τη στάση του μαθητή απέναντι στο βιβλίο, αφού θα του εμπνεύσει αγάπη 

και θετικά συναισθήματα γι’ αυτό και στη μετέπειτα ζωή του. Είναι λοιπόν 

επιφορτισμένοι με το βάρος μιας τέτοιας ευθύνης οι συγγραφείς ενός σχολικού 

εγχειριδίου και η πολιτεία, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να διαμορφώσουν 

πολίτες που θα επιδιώκουν τη μελέτη, που θα αγαπούν το βιβλίο (Καψάλης 

&Χαραλάμπους, 2008). 

 Ασκεί σημαντική επιρροή στον τρόπο που σκέφτονται οι μαθητές καθώς και στη 

διαμόρφωση των στάσεων και των αξιών τους, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μέσο 

με το οποίο διαμορφώνουν άποψη για την κοινωνική πραγματικότητα (Μπονίδης, 

2004). Η προσδοκία της κοινωνίας για το πώς θέλει να είναι τα παιδιά είναι η επίσημη 

άποψη που τους παρουσιάζεται πριν ακόμη αναπτύξουν κριτική σκέψη (Κανταρτζή, 

1991). 

 

Επομένως, εκτός από ένα απλό παιδαγωγικό και πληροφοριακό μέσο, αποτελεί και φορέα 

ιδεολογικής και πολιτικής βούλησης, ένα κοινωνικό προϊόν μέσω του οποίου επιχειρείται να 

μεταδοθεί η «επίσημη» γνώση κι επομένως δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα 

σε επιλογές στόχων και κατ’ επέκταση περιεχομένου (Μπονίδης,2004, Καψάλης & 

Χαραλάμπους,2008). Δεδομένης λοιπόν μιας τέτοιας δύναμης του σχολικού εγχειριδίου στη 
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διαμόρφωση αντιλήψεων και στάσεων, αν επιτύχει να αποφύγει δογματικές απόψεις, 

στερεότυπα και προκαταλήψεις, μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση πιθανών 

προκαταλήψεων των ίδιων των μαθητών. 

Οι λειτουργίες των σχολικών εγχειριδίων μπορούν να υλοποιηθούν όχι μόνο με τα κείμενα 

που περιέχουν, αλλά και με το εποπτικό υλικό, π.χ. με τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα σκίτσα, 

τις γραφικές παραστάσεις που χρησιμοποιούνται (Ξωχέλλης, 2015). 

 

1.3 Η ιστορία των σχολικών εγχειριδίων 
 

Η ιστορία του σχολικού εγχειριδίου διακρίνεται σε δύο μεγάλες περιόδους:  

Η πρώτη διαρκεί από το 16ο μέχρι το 19ο αιώνα και συμπίπτει με την ευρεία διάδοση του 

τυπωμένου βιβλίου. Η χρήση του χαρτιού και η ανακάλυψη της τυπογραφίας οδηγεί σε 

μαζική παραγωγή βιβλίων, χωρίς ωστόσο το βιβλίο να έχει ακόμη τη λειτουργία του σχολικού 

εγχειριδίου με την έννοια που το χρησιμοποιούμε σήμερα, ως βιβλίο δηλαδή ειδικά για 

χρήση στο σχολείο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των στόχων διδασκαλίας. Τα βιβλία 

εκείνη την εποχή εξυπηρετούν διδακτικές ανάγκες, αλλά έξω από το σχολείο δεν έχουν καμία 

σχεδόν λειτουργία (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2008). 

Η πρώτη φορά που εκπληρώθηκε το αίτημα για τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων με τη 

σημερινή τους έννοια, που να πληρούν κανόνες επιστημονικής και παιδαγωγικής 

εγκυρότητας, ήταν από τον Κομένιο, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του σχολικού εγχειριδίου 

(Καψάλης & Χαραλάμπους,2008). 

 

Αίτημά του Κομένιου αποτέλεσε η σύνδεση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων με την 

πραγματικότητα και η παρουσίαση αυτής μέσω των εικόνων στους μαθητές κι όχι απλώς 

μέσω γλωσσικών ή άλλων αφηρημένων συμβόλων (Καψάλης &Χαραλάμπους, 2008). 

Απόρροια του αιτήματος αυτού ήταν η συγγραφή του διάσημου έργου του “Orbis sensualium 

pictus” (Εικονογραφημένος κόσμος), ένα μεγαλοφυές διδακτικό εγχειρίδιο που κατάφερε να 

συνενώσει την πληρότητα, το βάθος και την απλότητα και χρησιμοποιούσε συστηματικά 

εικόνες για τη διδασκαλία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, που το 

χρησιμοποίησε κι ο Goethe στην παιδική του ηλικία, ήταν το πιο διαδεδομένο στη Γερμανία 

για 100 έτη (Reble,  2012), ενώ αποτέλεσε το βασικό σχολικό εγχειρίδιο για δύο αιώνες κι 

άλλων ευρωπαϊκών κρατών. 

 

Το αίτημα του Κομένιου ωστόσο διαστρεβλώθηκε, με αποτέλεσμα η παρουσίαση της 

πραγματικότητας μέσω του σχολικού εγχειριδίου με τη χρήση των εικόνων να αγγίζει τα όρια 
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της υπερβολής αποκλείοντας την άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό τον 

επόμενο αιώνα ο Rousseau φτάνει στο σημείο να μην αναγνωρίζει το ρόλο των σχολικών 

εγχειριδίων, ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης εμπειρίας 

(Καψάλης & Χαραλάμπους,2008). Αντίθετα υπερτονίζει τη σημασία της προσωπικής 

εμπειρίας (Reble,  2012).   

 

Αργότερα, με τα αιτήματα για την αυτενέργεια του μαθητή και για διαφοροποίηση της 

σχολικής εργασίας, σε συνδυασμό με την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το 

σχολικό εγχειρίδιο μετατράπηκε από μεταδότης γνώσεων στο πιο βασικό εργαλείο της 

διδασκαλίας κι εφαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων (Καψάλης  &Χαραλάμπους, 

2008). 

 

Στη σημερινή εποχή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε εισέλθει σε μία τρίτη περίοδο, στην 

οποία το σχολικό εγχειρίδιο έρχεται να αναμετρηθεί με την εμφάνιση και τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στη διδασκαλία. Ωστόσο, ενώ αρχικά υπήρχε ο φόβος εκτόπισης του σχολικού 

εγχειριδίου από τα τεχνολογικά μέσα, ο φόβος αυτός παραμερίστηκε, καθώς διαπιστώθηκε 

ότι τα μέσα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στη χρήση του σχολικού 

εγχειριδίου κι όχι να το αντικαταστήσουν (Καψάλης &Χαραλάμπους, 2008). 

 

1.4 Αναλυτικό Πρόγραμμα και σχολικό εγχειρίδιο 
 

Τα τελευταία χρόνια τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούν ένα από τα βασικότερα 

ζητήματα μελέτης και ενδιαφέροντος στον κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης. Με τον όρο 

«πρόγραμμα» γίνεται αναφορά σε ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο σχέδιο με 

προκαθορισμένους σκοπούς, ένα χρονοδιάγραμμα για σχεδιασμένες ενέργειες και 

διαδικασίες (Τσαούση-Σταύρου, 2009). Σύμφωνα με τους Βρεττό και Καψάλη, ένας γενικός 

ορισμός του Αναλυτικού Προγράμματος θα μπορούσε να είναι ο εξής: το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα και το προϊόν διαδικασιών σχεδιασμού και σύνταξης ενός 

γενικού πλαισίου μακροπρόθεσμης οργάνωσης της διδασκαλίας, που γίνεται σε διάφορα 

επίπεδα και με διαφορετικό κατά περίπτωση βαθμό εγκυρότητας και νομιμότητας (Βρεττός-

Καψάλης, 1997).  

Τα Αναλυτικά Προγράμματα, λοιπόν αποτελούν βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, για αυτό και βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο των 

επιστημόνων της παιδαγωγικής αλλά και των άμεσων και έμμεσων αποδεκτών τους, που 

είναι οι μαθητές και οι γονείς τους. Στο σημερινό σχολείο Αναλυτικά Προγράμματα και 
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σχολικά εγχειρίδια βρίσκονται σε άμεση συνάφεια και αλληλεξάρτηση, αφού τα σχολικά 

εγχειρίδια αποτελούν το μέσο έκφρασης των αρχών των Αναλυτικών Προγραμμάτων.   Τα 

Αναλυτικά Προγράμματα είναι η βάση σύμφωνα με την οποία συγγράφονται και 

χρησιμοποιούνται τα μέσα διδασκαλίας, επομένως και τα σχολικά εγχειρίδια. Από τις αρχές 

του 19ου αι. ως σήμερα το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί το βασικό μέσο εφαρμογής του 

Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο οριοθετεί και καθορίζει και το περιεχόμενό του 

(Γερογιάννης κ.α., 2009). Γι’ αυτό το λόγο και η περιεκτικότερη απάντηση στο ερώτημα «τι 

είναι σχολικό εγχειρίδιο» είναι «υλοποιημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα» (Ξωχέλλης, 2007). 

 

Παρατηρείται ότι στο ελληνικό σχολείο δίνεται μεγαλύτερη προσοχή από τους εκ-

παιδευτικούς στα σχολικά εγχειρίδια παρά στα Αναλυτικά Προγράμματα, με αποτέλεσμα  

αποδέκτες οποιασδήποτε κριτικής να είναι τα σχολικά εγχειρίδια κι όχι τα Αναλυτικά 

Προγράμματα. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι μειώνεται η σημασία τους, καθώς στην 

πραγματικότητα το σχολικό εγχειρίδιο δίνει ζωή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, που μεσολαβεί 

ανάμεσα σ’ αυτό και στη διδακτική πράξη (Καψάλης-Χαραλάμπους,2009). 

 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτισμικές συνθήκες της εποχής, για αυτό και στόχος είναι η τακτική ανανέωση τους με 

βάση τις αλλαγές που προκύπτουν. Η χρονική ισχύς των σχολικών εγχειριδίων σε σχέση με 

αυτή των Αναλυτικών Προγραμμάτων διαφέρει, καθώς τα σχολικά εγχειρίδια μπορεί να 

αντικαθίστανται από νέα, για ποικίλους λόγους, διατηρώντας βέβαια τις βασικές αρχές των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων (Ήργης-Μακρή, 2009). Βέβαια, παρατηρείται ότι πολλές φορές 

τα σχολικά εγχειρίδια ανανεώνονται χωρίς την ταυτόχρονη ανανέωση των  Αναλυτικών 

Προγραμμάτων, ή η ανανέωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων δεν συνοδεύεται από την 

αντίστοιχη ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων. Αυτό συνήθως οφείλεται  σε αστραπιαίες 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που δεν παρέχουν τον κατάλληλο χρόνο για συνολικό 

επαναπροσδιορισμό όλων των παραγόντων που ορίζουν μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.  

Λογικό και αναγκαίο είναι πάντως η ανανέωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων να 

συνοδεύεται από τη συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων, ώστε αυτή η ανανέωση να 

εισαχθεί και στην εκπαιδευτική πράξη (Καψάλης-Χαραλάμπους,2009). 

 

Από τη στιγμή που τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια περιέχουν τα 

σχολικά μορφωτικά αγαθά κι αποτελούν τον καθρέφτη της παιδείας και του πολιτισμού μιας 

χώρας, πρέπει να είναι κατάλληλα συντονισμένα, ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό 
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αποτέλεσμα στην παροχή και αφομοίωση των μορφωτικών αγαθών (Καψάλης-

Χαραλάμπους, 2009).  

 

Συνεπώς, τα Αναλυτικά Προγράμματα θα ήταν καλό να μην επαναλαμβάνονται, να είναι 

συνεπή χωρίς αντιφάσεις και να παρέχουν χρήσιμες και ενδιαφέρουσες στο μαθητές 

πληροφορίες. Η γνώση πρέπει να παρέχεται ως ενιαία, αλλά ταυτόχρονα πολυπρισματική, 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σπειροειδή ανάπτυξη της ύλης, η οργάνωση της 

οποίας θα οδηγεί σταδιακά το μαθητή σε μεγαλύτερες ικανότητες εμβάθυνσης, καθώς θα 

ξεκινά από ένα πρακτικό επίπεδο, θα συνεχίζει στο εικονικό και θα καταλήγει ολοένα και 

περισσότερο σε ένα συμβολικό επίπεδο, ενώ θα αυξάνεται κι ο βαθμός δυσκολίας των 

ασκήσεων και των εργασιών (Αλαχιώτης, 2002,Καψάλης &Χαραλάμπους, 2009). 

 

Εκτός από τον κάθετο συντονισμό, κρίνεται απαραίτητη και μια οριζόντια διασύνδεση των 

μαθημάτων, ώστε να προβάλλεται και η παράμετρος της διαθεματικότητας στη σχολική 

πράξη (Αλαχιώτης,2002). Η ύλη επομένως του σχολικού εγχειριδίου ενός μαθήματος είναι 

απαραίτητο να μπορεί να συνδυάζεται με την ύλη και των υπολοίπων μαθημάτων της ίδιας 

τάξης. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, ο συγγραφέας ενός σχολικού εγχειριδίου προβλέπει η 

εργασία της τάξης να στηρίζεται σε γνώσεις που οι μαθητές απέκτησαν από άλλα σχολικά 

εγχειρίδια και η προσέγγιση ενός θέματος να γίνεται από πολλά επιστημονικά πεδία 

(Καψάλης &Χαραλάμπους,2009). Η έννοια λοιπόν της διαθεματικότητας οδήγησε στη 

σύνταξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ώστε 

μέσω μιας πιο σφαιρικής ανάλυσης και ολιστικής προσέγγισης της γνώσης, να υπάρχει 

συσχετισμός της με την πραγματικότητα και να είναι αξιοποιήσιμη στην καθημερινή ζωή του 

μαθητή (Ήργης &Μακρή,2009).  

 

Επειδή τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια αποτυπώνουν το επίπεδο του 

παρεχόμενου εγγραμματισμού μιας χώρας, γλωσσικού, κριτικού, ιστορικού, κοινωνικού 

(Παπαδημητρακόπουλος, 2016), αποτελούν αντικείμενο έρευνας της Παιδαγωγικής, 

υπόκεινται σε έλεγχο και γίνονται στόχος αυστηρής κριτικής, όταν προκύπτει κάποιο σοβαρό 

θέμα στην κοινωνία και αναζητούνται ευθύνες στο χώρο της εκπαίδευσης (Καψάλης-

Χαραλάμπους,2009).  
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1.5 Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων   
 

Πλέον η συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων πραγματοποιείται ύστερα από την έγκριση του 

ΥΠΕΠΘ βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οι προδιαγραφές 

για κάθε σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να ανταποκρίνονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο αντίστοιχο για κάθε μάθημα Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), (Κόπτσης, κ.α., 2009). Οι οδηγίες συγγραφής δεν κατευθύνουν 

απλώς άλλα υποχρεώνουν τους συγγραφείς να τις ακολουθήσουν πιστά, χωρίς να μπορούν 

να παρέμβουν εκφράζοντας τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, διότι με αυτόν 

τον τρόπο  θα μπορούσαν να αλλάξουν την ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων. Η διαδικασία 

παραγωγής των σχολικών εγχειριδίων περιλαμβάνει τους συγγραφείς, τους εκδότες και την 

επιτροπή έγκρισης, που επιλέγονται με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι υπεύθυνοι 

που ορίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε εκθέσεις τους ελέγχουν κατά πόσο τα υπό 

κρίση σχολικά εγχειρίδια συνάδουν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και με το Σύνταγμα και, 

εφόσον το νέο εγχειρίδιο συμβαδίζει και με τα δύο, εγκρίνεται και προχωρά η έκδοσή του  

(Νικολάου, 2009).  

 

Η συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων δε γίνεται πλέον όπως συνέβαινε παλαιότερα από ένα 

άτομο, αλλά από ομάδες πολλών επιστημόνων. Στόχος είναι η διασφάλιση της  εγκυρότητας 

και της νομιμότητας. Πέρα από τους ειδικούς, και ο ρόλος και μάχιμων εκπαιδευτικών είναι 

ενεργός στη συγγραφή, προκειμένου να διασφαλίζεται παιδαγωγική και διδακτική 

εγκυρότητα (Καψάλης, 2009).  

 

1.6 Ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός καλού σχολικού εγχειριδίου  
 

Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς είναι ο καθορισμός κριτηρίων 

βάσει των οποίων χαρακτηρίζεται ως καλό ένα σχολικό εγχειρίδιο. Ένα τέτοιο ερώτημα είναι 

δύσκολο να απαντηθεί, δεδομένου ότι τα κριτήρια για τα πρόσωπα που το αξιολογούν - 

εκδότες, συγγραφείς, υπεύθυνοι εκπαιδευτικής πολιτικής, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές - 

είναι διαφορετικά (Fritzsche , 1992) .  

 

Εξάλλου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ρόλος και οι λειτουργίες των σχολικών εγχειριδίων 

στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα, διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν και τη μέθοδο διδασκαλίας 
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που προωθούν. Τα κριτήρια λοιπόν ενός καλού σχολικού εγχειριδίου είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν, από τη στιγμή που υπάρχουν όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις. 

 

Παρά τις δυσκολίες, σημειώθηκαν προσπάθειες να προσδιοριστούν τουλάχιστον από την 

πλευρά των ερευνητών, σταθερά κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο. 

Το Ινστιτούτο Georg Eckert οργάνωσε γι’ αυτό το σκοπό ένα σεμινάριο Ευρωπαίων ειδικών 

σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μολονότι υπήρξαν πολλές διαφωνίες, έγιναν 

αποδεκτά πέντε κριτήρια, η γενικότητα των οποίων όμως επιτρέπει ποικίλες ερμηνείες. Τα 

κριτήρια είναι τα εξής:  

 

Επιστημονική εγκυρότητα  

Το σχολικό εγχειρίδιο δεν πρέπει να έρχεται σε αντίφαση με τα επιστημονικά δεδομένα. 

Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση τα επιστημονικά δεδομένα να γίνουν αποδεκτά, αφού παρέλθει 

κάποιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να περιληφθούν στα σχολικά εγχειρίδια μετά την 

πάροδο πολλών ετών. Από την άλλη, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες ερμηνείες και 

εξηγήσεις για επιστημονικά δεδομένα, οι οποίες δε θα πρέπει να αποσιωπώνται, αλλά να 

παρατίθενται ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επιστημονική εγκυρότητα του εγχειριδίου 

(Fritzsche, 1992).  

 

Το σχολικό εγχειρίδιο βέβαια δεν είναι επιστημονικό σύγγραμμα. Ο συγγραφέας του έρχεται 

αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο να μετασχηματίσει την επιστημονική γνώση σε σχολική 

γνώση, χωρίς να κινδυνεύσει να παραλείψει, να διαστρεβλώσει ή να υπεραπλουστεύσει τα 

επιστημονικά δεδομένα σε σημείο που να απομακρυνθεί από την επιστημονική εγκυρότητα 

(Καψάλης &Χαραλάμπους, 2009).  

 

Διδακτική εγκυρότητα  

Τα σχολικά εγχειρίδια καλούνται να δώσουν μια ρεαλιστική διάσταση της κοινωνίας. 

Επομένως, αν υπάρχει διάσταση απόψεων σε κοινωνικά σύνολα, αυτή θα πρέπει να 

διατυπώνεται, προσεγγίζοντας ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Fritzsche , 1992). 

Κάτι τέτοιο δε σημαίνει βέβαια πως θα φτάσουν στην υπερβολή παρουσιάζοντας μια 

κοινωνία που χαρακτηρίζεται από διαφωνίες και διαμάχες και στην οποία δεν υπάρχει 

συνοχή και αλληλεγγύη. Η παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων έχει ως στόχο να 

απομακρύνει από το δογματισμό και τις προκαταλήψεις (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2009). 
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Αποφυγή προκαταλήψεων  

Εδώ περιλαμβάνονται η εξάλειψη των στερεοτύπων, του ρατσισμού και των 

προκαταλήψεων. Το διαφορετικό, είτε αφορά εθνικές ομάδες, είτε αφορά θρησκευτικές 

αντιλήψεις, είτε αφορά διαφορετικές κουλτούρες δε θα πρέπει να παρουσιάζεται με 

υποτιμητικό τρόπο, αλλά ένας καλός τρόπος αποφυγής αυτού του φαινομένου είναι η 

αυτοπαρουσίαση άλλων εθνών, πολιτισμών, μειονοτήτων, θρησκειών, ώστε να διορθωθούν 

τουλάχιστον όποιες διαστρεβλωμένες εικόνες υπάρχουν εξαιτίας των προκαταλήψεων 

(Fritzsche , 1992). 

 

Διαφάνεια προθέσεων των συγγραφέων  

Σε ένα κείμενο σχολικού βιβλίου, εκτός από προκαταλήψεις που μπορεί να διαστρεβλώσουν 

την πραγματικότητα, μπορεί να συναντούμε και τις κρυφές παραδοχές των συγγραφέων των 

σχολικών εγχειριδίων, που λειτουργούν ως φίλτρο, μέσω του οποίου γίνεται κατανοητή κι 

ερμηνεύεται η πραγματικότητα. Αυτές οι κρυφές παραδοχές δημιουργούνται από 

παραδόσεις κι εμπειρίες και μπορεί να αφορούν εθνικές, πολιτισμικές ή ιδεολογικές 

πεποιθήσεις, οι οποίες όμως πρέπει να δηλώνονται ώστε να γίνονται φανερές, για να 

περιορίζεται οποιαδήποτε παρανόηση και να απομακρύνεται ο κίνδυνος της χειραγώγησης 

(Fritzsche , 1992). 

 

Κατάλληλη εικονογράφηση  

Η δύναμη της εικόνας είναι τόσο μεγάλη, που υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει φορέας 

προκαταλήψεων και στερεοτύπων, όπως μπορεί να συμβεί και με το ίδιο το κείμενο. Για να 

αποφευχθεί λοιπόν ένας τέτοιος κίνδυνος, η εικονογράφηση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, 

για να είναι ελεύθερη από στερεότυπα και προκαταλήψεις (Fritzsche , 1992). 
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2. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Το παιδί, σύμφωνα με τους James & James, είναι η ανθρώπινη ύπαρξη στα πρώιμα στάδια 

της ζωής σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι το μέλος μιας γενιάς που 

αναφέρεται συλλογικά από τους ενηλίκους με τον όρο παιδιά, τα οποία προσωρινά 

καταλαμβάνουν τον κοινωνικό χώρο που δημιουργείται γι’ αυτά από τους ενηλίκους και 

αναφέρεται ως παιδική ηλικία (James & James, 2008).  

 

Η έννοια της παιδικής ηλικίας είναι σύνθετη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο πρώιμο στάδιο 

της ζωής του ανθρώπου, στις θεσμικές διευθετήσεις που διαχωρίζουν τα παιδιά από τους 

ενήλικες και στο δομικό χώρο που δημιουργείται απ’ αυτές τις διευθετήσεις και 

καταλαμβάνεται από τα παιδιά μέχρι την ενηλικίωσή τους (James & James, 2008).  

 

Η λέξη «παιδί» σχηματίστηκε από μια ινδοευρωπαϊκή ρίζα που σημαίνει το μικρό, το 

ασήμαντο και στην αρχαιότητα σήμαινε τόσο το άτομο που βρίσκεται στην παιδική ηλικία 

όσο και αυτό που βρίσκεται στη νεανική. Στην αρχαία Ελλάδα η λέξη «παĩς» χαρακτήριζε τα 

αγόρια πριν από την εγγραφή τους στο δήμο στην ηλικία των 17 ή 18 ετών και τα κορίτσια 

πριν από το γάμο τους (Golden, 2015). Η παιδική ηλικία ήταν λοιπόν μια ενιαία περίοδος, που 

άρχιζε από τη γέννηση κι έφτανε μέχρι τις παρυφές της νεότητας (Αυδίκος, 1996). 

 

2.1. Η ιστορία της παιδικής ηλικίας 
 

Η ιστορική εξέταση της παιδικής ηλικίας, σύμφωνα με τον Philippe Aries, έχει δείξει ότι η 

έννοια της παιδικής ηλικίας αποτελεί μια κατασκευή που δημιουργείται και προσδιορίζεται 

με βάση τα ιστορικοκοινωνικά συμφραζόμενα. Πάντως, η παιδική ηλικία, ως ξεχωριστή 

περίοδος στη ζωή του ανθρώπου, αποτελεί δημιούργημα των νεότερων χρόνων. Πιο 

συγκεκριμένα, το παιδί που έχει δικαιώματα στη μόρφωση, στην υγεία, στην προστασία, στο 

παιχνίδι, αποτελεί αντίληψη αυτού του αιώνα που προσδιορίζει διαφορετικά σε σχέση με το 

παρελθόν τον όρο «παιδί» (Κανατσούλη, 2014). 

 

Στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τα παιδιά δεν απολάμβαναν τη στοργή και το 

ενδιαφέρον που απολαμβάνουν σήμερα. Τα παιδιά των πλουσίων ήταν εκτεθειμένα στον 

κίνδυνο να πουληθούν ως σκλάβοι και να χαθούν, ενώ η μοίρα των παιδιών των σκλάβων 

ήταν πολύ χειρότερη, αφού τα έπνιγαν σαν να ήταν γατιά. Η γέννηση από κάποιους 

γεννήτορες δεν καθιστούσε αυτόματα το παιδί τμήμα μιας οικογένειας, αλλά έπρεπε να 
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αναγνωριστεί από τον πατέρα με μια τελετουργική πράξη σηκώματος στον αέρα (elevatio). Ο 

όρος «puer» (παιδί) αποδίδονταν στο παιδί ελευθέρων πολιτών από τη στιγμή της γέννησής 

του μέχρι τα 17 του χρόνια, οπότε και εισερχόταν στη φάση ενηλικίωσης. 

 

Τον 1ο αιώνα μ.Χ. η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Τα παιδιά έγιναν αντικείμενα 

ενδιαφέροντος και θεσπίστηκαν μέτρα για την προστασία τους, που δεν επέτρεπαν την 

έκθεσή τους σε κινδύνους ούτε την αφαίρεση της ζωής τους. Η αλλαγή αυτή συνδέθηκε με 

την οικειοποίηση της ελληνικής ιδέας της παιδείας (humanitas), δηλαδή της τροφής και της 

εκπαίδευσης. Μεταξύ όμως του 5ου και του 6ου αιώνα μ.Χ. έσβησε  πάλι το ενδιαφέρον για 

τα παιδιά. Το παιδί θεωρούνταν ένας ενήλικος σε μικρογραφία (homunculus) (Κόκκινος, 

2016). 

 

Ο Aries πιστεύει ότι η παιδική ηλικία είναι δημιούργημα της σύγχρονης κοινωνίας. Για να το 

αποδείξει, ανατρέχει στην πορεία του θεσμού της εκπαίδευσης και της οικογένειας, 

επισημαίνει τη διαφορετική λειτουργία τους στο Μεσαίωνα και στη σύγχρονη κοινωνία και 

καταλήγει στο συμπέρασμα πως, όταν οι συγκεκριμένοι θεσμοί δεν απομονώνουν το παιδί 

από τους ενήλικες, η έννοια της παιδικής ηλικίας απουσιάζει. Αντίθετα, όταν και η οικογένεια 

και το σχολείο θέτουν όρια που διαχωρίζουν το παιδί από τον κόσμο των ενηλίκων, η παιδική 

ηλικία υπάρχει ως ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία (Μακρυνιώτη, 1986). Μέσα από τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης επεκτάθηκε το στάδιο της μαθητείας και το όριο της 

ενηλικίωσης κι επομένως παρατηρήθηκε μετατόπιση προς τα πάνω του ηλικιακού ορίου για 

την ανάληψη εργασίας. Από την άλλη, η δεσπόζουσα σημασία που δόθηκε στο θεσμό της 

οικογένειας, ώστε να αποτελέσει τον κατεξοχήν κοινωνικοποιητικό θεσμό με αυτοαναφορικό 

πλέον χαρακτήρα, συνέβαλε σημαντικά στο να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή στο παιδί, του 

οποίου η ανατροφή γίνεται πρωταρχικό καθήκον (Κόκκινος, 2016). 

 

Παλαιότερα, η οικογένεια ήταν διευρυμένη. Η οικογένεια ήταν μια ομάδα συγγενών εξ 

αίματος βασισμένη στην κοινή καταγωγή, μια ομάδα ανθρώπων που συμβίωναν 

συνδεδεμένοι με γαμήλιους δεσμούς. Ο Aries υποστήριξε ακόμη ότι η σταδιακή μετάβαση 

από αυτή τη διευρυμένη μορφή οικογένειας στην αναδυόμενη πυρηνική οικογένεια που 

αποτελείται μόνο από τους γονείς και τα παιδιά, οδήγησε σε ενδυνάμωση των 

συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των μελών, σε εκτίμηση και σεβασμό μεταξύ του 

ζευγαριού αλλά και των γονιών προς τα παιδιά τους (Κόκκινος, 2016). 
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Στην πρώιμη μεσαιωνική τέχνη το παιδί απεικονίζεται ως μικρογραφία του ενήλικα, πράγμα 

που δείχνει ότι εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμη επίγνωση της παιδικής 

ηλικίας (Βαμβακίδου, κ.α., 2014). 

 

Στη μεσαιωνική κοινωνία το αίσθημα της παιδικής ηλικίας δεν υπήρχε, με την έννοια ότι 

απουσίαζε η συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του παιδιού που το διακρίνει από τον ενήλικα. 

Έτσι, από τη στιγμή που το παιδί μπορούσε να ζήσει χωρίς την ανάγκη της συνεχούς 

επίβλεψης και προστασίας από τη μητέρα ή την παραμάνα του, θεωρούνταν ενταγμένο στην 

κοινωνία των ενηλίκων (Αριές, 1990).  

 

Στη διάρκεια μάλιστα του Μεσαίωνα, η παιδική θνησιμότητα ήταν υψηλή και γι’ αυτό και οι 

οικογένειες γεννούσαν μεγάλο αριθμό παιδιών για να έχουν πιθανότητες να επιβιώσουν 

κάποια από αυτά. Ο θάνατος παιδιών ήταν τόσο σύνηθες φαινόμενο, ώστε οι ενήλικες δεν 

επένδυαν συναισθηματικά στα παιδιά (Βαμαβακίδου, κ.α., 2014). Ο θάνατος άλλωστε ενός 

παιδιού θα μπορούσε να εξασφαλίσει περισσότερη τροφή για τα υπόλοιπα παιδιά της 

οικογένειας (Κόκκινος,2016). Με εξαίρεση τα παιδιά των ανωτέρων τάξεων, τα υπόλοιπα δεν 

είχαν καμία διαπαιδαγώγηση ή ο βαθμός διαπαιδαγώγησής τους ήταν πολύ μικρός 

(Βαμβακίδου, κ.α., 2014). Γενικότερα, το πολύ μικρό παιδί που δεν ήταν ακόμη σε θέση να 

ενσωματωθεί στον κόσμο των ενηλίκων, «δε μετρούσε» (Αριές, 1990).  

 

Πάντως, με το τέλος του Μεσαίωνα, μεταξύ του 14ου και του 18ου αιώνα, με αποκλίσεις κατά 

περιοχή, αναδεικνύεται σταδιακά ένα νέο πρότυπο αντίληψης του ρόλου του παιδιού που 

επικρατεί μέχρι και σήμερα: στην εικονογραφία το παιδί απεικονίζεται με αθωότητα, χάρη, 

αγνότητα, ομορφιά, ευαισθησία, εξιδανίκευση (Κόκκινος, 2016).  

 

Μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα πολύ σπάνια βλέπουμε πορτρέτα παιδιών να απεικονίζονται 

μόνα τους χωρίς τους γονείς τους. Αντίθετα, στις αρχές του 17ου αιώνα έχουμε πάρα πολλά. 

Η απεικόνιση του παιδιού μόνο του αποτελεί και τη μεγάλη καινοτομία του 17ου αιώνα. Αυτό 

δείχνει ότι επιθυμούν οι γονείς να διατηρήσουν τη φευγαλέα εικόνα της παιδικής ηλικίας, 

συνήθεια που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, με τη διαφορά ότι το ζωγραφικό πορτρέτο έχει 

αντικατασταθεί από τη φωτογραφία (Αριές, 1990). 

 

Το 17ο αιώνα φαίνεται να εκδηλώνεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παιδί από 

παιδαγωγούς και ηθικολόγους, που ενέπνευσε την εκπαίδευση μέχρι πρόσφατα, ένα 

ενδιαφέρον ψυχολογικό, μια μέριμνα ηθική. Ένα ενδιαφέρον που εστιάζει στη γνώση και την 
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κατανόηση της νοοτροπίας του παιδιού, ώστε να προσαρμοστούν και οι εκπαιδευτικές 

μέθοδοι στο επίπεδό του (Αριές, 1990). 

 

Την εποχή του Διαφωτισμού σημαντική υπήρξε η συμβολή των απόψεων του J. Locke και του 

J. J. Rousseau. Σύμφωνα με τον Locke, το παιδί έρχεται στον κόσμο σαν άγραφος πίνακας 

(tabula rasa) και υποστηρίζει τη σημασία της αγωγής στη διαμόρφωσή του, καθώς ισχυρίζεται 

ότι τα 9/10 των ανθρώπων είναι αυτό που είναι εξαιτίας της αγωγής που δέχτηκαν (Reble, 

2014). Η εκπαίδευση λοιπόν με την ευρύτερη έννοια, προβάλλεται ως η ενδεδειγμένη οδός 

για να γίνει η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Έτσι, η αμάθεια που είναι 

χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας, εξαλείφεται και το παιδί μεταμορφώνεται σε 

πολιτισμένο ενήλικα (Μακρυνιώτη, 1997). Η διατήρηση ωστόσο της ζωντάνιας και της χαράς 

αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της αγωγής και η μάθηση πρέπει να 

πραγματώνεται σύμφωνα με τη φύση, στα μέτρα του παιδιού(Reble,  2014) . 

 

Ο J. J. Rousseau είναι ο πρώτος που ανακαλύπτει πραγματικά το παιδί ως παιδί, το οποίο δεν 

είναι μικρογραφία ενηλίκου, αλλά έχει δική του φύση και ζητά τα δικά του δικαιώματα. 

«Κάθε ηλικία, κάθε στιγμή της ζωής, έχει μια πληρότητα που ανταποκρίνεται μόνο σ’ αυτήν, 

ένα βαθμό ωριμότητας που ανήκει μόνο σ’ αυτήν» (Reble, 2014). Για πρώτη φορά η αξία του 

παιδιού απορρέει από το γεγονός ότι σ’ αυτό το στάδιο το άτομο βρίσκεται κοντά στη φυσική 

ζωή και προβάλλεται η σπουδαιότητα των αρετών της παιδικής ηλικίας. Ο αυθορμητισμός, η 

περιέργεια, η χαρά, η κίνηση είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδιού που το 

επιτρέπουν να γίνει ο δάσκαλος του ίδιου του εαυτού του  (Μακρυνιώτη, 1997). Ο κόσμος 

των ενηλίκων απλώς θα προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για να μπορέσει το παιδί σε 

ένα κλίμα ελευθερίας να αναπτύξει το μεγαλύτερο βαθμό αυτενέργειας (Reble, 2014). 

 

Το 19ο αιώνα η παιδική ηλικία είχε ήδη διακριθεί από την ενήλικη ζωή και το  παιδί 

αντιμετωπιζόταν ως ένα αθώο πλάσμα που έπρεπε να ζει σε έναν κόσμο δικό του, 

ευτυχισμένο, μακριά από τις έγνοιες των ενηλίκων (Βαμαβακίδου, κ.α., 2014).  Η βιομηχανική 

επανάσταση με τις μεταβολές που επέφερε στον οικονομικό, στον πολιτικό και στον 

κοινωνικό τομέα, θεωρείται πως καθιέρωσε την κοινωνική υπόσταση των παιδιών και 

διαχώρισε οριστικά τη θέση τους από τη θέση των ενηλίκων (Μακρυνιώτη, 1997). 

 

Παρ’όλα αυτά, παιδιά των εργατικών τάξεων προσλαμβάνονταν ως φθηνά εργατικά χέρια σε 

εργοστάσια και δούλευαν κάτω από σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες. Από την άλλη, τα 
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παιδιά που προέρχονταν από τις μεσαίες κι ανώτερες τάξεις, τα έστελναν εσωτερικά σε 

σχολεία ή προσελάμβαναν γκουβερνάντες για τη φύλαξή τους (Βαμαβακίδου, κ.α., 2014).  

 

Μέρος της κοινωνικής παθολογίας της βιομηχανικής εποχής ήταν και οι λεγόμενοι «παίδες 

του δρόμου», που αποτέλεσαν το κέντρο του ενδιαφέροντος φιλανθρωπικών οργανισμών, 

με στόχο την κοινωνική ένταξη και την ηθική τους αναμόρφωση. Ο κόσμος των φτωχών και 

των περιπλανώμενων παιδιών αποτελούνταν κυρίως από ορφανά, έκθετα και παιδιά που τα 

είχε εγκαταλείψει η οικογένειά τους ή βρίσκονταν υπό χαλαρή οικογενειακή επιτήρηση 

(Θεοδώρου, 1999). 

 

Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρήθηκε, αυτή τη φορά στην Ελλάδα γύρω στα 1870, ήταν η 

συνήθεια της «ενοικίασης» παιδιών ηλικίας 8-12 ετών από τους γονείς τους σε μεσίτες, οι 

οποίοι έφερναν τα παιδιά στην Αθήνα και τα εκμεταλλεύονταν για λογαριασμό τους, ενώ τα 

μεταχειρίζονταν βάναυσα. Θύματα ωστόσο της εκμετάλλευσης από ενήλικες ήταν και 

ανάπηρα παιδιά που μισθώνονταν από τους γονείς τους σε εμπόρους που τα μετέφεραν από 

πόλη σε πόλη για να ζητιανεύουν.  

 

Ένα χαρακτηριστικό που διέκρινε την τάξη των φτωχών παιδιών που βρίσκονταν στο δρόμο 

από τα παιδιά των εύπορων και μεσαίων τάξεων ήταν η αγριότητα, η άγνοια κανόνων 

υγιεινής και η έλλειψη παιδείας. Τα παιδιά αυτά αποτελούσαν «μόλυσμα φθοροποιόν, όπερ 

μεταδιδόμενον κατ’ ολίγον παράγει γενικήν και ολεθρίαν νόσον της κοινωνίας» (Θεοδώρου, 

1999). 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο προσδιορισμός της παιδικής ηλικίας έχει σχέση με την κοινωνική 

τάξη στην οποία ανήκει το παιδί. Για τα παιδιά που προέρχονται από τις μεσαίες και τις 

εύπορες κοινωνικές τάξεις, η παιδική ηλικία συμπίπτει ενδεχομένως με την ηλικία της 

φοίτησής τους στο σχολείο, ενώ η ενηλικίωσή τους με την είσοδο στη νεανική ηλικία . Για τα 

παιδιά όμως που είναι φτωχά και απροστάτευτα, που σε αυτή την ηλικία έχουν ως κύρια 

ασχολία τη χειρωνακτική εργασία, το πέρασμα στον κόσμο των ενηλίκων τοποθετείται σαφώς 

νωρίτερα (Θεοδώρου, 1999). 

 

Στις αρχές του 20ού αιώνα το παιδί γίνεται το επίκεντρο της προσοχής και ταυτόχρονα 

αφετηρία της αγωγής. Με την εμφάνιση και τη διάδοση νέων παιδαγωγικών και αντιλήψεων 

(Σχολείο εργασίας) και την ανάπτυξη της επιστήμης της ψυχολογίας του παιδιού, η έννοια 

της «ανθρώπινης φύσης» δίνει σταδιακά τη θέση της στην έννοια της «φύσης του παιδιού». 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται παιδοκεντρική, νοιάζεται για τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού και στοχεύει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξή του βάσει των προσωπικών του 

βιωμάτων κι εμπειριών.  

 

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα διοργανώνονται 

συνέδρια και εκδίδονται βιβλία που έχουν ως αντικείμενο μελέτης το παιδί (Φούκας, 2016).  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1 Σκοπός της έρευνας– Ερευνητικά ερωτήματα  
 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναλύσει και να εξετάσει τις αναπαραστάσεις για το 

παιδί και την παιδική ηλικία κατά το παρελθόν, που παράγουν τα κείμενα και η 

εικονογράφηση των εν χρήσει βιβλίων Ιστορίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου και των 

βιβλίων Γλώσσας του Δημοτικού.  

 

Η παιδική ηλικία αποτελεί ένα ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας και γι’ αυτό το λόγο κρίνεται 

σκόπιμο να μελετηθεί το πώς παρουσιάζεται το παιδί στα συγκεκριμένα σχολικά βιβλία, τα 

οποία άλλωστε έχουν ως αποδέκτες παιδιά. Δεδομένης της φύσης των συγκεκριμένων 

μαθημάτων που αγγίζουν περισσότερο από συναισθηματική άποψη τους μαθητές 

προτιμήθηκε η μελέτη των συγκεκριμένων εγχειριδίων. Ένας επιπλέον λόγος που οδήγησε 

στη συγκεκριμένη έρευνα είναι και η έλλειψη σχετικών ερευνών για την αναπαράσταση του 

παιδιού και της παιδικότητας στα σχολικά εγχειρίδια. Βάσει του σκοπού της εργασίας και των 

λόγων που οδήγησαν στην εκπόνησή της, επιχειρήθηκαν να απαντηθούν τα ακόλουθα 

ερωτήματα:  

 Πόσο συχνά συναντήσαμε στα εγχειρίδια Ιστορίας Γυμνασίου και Δημοτικού και 

Γλώσσας Δημοτικού εικόνα ή κείμενο που αφορά στο παιδί και την παιδική ηλικία 

κατά το παρελθόν;  

  Τι είδους εικόνες υπάρχουν; Ειδικότερα, προέρχονται από την τέχνη της 

φωτογραφίας ή από άλλες τέχνες;  

  Η παρουσία του παιδιού στο παρελθόν είναι ισχυρή; Υπάρχει ικανοποιητικός 

αριθμός αναφορών;  

  Υπάρχουν χαρακτηριστικά και πληροφορίες που μας βοηθούν να καταλάβουμε την 

κοινωνική θέση του παιδιού στο παρελθόν;  

 Οι πληροφορίες που δεχόμαστε για τα παιδιά είναι ικανές να τραβήξουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών;  

  Ποια είναι η αλληλεπίδραση των  εικόνων, που συναντήσαμε σε σχέση με το κείμενο 

στο οποίο αναφέρονται;  

 Σε ποιες ενότητες συναντάμε το παιδί; Είναι το κέντρο ενδιαφέροντος του 

μαθήματος; 

 Υπάρχουν ενότητες που αφορούν μόνο το παιδί στο παρελθόν;  
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 Τα κείμενα δίνουν ισχυρές πληροφορίες που βοηθούν τους μαθητές να 

διαμορφώσουν εικόνα για την ζωή των παιδιών στο παρελθόν; 

 
3.2 Μέθοδος έρευνας  
 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διερεύνηση του περιεχομένου είναι η ανάλυση 

περιεχομένου (content analysis) και ειδικότερα ο συνδυασμός της ποσοτικής και ποιοτικής 

ανάλυσης.  

 

Πρόκειται για μέθοδο που αναφέρεται κυρίως σε τεκμήρια γραπτής λεκτικής επικοινωνίας κι 

επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση του κειμένου. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει 

καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες τεχνικές έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες που 

επιδιώκει την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του περιεχομένου της 

επικοινωνίας μέσω του γραπτού λόγου με απώτερο στόχο την ερμηνεία. Είναι μια ερευνητική 

μέθοδος, η οποία με σαφείς στόχους και κατευθύνσεις ανάλυσης και μέσω συστηματικών 

τεχνικών και υποδειγμάτων ανάλυσης, διασφαλίζει την διυποκειμενικότητα, ανιχνεύει, 

ερμηνεύει και αξιολογεί τόσο το ρητό όσο και το λανθάνον περιεχόμενο του μηνύματος 

επικοινωνίας. (Μπονίδης, 2004). 

 

Μερικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η δυνατότητα να 

χρησιμοποιούνται στοιχεία αναδρομικά κι έτσι να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 

αλλαγές που σημειώνονται μέσα στο χρόνο και να ανιχνεύονται τάσεις, αλλά και η 

διακριτικότητα και το χαμηλό κόστος της σε σχέση με άλλους τύπους ερευνών (Kondracki, 

κ.α., 2002). 

 

Η ανάλυση περιεχομένου, σύμφωνα με τον Berelson, είναι μία ερευνητική τεχνική για την 

αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του δεδηλωμένου περιεχομένου της 

επικοινωνίας (Καψάλης-Χαραλάμπους,2009). Σύμφωνα με τον O.R. Holsti, η ανάλυση 

περιεχομένου ορίζεται ως η τεχνική που δίνει τη δυνατότητα για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων με συστηματική, αντικειμενική αναγνώριση ειδικών χαρακτηριστικών του 

μηνύματος, ενώ οι Kaplan και Goldsen ισχυρίζονται ότι η ανάλυση περιεχομένου στοχεύει, 

ύστερα από τη διατύπωση υποθέσεων που αφορούν το περιεχόμενο και τον κατάλληλο 

σχεδιασμό ενός συστήματος κατηγοριών, στην ποσοτική ταξινόμηση των δεδομένων 

(Κογκούλης, 2003).  
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Σύμφωνα με τους Καψάλη και Χαραλάμπους, ένας αποδεκτός σήμερα ορισμός της ανάλυσης 

περιεχομένου είναι ο ορισμός του Werner Früh: «Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια 

εμπειρική ερευνητική μέθοδος που παρακολουθείται σε κάθε βήμα της από μία εκ των 

προτέρων αποσαφηνισμένη θεωρία και προσπαθεί να περιγράψει με συστηματικό και 

αντικειμενικό τρόπο, τόσο ποσοτικώς όσο και ποιοτικώς, δεδηλωμένα ή άρρητα 

χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης γλωσσικής ή άλλης επικοινωνίας και να συναγάγει από 

αυτή την περιγραφή χρήσιμα συμπεράσματα» (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2009). 

 

Η ανάλυση περιεχομένου ταξινομεί το κειμενικό υλικό περιορίζοντάς το στα πιο σχετικά, 

διαχειρίσιμα τμήματα των πληροφοριών (Weber, 2016). Σύμφωνα με τον Holsti, η ανάλυση 

περιεχομένου στοχεύει στα ακόλουθα:  

  Στην περιγραφή τάσεων που υπάρχουν στο περιεχόμενο επικοινωνίας.  

 Στη συσχέτιση χαρακτηριστικών των πηγών με τα μηνύματα που θέλουν να 

περάσουν.  

  Στον έλεγχο με βάση κάποιες σταθερές του περιεχομένου επικοινωνίας.  

  Στην ανάλυση μεθόδων πειθούς.  

  Στην ανάλυση του ύφους.  

  Στη συσχέτιση των ιδιοτήτων του ακροατηρίου με τα εκπεμπόμενα μηνύματα.  

  Στην περιγραφή μοντέλων επικοινωνίας (Cohen-Manion-Morrison, 2008). 

 

Σύμφωνα με τον Berelson, η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιείται για τους εξής λόγους:  

  Για να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου, τόσο αυτά που αφορούν 

στην ουσία του, όσο κι αυτά που αφορούν στη μορφή του.  

  Για να αναλυθούν οι αιτίες του περιεχομένου ερευνώντας τις προθέσεις – στόχους 

και τις θέσεις αυτών που επικοινωνούν.  

  Για να αναλυθούν οι συνέπειες του περιεχομένου που σχετίζονται με την προσοχή 

του δέκτη και τη διαμόρφωση συγκεκριμένης συμπεριφοράς.  

 

Κάθε έρευνα μπορεί να εξετάζει έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες στόχους, 

ωστόσο ο σχεδιασμός της έρευνας πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε στόχο (Κογκούλης, 

2003).  

 

Σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα τα σχολικά εγχειρίδια αναλύονται μόνο ως προς ορισμένα 

χαρακτηριστικά ή περιεχόμενά τους κι όχι στο σύνολό τους. Η έρευνα λοιπόν είναι μερική και 

μελετώνται συγκεκριμένες πλευρές του περιεχομένου τους (Καψάλης &Χαραλάμπους, 2009). 
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Η ανάλυση περιεχομένου απαντάται με δύο μορφές: την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση. 

Στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η παρουσία των δεδομένων γίνεται με βάση την 

εκτίμηση και την ερμηνεία των ποιοτικών νοημάτων και μηνυμάτων (Ασωνίτης, 2001). Το 

αξιοπρόσεκτο στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι κάτι νέο, ενδιαφέρον, άξιο μελέτης, με 

κριτήρια ωστόσο υποκειμενικά. Στην ποσοτική ανάλυση περιεχομένου, τα δεδομένα 

παρουσιάζονται με αριθμούς και αυτό που μελετάται είναι η συχνότητα της εμφάνισης ενός 

στοιχείου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται από τη μια η αντικειμενικότητα, από την άλλη 

όμως περιορίζεται η έκταση της ανάλυσης, καθώς μπορεί να παραλειφθούν στοιχεία με 

αδύναμη συχνότητα ή πρωτότυπα, λόγω της ομαδοποίησής τους σε μια ευρύτερη κατηγορία. 

Έτσι υπάρχει το δίλημμα στην επιλογή «ισχνών» κατηγοριών, όπου θα εμφανισθούν στοιχεία 

που δεν επαναλαμβάνονται συχνά, προσεγγίζουν όμως την αλήθεια και στην επιλογή 

ευρύτερων, συνηθέστερων, περιορισμένων κατηγοριών, με τον κίνδυνο όμως να 

προσπεραστεί μια σημαντική αλλά μη συχνά επαναλαμβανόμενη πληροφορία (Πάλλα, 

1992). 

 

Οι δύο μορφές ανάλυσης μπορούν να συμπληρώνουν η μία την άλλη, αφού είναι 

απαραίτητες και οι δύο προσεγγίσεις για την ερμηνεία του περιεχομένου. Στην ποιοτική 

ανάλυση υπάρχει η ποσοτικοποίηση, καθώς με βάση αυτή λειτουργεί το σύστημα των 

κατηγοριών (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2009). Και η ποιοτική ανάλυση όμως παρέχει στην 

ποσοτική ανάλυση τις απαραίτητες κατηγορίες θεμάτων (Πάλλα, 1992). 

 

Στην ανάλυση περιεχομένου, αφού έχει καθοριστεί το θέμα, εντοπίζονται και μελετώνται οι 

πηγές και στη συνέχεια καθορίζονται οι μονάδες ανάλυσης, δηλαδή τα τμήματα του 

περιεχομένου στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τη μελέτη 

(Κανταρτζή,2003). Εν συνεχεία, για έγκυρα συμπεράσματα κι ερμηνείες χρειάζεται να γίνει 

ταξινόμηση του υλικού σε κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι οι ομάδες των εικόνων και του 

περιεχομένου με κοινά χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες βάσει 

ποιοτικών κριτηρίων (Τζάνη, 2015). Οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το 

σκοπό και τα ερωτήματα της έρευνας (Παναγόπουλος, 2012). 

 

Στην παρούσα λοιπόν μελέτη χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου σε 

συνδυασμό με την ποσοτική, αφού με την ποσοτική καταγράφεται η συχνότητα με την οποία 

απαντάται στο εγχειρίδιο το προς ανάλυση υλικό, ενώ με την ποιοτική δίνεται η δυνατότητα 

να μελετηθεί η οπτική των συγγραφέων του βιβλίου, ο σκοπός του μηνύματος που περνά η 
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εικόνα, καθώς και τα αποτελέσματα που έχει το μήνυμα στους δέκτες. Ερευνώνται δηλαδή 

τα ερωτήματα: ποιος, τι ,σε ποιον, γιατί, πώς απευθύνει κάποιος ένα μήνυμα και ποιο 

αποτέλεσμα έχει αυτή η διαδικασία (Σωτηρακοπούλου, 2011). Το ίδιο το περιεχόμενο 

επικοινωνίας αποτελεί βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων (Cohen-Manion-Morrison, 

2008). 

 

Ως μονάδα ανάλυσης ορίστηκε η εικόνα, το κυρίως κείμενο και τα παραθέματα, ενώ η 

ανάλυση έγινε για τα βιβλία κάθε τάξης ξεχωριστά. Ανάλογα με το περιεχόμενο των κειμένων 

και των εικόνων που συνάντησα, δημιούργησα υποκατηγορίες, όπως «παιδί και πόλεμος» ή  

«παιδί και μυθολογία». Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρέμειναν ίδιες και σταθερές για όλα 

τα βιβλία, που εξετάσαμε. Όσον αφορά, τα κείμενα οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν ήταν 

οι εξής: 1. «παιδί και πείνα», 2. «παιδί και πόλεμος», 3. «παιδί και εκπαίδευση», 4. «παιδί 

και στρατιωτική εκπαίδευση», 5. «παιδί και αθλητισμός», 6. «παιδί και καθημερινή ζωή», 7. 

«παιδί και παιχνίδι», 8. «παιδί και εργασία» 9. «απλές αναφορές», στην συγκεκριμένη 

κατηγορία εντάχθηκαν οι αναφορές που δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν στις προηγούμενες 

κατηγορίες. Όσον αφορά τις εικόνες υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις. Οι κατηγορίες, που 

δημιουργήθηκαν με βάση τις εικόνες είναι οι εξής: 1. «παιδί και αθλητισμός», 2. «παιδί και 

εκπαίδευση», 3. «παιδί και πείνα», 4. «παιδί και παιχνίδι», 5. «παιδί και πόλεμος», 6. «παιδί 

και εργασία», 7. «παιδί και καθημερινή ζωή» και 8. «παιδί και μυθολογία-τέχνη». Κάποιες 

αναφορές εντάσσονται σε περισσότερες από μια κατηγορίες, συνεπώς ο συνολικός αριθμός 

αναφορών υπερβαίνει αυτόν  των κειμένων ή των εικόνων που αφορούν το παιδί και την 

παιδική ηλικία κατά το παρελθόν. Διευκρινίζεται τέλος ότι στην έννοια «παιδί» 

περιλαμβάνονται τα παιδιά που εμφανίζονται στα βιβλία πριν την ενηλικίωσή τους και 

αφορούν το παρελθόν. 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

4.1. Ποσοτική Ανάλυση 
 

Στην παρούσα έρευνα ασχοληθήκαμε με τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας και της Γλώσσας 

του Δημοτικού και της Ιστορίας του Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, ερευνήσαμε την παρουσία 

του παιδιού και της παιδικής ηλικίας στην σφαίρα του παρελθόντος και πώς αυτή 

παρουσιάζεται μέσα από τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Θεωρήσαμε πως αποτελεί ένα 

ενδιαφέρον θέμα προς έρευνα καθώς τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν βιβλία που στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος τους βρίσκεται ή θα έπρεπε να βρίσκεται το παιδί.  

 

Πιο αναλυτικά, παρατηρήσαμε την παρουσία της παιδικής ηλικίας τόσο μέσα στα βασικά 

αφηγητικά κείμενα, όσο και στα παραθέματα και στις εικόνες. Επίσης, με βάση τις 

πληροφορίες που έδινε η κάθε αναφορά στο παιδί δημιουργήσαμε κατηγορίες, όπως για 

παράδειγμα «παιδί και εκπαίδευση» ή «παιδί και πείνα», «παιδί και αθλητισμός» κ.α. 

 

4.1.1.  Εγχειρίδια Γλώσσας - Κείμενα 
 

Τάξη Συχνότητα Ποσοστό 

Β’ 2 9,5 

Γ΄ 6 28,6 

Δ΄ 5 23,8 

Ε΄ 6 28,6 

ΣΤ’  2 9,5 

Σύνολο 21 100,0 
Πίνακας 1: «Σχολική τάξη» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 21 100,0 
Πίνακας 2: «Παιδί και αθλητισμός» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 21 100,0 
Πίνακας 3: «Παιδί και εργασία» 

 

Ερευνώντας τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας όλων των τάξεων 

παρατηρήσαμε ότι ο συνολικός αριθμός των κειμένων που αναφερόταν στο παιδί και την 

παιδική ηλικία είναι εικοσιένα. Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία «παιδί και πείνα» εμφανίζεται 
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τέσσερις φορές, η κατηγορία «παιδί και πόλεμος» δώδεκα φορές, η κατηγορία «παιδί και 

εκπαίδευση» έξι φορές, η κατηγορία «παιδί και καθημερινή ζωή» εννέα φορές, η κατηγορία 

«παιδί και παιχνίδι» πέντε φορές , ενώ οι κατηγορίες «παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση», 

«παιδί και αθλητισμός» και «παιδί και εργασία» δεν εμφανίστηκαν καθόλου. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι η κατηγόρια που εμφανίστηκε τις περισσότερες φορές ήταν η κατηγορία 

«παιδί και πόλεμος».  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 17 81,0 

ναι 4 19,0 

Total 21 100,0 

Πίνακας 4: Κατηγορία «Παιδί και πείνα» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 9 42,9 

ναι 12 57,1 

Total 21 100,0 

Πίνακας 5: «Παιδί και πόλεμος» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 15 71,4 

ναι 6 28,6 

Total 21 100,0 

Πίνακας 6: «Παιδί και εκπαίδευση» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 12 57,1 

ναι 9 42,9 

Total 21 100,0 

Πίνακας 7: «Παιδί και καθημερινή ζωή» 
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 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 16 76,2 

ναι 5 23,8 

Total 21 100,0 

Πίνακας 8: «Παιδί και παιχνίδι» 

 

Επίσης, όσον αφορά το πόσες φορές εμφανίστηκε η κάθε κατηγορία σε κάθε τάξη 

παρατηρήσαμε ότι η κατηγορία «παιδί και πείνα» εμφανίστηκε μια φορά στην Γ΄, μια φορά 

στην Ε΄ και δυο στην ΣΤ΄ . Η κατηγορία «παιδί και πόλεμος» εμφανίστηκε μια στην Β΄ ,  

τέσσερις στην Γ΄ , δυο στην Δ΄, τρεις στην Ε΄ και δυο στην ΣΤ΄. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι η 

κατηγορία που εμφανίστηκε συνολικά τις περισσότερες φορές σε όλες τις τάξεις είχε τις 

περισσότερες αναφορές στην Γ΄ δημοτικού και όχι στις δυο μεγαλύτερες τάξεις, που ίσως οι 

μαθητές είναι ηλικιακά και νοητικά πιο ώριμοί ώστε να διαχειριστούν και να αντιληφθούν 

καλύτερα το θέμα του πολέμου. Η κατηγορία «παιδί και εκπαίδευση» εμφανίστηκε δυο 

φορές στην Γ΄, τρεις στην Δ΄ και μια στην ΣΤ΄. Η κατηγορία «παιδί και παιχνίδι» εμφανίστηκε 

μια στην Β΄ , μια στην Γ΄ και τρεις στην Ε΄ . Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να επισημάνω ότι το 

παιχνίδι, το οποίο αποτελεί κυρίαρχο ενδιαφέρον των παιδιών εμφανίζεται πολύ λίγες φορές 

και μάλιστα με τις περισσότερες αναφορές στην Ε΄ τάξη και όχι  στις μικρότερες, όπου τα 

παιδιά θα έδειχναν ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό. Τέλος, η κατηγορία «παιδί και 

καθημερινή ζωή» εμφανίστηκε μια φορά στην Β΄, τρεις φορές στην Γ΄ , δυο φορές στην Δ΄ , 

δυο φορές στην Ε΄ και μια στην ΣΤ΄. Η τελευταία αυτή κατηγορία είχε τις πιο πολλές αναφορές 

αμέσως μετά την κατηγορία «παιδί και πόλεμος», και όπως παρατηρήσαμε τη συναντήσαμε 

σε όλες τις τάξεις εκτός της Α΄ , στην οποία δεν βρήκαμε σε κείμενο καμία αναφορά στο παιδί 

και την παιδική ηλικία. Η καθημερινή ζωή και οι συνήθειες γύρω από αυτή είναι ένα πολύ 

ενδιαφέρον θέμα, διότι οι συνθήκες και οι συνήθειες της καθημερινότητας αλλάζουν από 

εποχή σε εποχή και η γνώση για αυτές είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να πληροφορηθούμε 

για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι παλιότερα, και στην δική μας περίπτωση, τον 

τρόπο που ζούσαν τα παιδιά στο παρελθόν. 

 

Ακόμη πιο αναλυτικά παρατηρήσαμε ότι, στην Α΄ τάξη δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο παιδί, 

στην Β΄ τάξη το παιδί εμφανίζεται δυο φορές, τη μια στην κατηγορία «παιδί και πόλεμος» και 

την δεύτερη ταυτόχρονα στις κατηγορίες «παιδί και καθημερινή ζωή»  και «παιδί και 

παιχνίδι». Στην Γ΄ τάξη εμφανίζεται έξι φορές στις κατηγορίες «παιδί και πόλεμος», «παιδί 

και εκπαίδευση», «παιδί και καθημερινή ζωή», «παιδί και παιχνίδι» και «παιδί και πείνα». 



 
30 

 

Στην Δ΄ τάξη εμφανίζεται πέντε φορές στις κατηγορίες «παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και 

καθημερινή ζωή», «παιδί και πόλεμος». Στην Ε΄ τάξη εμφανίζεται έξι φορές στις κατηγορίες 

«παιδί και καθημερινή ζωή», «παιδί και παιχνίδι», «παιδί και πόλεμος» και «παιδί και πείνα». 

Στην ΣΤ΄ τάξη εμφανίζεται δυο φορές στις κατηγορίες «παιδί και πείνα», «παιδί και πόλεμος», 

«παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και καθημερινή ζωή».  

 

4.1.2. Εγχειρίδια Γλώσσας - Εικόνες 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

α 2 8,7 

β 1 4,3 

γ 4 17,4 

δ 2 8,7 

ε 3 13,0 

στ 11 47,8 

Total 23 100,0 

Πίνακας 9: «Σχολική τάξη» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 23 100,0 

Πίνακας 10 «:Παιδί και αθλητισμός» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 23 100,0 

Πίνακας 11: «Παιδί και εργασία» 
 

Στη συνέχεια παρατηρήσαμε τις εικόνες που υπάρχουν σε όλα τα εγχειρίδια της Γλώσσας του 

Δημοτικού και αφορούν στο παιδί. Ο συνολικός αριθμός των εικόνων που υπάρχουν σε όλα 

τα εγχειρίδια Γλώσσας του Δημοτικού είναι είκοσι τρεις, δηλαδή συναντάμε το παιδί σε 

εικόνες δυο φορές περισσότερο από ότι το συναντήσαμε στα κείμενα, όπου ο συνολικός 

αριθμός ήταν εικοσιένα.  
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Πιο αναλυτικά,  παρατηρήσαμε ότι η κατηγορία «παιδί και παιχνίδι» εμφανίστηκε μια φορά, 

η «κατηγορία παιδί και εκπαίδευση» τρεις φορές, η κατηγορία «παιδί και πόλεμος» εφτά 

φορές, η κατηγορία «παιδί και πείνα» τρεις φορές, η κατηγορία «παιδί και καθημερινή ζωή» 

οχτώ φορές και η κατηγορία «παιδί και μυθολογία-τέχνη» εφτά φορές. Καθόλου δεν 

εμφανίστηκαν οι κατηγορίες «παιδί και εργασία» και «παιδί και αθλητισμός». Σε αυτή την 

περίπτωση η κατηγορία που εμφανίστηκε τις περισσότερες φορές είναι η κατηγορία «παιδί 

και καθημερινή ζωή» και ξεπερνάει κατά μια φορά τις κατηγορίες «παιδί και πόλεμος» και 

«παιδί και μυθολογία-τέχνη».  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 15 65,2 

ναι 8 34,8 

Total 23 100,0 

Πίνακας 12: «Παιδί και καθημερινή ζωή» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 16 69,6 

ναι 7 30,4 

Total 23 100,0 

Πίνακας 13: «Παιδί και πόλεμος» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 16 69,6 

ναι 7 30,4 

Total 23 100,0 

Πίνακας 14: «Παιδί και μυθολογία-τέχνη» 

 

Όσον αφορά τις φορές που εμφανίστηκε η κάθε κατηγορία στην κάθε τάξη, παρατηρήσαμε 

ότι η κατηγορία «παιδί και εκπαίδευση» εμφανίστηκε τρεις φορές στην Γ΄ τάξη, η κατηγορία 

«παιδί και πείνα» εμφανίστηκε μια φορά στην Α΄, μια φορά στην Γ΄ και μια φορά στην ΣΤ΄ . Η 
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κατηγορία «παιδί και παιχνίδι» εμφανίστηκε μόνο μια φορά στην Ε΄ τάξη. Η κατηγορία «παιδί 

και πόλεμος» εμφανίστηκε μια φορά στην Α΄ ,μια φορά στην Β΄, δυο φορές στην Γ΄ και τρεις 

φορές στην ΣΤ΄ . Η κατηγορία «παιδί και καθημερινή ζωή» εμφανίστηκε μια φορά στην Α΄, 

δυο φορές στην Δ΄ , μια φορά στην Ε΄ και τέσσερις φορές στην ΣΤ΄ . Τέλος, η κατηγορία «παιδί 

και μυθολογία-τέχνη» εμφανίστηκε μια φορά στην Α΄, μια φορά στην Δ΄, μια φορά στην Ε΄ 

και τέσσερις φορές στην ΣΤ΄. Με βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, η παρουσία του 

παιδιού σε εικόνες είναι εμφανής στην Α΄ Δημοτικού σε όλες τις κατηγορίες εκτός από δυο, 

σε αντίθεση με την πλήρη απουσία αναφορών στα κείμενα των ίδιων εγχειριδίων. Βέβαια και 

σε αυτή την περίπτωση φειδωλά, αφού η παρουσία του σε κάθε κατηγορία είναι από μια 

φορά. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 20 87,0 

ναι 3 13,0 

Total 23 100,0 

Πίνακας 15: «Παιδί και εκπαίδευση» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 20 87,0 

ναι 3 13,0 

Total 23 100,0 

Πίνακας 16: «Παιδί και πείνα» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 22 95,7 

ναι 1 4,3 

Total 23 100,0 

Πίνακας 17: «Παιδί και παιχνίδι» 
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Ακόμη πιο συγκεκριμένα, στα βιβλία της Α΄ δημοτικού έχουμε δυο εικόνες, στις κατηγορίες 

«παιδί και πείνα», «παιδί και πόλεμος», «παιδί και καθημερινή ζωή» και «παιδί και τέχνη». 

Στην Β΄ δημοτικού συναντάμε μια εικόνα στην «κατηγορία παιδί και πόλεμος». Στην Γ΄ 

δημοτικού οι εικόνες που αφορούν το παιδί είναι τέσσερις και υπάγονται στις κατηγορίες 

«παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και πόλεμος», «παιδί και πείνα». Στην Δ΄ δημοτικού 

συναντάμε δυο εικόνες στις κατηγορίες «παιδί και καθημερινή ζωή» και «παιδί και τέχνη». 

Στην Ε΄ δημοτικού παρατηρούμε τρεις εικόνες στις κατηγορίες «παιδί και καθημερινή ζωή», 

«παιδί και τέχνη», «παιδί και παιχνίδι». Τέλος στην ΣΤ΄ δημοτικού οι εικόνες που αφορούν 

στο παιδί είναι συνολικά έντεκα και ανήκουν στις «κατηγορίες παιδί και πόλεμος», «παιδί 

και πείνα», «παιδί και καθημερινή ζωή», «παιδί και μυθολογία- τέχνη».  

 

4.1.3. Εγχειρίδια Ιστορίας Δημοτικού - Κείμενα 

 

Τάξη Συχνότητα Ποσοστό 

Γ’  8 23,5 

δ 4 11,8 

ε 11 32,4 

στ 11 32,4 

Total 34 100,0 

Πίνακας 18: «Σχολική τάξη» 
 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 21 61,8 

ναι 13 38,2 

Total 34 100,0 

Πίνακας 19: «Κείμενα σχολικών εγχειριδίων» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 13 38,2 

ναι 21 61,8 

Total 34 100,0 

Πίνακας 20: «Παραθέματα σχολικών εγχειριδίων» 
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Στα κείμενα της ιστορίας του Δημοτικού όλων των τάξεων συναντάμε συνολικά τριάντα 

τέσσερις φορές.  αναφορές στο παιδί Από αυτές οι δεκατρείς αναφορές ανήκουν σε κείμενα 

και οι είκοσι μια σε παραθέματα.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 26 76,5 

ναι 8 23,5 

Total 34 100,0 

Πίνακας 21: «Παιδί και πόλεμος» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 19 55,9 

ναι 15 44,1 

Total 34 100,0 

Πίνακας 22: «Παιδί και εκπαίδευση» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 27 79,4 

ναι 7 20,6 

Total 34 100,0 

Πίνακας 23: «Απλές αναφορές» 

 

 Συνολικά συναντάμε την κατηγορία «παιδί και πόλεμος» οχτώ φορές, η κατηγορία «παιδί 

και εκπαίδευση» εμφανίζεται δεκαπέντε φορές, οι κατηγορίες «παιδί και στρατιωτική 

εκπαίδευση», «παιδί και αθλητισμός» και «παιδί και καθημερινή ζωή» εμφανίζονται τρεις 

φορές, η κατηγορία «παιδί και παιχνίδι» εμφανίζεται τέσσερις φορές, η κατηγορία «παιδί και 

εργασία» δυο φορές, ενώ έχουμε συνολικά εφτά «απλές αναφορές». 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 31 91,2 
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ναι 3 8,8 

Total 34 100,0 

Πίνακας 24: «Παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 31 91,2 

ναι 3 8,8 

Total 34 100,0 

Πίνακας 25: «Παιδί και αθλητισμός» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 31 91,2 

ναι 3 8,8 

Total 34 100,0 

Πίνακας 26: «Παιδί και καθημερινή ζωή» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 30 88,2 

ναι 4 11,8 

Total 34 100,0 

Πίνακας 27: «Παιδί και παιχνίδι» 

 

Όσον αφορά, το πόσες φορές εμφανίστηκαν οι κατηγορίες στην κάθε τάξη, παρατηρήσαμε 

τα εξής: Η κατηγορία «παιδί και πόλεμος» εμφανίστηκε δυο φορές στην Γ΄ τάξη, δυο φορές 

στην Ε΄ και τέσσερις φορές στην ΣΤ΄ . Η κατηγορία «παιδί και εκπαίδευση» εμφανίστηκε τρεις 

φορές στην Δ΄, έξι στην Ε΄ και έξι στην ΣΤ΄.  Η κατηγορία «παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση» 

εμφανίστηκε μια φορά στην Γ΄, μια φορά στην Ε΄ και μια φορά στην ΣΤ΄. Η κατηγορία «παιδί 

και αθλητισμός» εμφανίστηκε μια φορά στην Γ΄ και δυο φορές στην Δ΄ . Η κατηγορία «παιδί 

και καθημερινή ζωή» εμφανίστηκε δυο φορές στην Γ΄ και μια φορά στην Ε΄. Η κατηγορία 
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«παιδί και παιχνίδι» εμφανίστηκε μια φορά στην Γ΄ και τρεις φορές στην Δ΄. Τέλος, «απλές 

αναφορές» συναντήσαμε τέσσερις φορές στην Γ΄ και τρεις φορές στην Ε΄. Η κατηγορία «παιδί 

και εκπαίδευση», που εμφανίστηκε τις περισσότερες φορές συνολικά, συγκέντρωσε τις 

περισσότερες αναφορές στην Ε΄ και την ΣΤ΄ (έξι και έξι), είχες άλλες τρεις αναφορές στην Δ΄ 

και καμία στην Γ΄ . Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιστορία της Γ΄ δημοτικού ασχολείται 

κυρίως με την μυθολογία. Σε γενικές γραμμές πάντως στα κεφαλαία που αφορούν στην 

εκπαίδευση εντοπίζουμε τις περισσότερες πληροφορίες για την ζωή και την κοινωνική θέση 

των παιδιών στο παρελθόν.  Επίσης, παρατηρήσαμε ότι οι κατηγορίες «παιδί και παιχνίδι» 

και «παιδί και αθλητισμός» εμφανίστηκαν μόνο στην Γ΄ και την Δ΄ , τις δυο μικρότερες τάξεις, 

ενώ στις μεγαλύτερες περισσότερο χώρο καταλαμβάνουν οι κατηγορίες παιδί και πόλεμος ή 

παιδί και εκπαίδευση. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΣΤ ́  εμφανίστηκε μόνο στις κατηγορίες «παιδί 

και πόλεμος», «παιδί και εκπαίδευση» και «παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση». 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, μέσα από αυτή την παρατήρηση, ότι το σχολικό εγχειρίδιο 

Ιστορίας της ΣΤ΄ ασχολείται κυρίως με τον πόλεμο και τις αλλαγές που έγιναν μέσα στο 

χρονικό διάστημα των πολέμων,  στην εκπαίδευση των παιδιών. Θέματα όπως το παιχνίδι και 

τα αθλήματα θεωρούνται ίσως πολύ παιδιάστικα από τους συγγραφείς των σχολικών 

εγχειριδίων των δυο τελευταίων τάξεων, ενώ θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή 

εμφανίζονται ελάχιστες φορές και μάλιστα στο εγχειρίδιο της Ε΄ μόνο μια.   

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 31 91,2 

ναι 3 8,8 

Total 34 100,0 

Πίνακας 28: «Παιδί και μυθολογία» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 32 94,1 

ναι 2 5,9 

Total 34 100,0 

Πίνακας 29: «Παιδί και εργασία» 

 



 
37 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην Γ΄ δημοτικού η παρουσία του παιδιού απαντάται 8 φορές στις 

κατηγορίες «παιδί και μυθολογία», «παιδί και αθλητισμός», «παιδί και καθημερινή ζωή», 

«παιδί και πόλεμος», «παιδί και παιχνίδι», «παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση». Στην Δ΄ 

δημοτικού έχουμε τέσσερις αναφορές στις κατηγορίες «παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και 

αθλητισμός», «παιδί και παιχνίδι».  Στην Ε΄ δημοτικού συναντάμε αναφορά στο παιδί έντεκα 

φορές στις κατηγορίες «παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και εργασία», «παιδί και πόλεμος», 

«παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση», «παιδί και καθημερινή ζωή». Στην ΣΤ ΄ δημοτικού 

υπάρχουν έντεκα αναφορές στις κατηγορίες «παιδί και πόλεμος», «παιδί και στρατιωτική 

εκπαίδευση», «παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και εργασία». 

 

4.1.4. Εγχειρίδια Ιστορίας Δημοτικού - Εικόνες   

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

γ 2 13,3 

δ 1 6,7 

ε 5 33,3 

στ 7 46,7 

Total 15 100,0 

Πίνακας 30: «Σχολική τάξη» 
 

Όσον αφορά την παρουσία του παιδιού στις εικόνες του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας του 

Δημοτικού παρατηρούμε ότι δεν είναι ικανοποιητική αφού εντοπίστηκαν μόνο δεκαπέντε . Η 

κατηγορία «παιδί και εκπαίδευση» εμφανίστηκε τέσσερις φορές, η κατηγορία «παιδί και 

αθλητισμός» μια φορά, οι κατηγορίες «παιδί και παιχνίδι», «παιδί και πείνα», «παιδί και 

εργασία» και «παιδί και μυθολογία-τέχνη» δυο φορές, η κατηγορία «παιδί και πόλεμος» 

τέσσερις φορές και η κατηγορία «παιδί και καθημερινή ζωή» τρεις φορές. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 12 80,0 

ναι 3 20,0 

Total 15 100,0 

Πίνακας 31: «Παιδί και καθημερινή ζωή» 
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 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 11 73,3 

ναι 4 26,7 

Total 15 100,0 

Πίνακας 32: «Παιδί και πόλεμος» 

 

Η συχνότητα με την οποία εμφανίστηκαν οι κατηγορίες στην κάθε τάξη είναι η εξής: Η 

κατηγορία «παιδί και εκπαίδευση» εμφανίστηκε μια φορά στην Δ΄ τάξη και τρεις φορές στην 

Ε΄. Η κατηγορία «παιδί και αθλητισμός» εμφανίστηκε μια φορά στην Δ΄, οι κατηγορίες «παιδί 

και πείνα»  και «παιδί και παιχνίδι»  εμφανίστηκαν δυο φορές στην ΣΤ΄, η κατηγορία «παιδί 

και πόλεμος» εμφανίστηκε μια φορά στην Ε΄ και τρεις φορές στην ΣΤ΄. Η κατηγορία «παιδί 

και εργασία» εμφανίστηκε μια φορά στην Ε΄ και μια στην ΣΤ΄. Η κατηγορία «παιδί και 

καθημερινή ζωή» εμφανίστηκε μια φορά στην Ε΄ και δυο φορές στην ΣΤ΄ και η κατηγορία 

«παιδί και μυθολογία-τέχνη» εμφανίστηκε δυο φορές στην Γ΄. Παρατηρούμε ότι μέσα από 

τις εικόνες η κατηγορία «παιδί και παιχνίδι» εμφανίζεται δυο φορές στην ΣΤ ΄ σε αντίθεση με 

τα κείμενα των αντίστοιχων εγχειριδίων, όπου η συγκεκριμένη κατηγορία δεν εμφανίστηκε 

καθόλου. Επίσης, άξιο λόγου αποτελεί το γεγονός ότι στην Γ΄ Δημοτικού υπάρχουν μόνο δυο 

εικόνες και ανήκουν στην κατηγορία «παιδί και μυθολογία-τέχνη», ενώ και στην Δ΄ 

συναντάμε μόνο τις κατηγορίες «παιδί και εκπαίδευση» και «παιδί και αθλητισμός». Οι 

υπόλοιπος κατηγορίες εμφανίζονται μόνο στις δυο τελευταίες τάξεις και μάλιστα η κατηγορία 

«παιδί και πόλεμος» εμφανίζεται τις περισσότερες, δηλαδή τρεις στην ΣΤ΄. Ενδεχομένως τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας θεωρούνται πιο ώριμα  να αντικρίσουν τέτοιους είδους εικόνες και 

να μπορέσουν να προσλάβουν τα μηνύματα τους. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 11 73,3 

ναι 4 26,7 

Total 15 100,0 

Πίνακας 33: «Παιδί και εκπαίδευση» 
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 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 14 93,3 

ναι 1 6,7 

Total 15 100,0 

Πίνακας 34: «Παιδί και αθλητισμός» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 13 86,7 

ναι 2 13,3 

Total 15 100,0 

Πίνακας 35: «Παιδί και παιχνίδι» 

 

 Στην Γ΄ δημοτικού έχουμε δυο εικόνες στην κατηγορία «παιδί και μυθολογία-τέχνη». Στην Δ΄ 

δημοτικού υπάρχει μια εικόνα και ανήκει στις κατηγορίες «παιδί και εκπαίδευση» και «παιδί 

και αθλητισμός». Στην Ε΄ δημοτικού οι εικόνες είναι πέντε και υπάγονται στις κατηγορίες 

«παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και εργασία» και «παιδί και καθημερινή ζωή». Τέλος, στην 

ΣΤ ΄ δημοτικού έχουμε εφτά εικόνες στις κατηγορίες «παιδί και πόλεμος», «παιδί και 

εργασία», «παιδί και παιχνίδι», «παιδί και καθημερινή ζωή», «παιδί και πείνα». 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 13 86,7 

ναι 2 13,3 

Total 15 100,0 

Πίνακας 36: «Παιδί και μυθολογία-τέχνη» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 13 86,7 
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ναι 2 13,3 

Total 15 100,0 

Πίνακας 37: «Παιδί και εργασία» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 13 86,7 

ναι 2 13,3 

Total 15 100,0 

Πίνακας 38: «Παιδί και πείνα» 

 

4.1.5. Εγχειρίδια Ιστορίας Γυμνασίου - Κείμενα 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

α 6 46,2 

β 6 46,2 

γ 1 7,7 

Total 13 100,0 

Πίνακας 39: «Σχολική τάξη» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 5 38,5 

ναι 8 61,5 

Total 13 100,0 

Πίνακας 40: «Κείμενα σχολικών εγχειριδίων» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 8 61,5 

ναι 5 38,5 
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Total 13 100,0 

Πίνακας 41: «Παραθέματα σχολικών εγχειριδίων» 

 
Στα εγχειρίδια της Ιστορίας του Γυμνασίου συναντάμε την έννοια παιδί συνολικά  δεκατρείς 

φορές.  Από αυτές οι αναφορές που αφορούν το παιδί και την παιδική ηλικία βρίσκονται στα 

κυρίως κείμενα είναι οχτώ, ενώ αυτές που βρίσκονται στα παραθέματα είναι πέντε. Συνολικά 

μικρός αριθμός, συγκριτικά με το πλήθος των πληροφοριών που παρέχουν τα τρία βιβλία 

αλλά και με τον όγκο τους. Επίσης, στην Ιστορία του Δημοτικού συναντήσαμε στα κείμενα 

συνολικά τριάντα τέσσερις αναφορές στο παιδί και την παιδική ηλικία, αριθμός αρκετά 

μεγαλύτερος από τον συγκεκριμένο. Υποθέτουμε ότι οι συγγραφείς ίσως θεώρησαν ότι οι 

μαθητές του Γυμνασίου είναι αρκετά μεγάλοι για να ενδιαφέρονται για την παιδική ηλικία 

και πόσο μάλλον για την παιδική ηλικία κατά το παρελθόν. 

 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 11 84,6 

ναι 2 15,4 

Total 13 100,0 

Πίνακας 42: «Παιδί και πόλεμο» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 11 84,6 

ναι 2 15,4 

Total 13 100,0 

Πίνακας 43: «Παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 11 84,6 

ναι 2 15,4 
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Total 13 100,0 

Πίνακας 44: «Παιδί και αθλητισμός» 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες «παιδί και πόλεμος», «παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση» 

και «παιδί και αθλητισμός» εμφανίστηκαν από δυο φορές. Η κατηγορία «παιδί και εργασία» 

εμφανίστηκε τρεις φορές, ενώ οι κατηγορίες «παιδί και καθημερινή ζωή» και «παιδί και 

εκπαίδευση» εμφανίστηκαν από πέντε φορές. Τέλος, είχαμε μια «απλή αναφορά» και μια 

φορά συναντήσαμε την κατηγορία «παιδί και παιχνίδι» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 10 76,9 

ναι 3 23,1 

Total 13 100,0 

Πίνακας 45: «Παιδί και εργασία» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 8 61,5 

ναι 5 38,5 

Total 13 100,0 

Πίνακας 46: «Παιδί και καθημερινή ζωή» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 8 61,5 

ναι 5 38,5 

Total 13 100,0 

Πίνακας 47: «Παιδί και εκπαίδευση» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 12 92,3 
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ναι 1 7,7 

Total 13 100,0 

Πίνακας 48: «Παιδί και παιχνίδι» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 12 92,3 

ναι 1 7,7 

Total 13 100,0 

Πίνακας 49: «Απλές αναφορές» 

 

Η κατηγορία «παιδί και πόλεμος» εμφανίστηκε μια φορά στην Α΄ τάξη και μια φορά στην Β΄. 

Η κατηγορία «παιδί και εκπαίδευση» εμφανίστηκε τέσσερις φορές στην Α΄ και μια  φορά στην 

Β΄. Οι κατηγορίες «παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση» και «παιδί και αθλητισμός» 

εμφανίστηκαν δυο φορές στην Α΄, ενώ οι κατηγορίες «παιδί και παιχνίδι» και «απλή 

αναφορά» εμφανίστηκαν από μια φορά στην Β΄. Η κατηγορία «παιδί και καθημερινή ζωή» 

εμφανίστηκε τέσσερις φορές στην Α΄ και μια φορά στην Β΄ και η κατηγορία «παιδί και 

εργασία» εμφανίστηκε μια φορά στην Α΄, μια φορά στην Β΄ και μια φορά στην Γ΄. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι  στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου – στο 

οποίο διδάσκεται η νεότερη και σύγχρονη ιστορία - υπάρχει μόνο μια αναφορά στο παιδί και 

την παιδική ηλικία και αυτή αφορά την παιδική εργασία. Όλες τις υπόλοιπες αναφορές τις 

συναντήσαμε στις δυο προηγούμενες τάξεις με τις περισσότερες να βρίσκονται στην Α΄ 

Γυμνασίου. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι όσο ανεβαίνουμε τις τάξεις, τόσο λιγοστεύουν οι 

αναφορές στην παιδικότητα και το παιδί, διότι τα εγχειρίδια εστιάζουν σε εμπόλεμες 

περιόδους και δίνουν έμφαση σε πολιτικό-ιστορικά γεγονότα και τις εξελίξεις τους. 

 

 Ακόμη πιο συγκεκριμένα, στην Α΄ Γυμνασίου οι αναφορές στο παιδί εμφανίζονται έξι φορές 

στις κατηγορίες «παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και στρατιωτική εκπαίδευση», «παιδί και 

αθλητισμός», «παιδί και καθημερινή ζωή», «παιδί και πόλεμος», «παιδί και εργασία». Στην 

Β΄ Γυμνασίου το παιδί εμφανίζεται και πάλι έξι φορές στις κατηγορίες  «απλή αναφορά», 

«παιδί και καθημερινή ζωή», «παιδί και παιχνίδι», «παιδί και εκπαίδευση», «παιδί και 

εργασία». Τέλος στην Γ΄ Γυμνασίου εμφανίζεται μόνο μια φορά στην κατηγορία «παιδί και 

εργασία». 
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4.1.6. Εγχειρίδια Ιστορίας Γυμνασίου - Εικόνες 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

α 3 21,4 

γ 11 78,6 

Total 14 100,0 

Πίνακας 50: «Σχολική τάξη» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 14 100,0 

Πίνακας 51: «Παιδί και αθλητισμός» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

οχι 14 100,0 

Πίνακας 52: «Παιδί και παιχνίδι» 
 

Η παρουσία του παιδιού στις εικόνες των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας του Γυμνασίου 

παρατηρείται συνολικά δεκατέσσερις φορές, μια περισσότερη από ότι το συναντήσαμε στα 

κείμενα των αντίστοιχων εγχειριδίων. Η κατηγορία «παιδί και εκπαίδευση» εμφανίζεται μια 

φορά όπως και η κατηγορία «παιδί και εργασία». Η κατηγορία «παιδί και πείνα» εμφανίζεται 

τρεις φορές. Η κατηγορία «παιδί και καθημερινή ζωή» δυο φορές , η κατηγορία «παιδί και 

μυθολογία-τέχνη» τέσσερις φορές και η κατηγορία «παιδί και πόλεμος» πέντε φορές. 

Καθόλου δεν εμφανίζονται οι κατηγορίες «παιδί και παιχνίδι» και «παιδί και αθλητισμός». 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 13 92,9 

ναι 1 7,1 

Total 14 100,0 
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Πίνακας 53: «Παιδί και εκπαίδευση» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 13 92,9 

ναι 1 7,1 

Total 14 100,0 

Πίνακας 54: «Παιδί και εργασία» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 12 85,7 

ναι 2 14,3 

Total 14 100,0 

Πίνακας 55: «Παιδί και καθημερινή ζωή» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 9 64,3 

ναι 5 35,7 

Total 14 100,0 

Πίνακας 56: «Παιδί και πόλεμος» 

 

Η παρουσία των συγκεκριμένων κατηγοριών ανά τάξη εμφανίστηκε ως εξής: Οι κατηγορίες 

«παιδί και εκπαίδευση» και «παιδί και εργασία» εμφανίστηκαν από μια φορά στη Γ΄ τάξη, η 

κατηγορία «παιδί και πείνα» εμφανίστηκε τρεις φορές στην Γ΄, ενώ στην ίδια τάξη 

εμφανίστηκε η κατηγορία «παιδί και καθημερινή ζωή» δυο φορές και η κατηγορία «παιδί και 

πόλεμος» πέντε. Τέλος, η κατηγορία «παιδί και μυθολογία-τέχνη» εμφανίστηκε τρεις φορές 

στην Α΄ τάξη και μια στην Γ΄ . Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην Β΄ τάξη δεν υπάρχει 

καμία εικόνα που να αφορά το παιδί, στην Α΄ υπάρχουν μόνο τρεις και όλες οι υπόλοιπες 

βρίσκονται στο εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου, στο οποίο δεν υπήρχε καμία κειμενική αναφορά 

στο παιδί και την παιδική ηλικία.  Επίσης οι εικόνες που βρίσκονται στο βιβλίο καλύπτουν τις 

περισσότερες από τις κατηγορίες και δεν ανήκουν αποκλειστικά σε μια θεματική. 

Δημιουργείται η εντύπωση ότι οι συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ Γυμνασίου 
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προσπάθησαν να καλύψουν την απουσία του παιδιού και της παιδικής ηλικίας από τα 

κείμενα, παραθέτοντας όσο περισσότερες εικόνες μπορούσαν.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 10 71,4 

ναι 4 28,6 

Total 14 100,0 

Πίνακας 57: «Παιδί και μυθολογία-τέχνη» 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 11 78,6 

ναι 3 21,4 

Total 14 100,0 

Πίνακας 58: «Παιδί και πείνα» 

 

 Πιο συγκεκριμένα, στην Α΄ Γυμνασίου η εικόνα του παιδιού και της παιδικής ηλικίας 

εμφανίζεται τρεις φορές στην κατηγορία «παιδί και μυθολογία-τέχνη». Στην Β΄ Γυμνασίου 

δεν εμφανίζεται καθόλου, εν αντιθέση με την παρουσία του έξι φορές στα κείμενα του ίδιου 

βιβλίου. Στην Γ΄ Γυμνασίου συναντάμε έντεκα εικόνες με αναφορά στο παιδί και πάλι σε 

αντίθεση με τη μια και μοναδική φορά που το συναντάμε στα κείμενα του ίδιου βιβλίου. Πιο 

αναλυτικά, στην Γ΄ Γυμνασίου οι εικόνες υπάγονται στις κατηγορίες «παιδί και πείνα», «παιδί 

και πόλεμος», «παιδί και εργασία», «παιδί και καθημερινή ζωή», «παιδί και μυθολογία-

τέχνη». Καλύπτουν δηλαδή τις περισσότερες από τις κατηγορίες. 
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4.2. Ποιοτική Ανάλυση  
 

4.2.1. Ανάλυση Κειμένων 
 

4.2.1.1. Εγχειρίδια Γλώσσας Δημοτικού 
 
Ερευνώντας τα κείμενα στα εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού όλων των τάξεων 

συναντήσαμε αναφορά στο παιδί και την παιδική ηλικία κατά το παρελθόν  συνολικά είκοσι 

δύο φορές, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι στην πρώτη δημοτικού δεν υπάρχει καμία αναφορά. 

Σε γενικές γραμμές οι αναφορές αφορούσαν είτε την καθημερινή ζωή και εκπαίδευση των 

παιδιών είτε την ζωή τους κατά την διάρκεια εμπόλεμων περιόδων. Πιο συγκεκριμένα από 

την Β΄ και έως την Ε΄ δημοτικού συναντάμε είτε κείμενα και παραθέματα είτε απλές 

αναφορές  που αφορούν τόσο στην καθημερινότητα και την εκπαίδευση των παιδιών όσο και 

στον πόλεμο, ενώ στην ΣΤ΄ δημοτικού έχουμε μόνο δυο αναφορές που αφορούν τον πόλεμο.  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στα εγχειρίδια της Γλώσσας της  Β΄ δημοτικού εντοπίστηκαν δυο αναφορές για το παιδί και 

την παιδική ηλικία. Σε ένα κείμενο με τίτλο «Το μήνυμα του Κολοκοτρώνη», ένα παιδί ο 

Ασημάκης ξεφεύγει από την εποπτεία της μητέρας του και ακολουθεί τον Κολοκοτρώνη στον 

πόλεμο για να αποδείξει την ανδρεία του. Το συγκεκριμένο κείμενο, βρίσκεται στο τρίτο 

τεύχος και ανήκει στην Ενότητα 18 με τίτλο «Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει».  Το κείμενο 

υπογράφει η Σοφία Μαυροειδή- Παπαδάκη και είναι κείμενο, το οποίο έγραψε για το βιβλίο 

των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου (Έκδοση Θ΄, 1989) και 

συγκεκριμένα για την κατηγορία κειμένων «Από την εθνική μας παλιγγενεσία». Στο 

συγκεκριμένο κείμενο η συγγραφέας  παρουσιάζει με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός 

καθοριστικό για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δηλαδή την Ελληνική Επανάσταση του 1821, 

την παιδική ηλικία. Το παιδί παρουσιάζεται ως εξαίρεση της τυπικής ζωής για την ηλικία του: 

πάει να πολεμήσει, αντί να είναι με την οικογένεια του και να συμμετέχει στις οικογενειακές 

οικονομικές δραστηριότητες, για αυτό και ο Κολοκοτρώνης στο κείμενο αναρωτιέται τι κάνει 

εκεί. Επίσης,  περιλαμβάνει μια σειρά από αξιολογικά πρότυπα που θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν παραδειγματικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς το παιδί 

εμφανίζεται να έχει θάρρος απέναντι στη φιγούρα του οπλαρχηγού, τον ακολούθησε γιατί 

δεν ήθελε να είναι δειλός, διακρίνεται γιατί είναι έξυπνος και ο Κολοκοτρώνης τον θαυμάζει. 

Με άλλα λόγια πρόκειται για μια αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας στην Ελλάδα κατά τον 

19ο αιώνα αλλά ως εξαίρεση.  
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Στην ίδια τάξη και σε ένα παράθεμα με τίτλο «ο θείος Ντίνος» πληροφορούμαστε για το πώς 

έπαιζαν τα παιδιά παλιά. Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα του μεγαλύτερου λογοτεχνικού 

κειμένου με τίτλο «Πούν΄το, πούν΄το το σαμιαμίδι;», το οποίο υπογράφει η Λένα 

Θεοδωράκου- Μερίκα και έχει δημοσιευτεί από την Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά στις 

εκδόσεις Αστήρ το 2005. Το κείμενο βρίσκεται στην ενότητα 22, η οποία έχει τίτλο «Πώς 

γίνεται; Πώς παίζεται;» και ασχολείται με παιχνίδια του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. 

Το απόσπασμα, που εξετάζουμε έχει μια νοσταλγική διάθεση, αφού ο θείος ενός παιδιού 

αναπολεί τα δικά του παιδικά παιχνίδια, βρίσκοντας τον τρόπο που ζουν τα παιδιά του 

παρόντος βαρετό. Παρουσιάζει την παιδική ηλικία στη σύγχρονη εποχή με αφορμή τις 

σκέψεις του θείου για την εντελώς διαφορετική παιδική ηλικία στο παρελθόν. Το 

συμπέρασμα είναι ότι τα σύγχρονα παιδιά του 21ου αιώνα δεν παίζουν και δεν χρησιμοποιούν 

τη φαντασία τους. Το ενδιαφέρον τους στρέφεται γύρω από την οθόνη της τηλεόρασης. Ενώ 

παράλληλα μας πληροφορεί ότι τα παιδιά του αμέσως προηγούμενου αιώνα, τα παιδιά 

δηλαδή της ηλικίας του θείου Ντίνου, λάτρευαν το παιχνίδι και γίνονταν εφευρετικά μέσα 

από αυτό. Οι πληροφορίες που μας δίνει το κείμενο θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

κινητήριο δύναμη για τους μαθητές του σήμερα. Ο νοσταλγικός τόνος του κειμένου ίσως 

βοηθούσε στο να εξάψει την περιέργεια των σύγχρονων παιδιών, ώστε να προσπαθήσουν τα 

ίδια να παίξουν όπως οι γονείς και οι θείοι τους, να ρωτήσουν και να μάθουν καινούργια για 

αυτούς παιχνίδια. Ίσως, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να βρουν ενδιαφέρον και μακριά 

από το κουτί της τηλεόρασης. Το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί κατά τη γνώμη μου μια 

καλή αφορμή για να μιλήσουν οι δάσκαλοι στους μαθητές τους για τα οφέλη του παιχνιδιού 

στην αντίληψη και την φαντασία τους. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 Στην Γ΄ δημοτικού στην σελίδα δεκαέξι του πρώτου τεύχους, υπάρχουν δυο μικρά 

κειμενάκια, είναι  μικρές μαρτυρίες από παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι 

περιγράφει τα σχολικά της χρόνια πριν κηρυχθεί ο πόλεμος ενώ το αγόρι την πρώτη του 

επαφή με το αναγνωστικό του. Τα  δυο κείμενα ανήκουν στην ενότητα «Το σχολείο ταξιδεύει 

στον χρόνο». Το κορίτσι λέγεται Μελπομένη Σβόρου και η μαρτυρία της έχει καταγραφεί στο 

βιβλίο Κ.Α.Π.Η του Δήμου Βόλου από το εργαστήρι προφορικών αφηγήσεων. Το 

συγκεκριμένο απόσπασμα μας πληροφορεί για τις συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης 

ενός μικρού κοριτσιού της επαρχίας, που προέρχονταν από φτωχή οικογένεια, λίγο προτού 

κηρυχθεί ο πόλεμος με τους Ιταλούς. Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση δεν αποτελούσε 

προτεραιότητα για τους γονείς καθώς δεν μπορούσαν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. 



 
49 

 

Ενδεχομένως το γεγονός ότι τα παιδιά της οικογένειας ήταν κορίτσια να συνέτεινε στην 

αδιαφορία τους γύρω από το ζήτημα της εκπαίδευσης. Εκείνα τα χρόνια τα κορίτσια δεν 

συνήθιζαν να συνεχίζουν τις σπουδές τους. Το βασικό πρόβλημα του κοριτσιού, που 

διατυπώνει ως ενήλικας με παράπονο, είναι πως οι γονείς του δεν είχαν χρήματα να τους 

αγοράσουν βιβλία όπως έκαναν κάποια από τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτή όμως δεν το έβαλε 

κάτω και προσέχοντας τον δάσκαλο της κατάφερε να μάθει την προπαίδεια και να 

χαρακτηρίζεται από τους γύρω της ως «ευφυΐα». Η συγκεκριμένη μαρτυρία δίνει 

πληροφορίες που ενδεχομένως να εντυπωσιάσουν τους μαθητές του παρόντος. Τα παιδιά 

του σήμερα θεωρούν πολλά πράγματα δεδομένα, όπως για παράδειγμα να έχουν τα σχολικά 

τους βιβλία και τετράδια αλλά και τα δικά τους πολλά και διαφορετικά μολύβια. Διαβάζοντας 

μια τέτοια μαρτυρία αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετική είναι η παιδική ηλικία ανά εποχή 

και πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν οι ενήλικες τις προτεραιότητες και τις ανάγκες ενός 

παιδιού. 

 

Στην επόμενη μαρτυρία, ο Ράλλης Κοψίδης από την Λήμνο, την οποία παραθέτει στο βιβλίο 

του «Κάστρο ηλιόκαστρο», περιγράφει την ανυπομονησία του να κρατήσει στα χέρια του το 

Αναγνωστικό του που το είχαν παραγγείλει από το μοναδικό βιβλιοπωλείο του χωριού. Η 

συγκεκριμένη μαρτυρία παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική κατάσταση από την 

προηγούμενη. Σε αυτήν την περίπτωση οι γονείς δεν στερούν από το παιδί τους τα βιβλία για 

την μόρφωση του. Ενδεχομένως πρόκειται για μια πιο ευκατάστατη οικογένεια, αλλά ας μην 

ξεχνάμε ότι το παιδί είναι αγόρι. Οι σπουδές για έναν άντρα δεν θεωρούνταν απαγορευτικές 

ή δευτερευούσης σημασίας. Ένα άλλο στοιχείο που αντλούμε είναι ότι το παιδί δεν είχε 

πολλές εικόνες εκτός από αυτές του κοντινού του περιβάλλοντος, για αυτό και 

χαρακτηριστικά λέει: «Με θαυμασμό κοιτούσα τις ζωγραφιές του, τις εικόνες αυτές του έξω 

κόσμου». Παλαιότερα οι άνθρωποι δεν έκαναν πολλές μετακινήσεις, πόσο μάλλον αυτοί που 

ζούσαν σε νησιά, οπότε και οι εμπειρίες και οι εικόνες τους ήταν αρκετά περιορισμένες. 

Σαφώς ακόμη λιγότερο ταξίδευαν τα παιδιά. Και στις δυο αυτές μαρτυρίες παρά τις διαφορές 

υπάρχει ένα κοινό στοιχείο, η λαχτάρα των παιδιών για γνώση παρά τις όποιες δυσκολίες. Οι 

δυο αυτές μαρτυρίες μας πληροφορούν για την ζωή των παιδιών περίπου το 1940-1950 μέσα 

από δυο διαφορετικές οπτικές γωνίες.  

 

 Στη σελίδα τριάντα έξι του πρώτου τεύχους, το κείμενο με τίτλο «Τα παιδικά μου παιχνίδια»,  

που υπογράφει ο Μίκης Θεοδωράκης, περιγράφει πως άρχισε η αγάπη του για τη συλλογή 

γραμματοσήμων. Το κείμενο ανήκει στο βιβλίο «Χάριν παιδιάς» , που επιμελήθηκε η Ιουλίτα 

Ηλιοπούλου. Ο Μίκης Θεοδωράκης γίνεται και πάλι παιδί και θυμάται. Ξεκινάει 
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περιγράφοντας μια τυπική μέρα της παιδικής του ηλικίας, που έπαιζε με τους συνομηλίκους 

του στην πλατεία του Αργοστολίου, τότε ήταν που τους φώναξε στο σπίτι της μια αρχοντική 

κυρία για να τους κεράσει και να τους χαρίσει κάποια από τα γραμματόσημά της για να 

φτιάξουν και οι ίδιοι συλλογή. Έτσι ο Μίκης Θεοδωράκης έγινε συλλέκτης γραμματοσήμων. 

Φαίνεται ξεκάθαρα από τον τρόπο που περιγράφει το σπίτι και την συλλογή της αρχοντικής 

αυτής κυρίας ότι η συλλογή γραμματοσήμων δεν ήταν κάτι ευρέως διαδεδομένο στα παιδιά 

της εποχής του. Φαίνεται να ήταν προνόμιο ευκατάστατων και πολυταξιδεμένων ανθρώπων. 

Ένα άλλο στοιχείο που ίσως εντυπωσιάσει τους μαθητές του σήμερα είναι το πόσο εύκολα 

και χωρίς καμία καχυποψία τα παιδιά δέχθηκαν να πάνε στο σπίτι μιας άγνωστης κυρίας που 

τους κάλεσε για να τους κεράσει. Από τις λεπτομέρειες των περιγραφών του Μίκη 

Θεοδωράκη συμπεραίνουμε πως τα παιδιά που έζησαν περίπου το 1935-40 έπαιζαν ανέμελα 

στις πλατείες και δεν ήταν καχύποπτα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Πληροφορίες 

που έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με τις συνήθειες και τις συνθήκες διαβίωσης των 

σημερινών παιδιών, ειδικά αυτών που ζουν στα αστικά κέντρα. Το κείμενο ανήκει στο 

ευρύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Στο σπίτι και στη γειτονιά». 

 

Στη σελίδα εβδομήντα εννέα του πρώτου τεύχους, διαβάζουμε το ημερολόγιο της Ροζίνας, 

μιας εβραιοπούλας  από την Θεσσαλονίκη που περιγράφει την καθημερινότητα της από την 

ημέρα που κηρύχτηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Το κείμενο ανήκει στην επετειακή ενότητα 

«Η πατρίδα μας γιορτάζει», στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Στον πόλεμο του 1940». Το 

απόσπασμα προέρχεται από  το βιβλίο της Ροζίνας Πάρδο-Ασσέρ «Ροζίνα: 548 ημέρες με 

άλλο όνομα», εκδόσεις Γαβριηλίδη. Τα κείμενα αυτής της υποενότητας αποτελούνται από 

μαρτυρίες. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί μαρτυρία παιδιού. Είναι πολύ ενδιαφέρον, 

κατά τη γνώμη μου, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες να βλέπουν την οπτική ενός 

παιδιού. Τα συναισθήματα του για τις αλλεπάλληλες εξελίξεις του πολέμου. Η κήρυξη του 

πολέμου φέρνει αναστάτωση στα παιδιά αφού αλλάζει η καθημερινότητα τους και ένα 

αίσθημα φόβου τα κυριεύει. Βέβαια η ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων τα αφήνει άναυδα, 

δεν προλαβαίνουν πάντα να αντιδράσουν. Μέσα από το η ημερολόγιο της Ροζίνας τα παιδιά 

του σήμερα βλέπουν τον πόλεμο μέσα από τα δικά τους μάτια. Συνειδητοποιούν πως το 

σχολείο ή το παιχνίδι δεν θεωρούνται δεδομένα όταν ο πόλεμος και οι διωγμοί καραδοκούν. 

Η Ροζίνα, παρότι Εβραία, παρουσιάζεται ως τυπικό παράδειγμα ενός παιδιού κατά την 

διάρκεια του πολέμου. 

 

Τέλος, στην σελίδα πενήντα έξι του τρίτου τεύχους, στο κείμενο με τίτλο «Η πτήση των 

γερανών», ένα κορίτσι από την Χιροσίμα, η Σαντάκο Σασάκι , με ασθένεια που έχει προκληθεί 
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από ατομική βόμβα, μας λέει την ιστορία της. Μια θλιβερή ιστορία αφού η Σαντάκο υπήρξε 

ένα από τα αθώα θύματα του πολέμου. Το κείμενο ανήκει στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» 

και μάλλον γράφτηκε για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Το κορίτσι μιλάει σε πρώτο πρόσωπο 

και αφηγείται με τον δικό της τρόπο τον αγώνα που κάνει για να φτιάξει τους γερανούς που 

θα την κρατήσουν στην ζωή. Το κείμενο παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική οπτική της ζωής 

των παιδιών. Μια οπτική βάρβαρη και άδικη, όπου παιδιά γίνονται θύματα επεκτατικών 

πολιτικών.  Η Σαντάκο διδάσκει τους συνομήλικούς της με την υπομονή και την γενναιότητα 

της. Δείχνει πως τα παιδιά όλων των εποχών πρέπει να είναι ανέμελα και να ζουν με ειρήνη. 

Δείχνει στα παιδιά του σήμερα πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. 

 

 Όλα τα παραπάνω κείμενα τα αφηγούνται παιδιά, είναι κείμενα που μας δείχνουν την 

παιδική οπτική των πραγμάτων, μας πληροφορούν για την καθημερινότητα, τον ψυχισμό και 

αντίληψη τους για την ζωή και τα γεγονότα που εξελίσσονται γύρω τους.  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στην Δ΄ δημοτικού, το πρώτο κείμενο το συναντάμε στην σελίδα είκοσι του πρώτου τεύχους. 

Είναι  γραμμένο από παιδί και δημοσιεύτηκε στην παιδική εφημερίδα της Καθημερινής το 

2000. Περιγράφει την καθημερινότητα και την εκπαίδευση ενός παιδιού στην αρχαιότητα, 

ενώ στην επόμενη σελίδα ακολουθούν δυο ασκήσεις κατανόησης βασισμένες στο 

προηγούμενο κείμενο. Το κείμενο ανήκει στην πρώτη ενότητα του βιβλίου, που έχει τον τίτλο 

«Ένα ακόμη σκαλί». Το παιδί που γράφει το κείμενο παρέχει πληροφορίες για την 

καθημερινότητα των παιδιών στην αρχαιότητα, από την ώρα που ξυπνούσαν μέχρι και την 

ώρα που θα επέστρεφαν από το σχολείο. Παρέχει πληροφορίες για το πρωινό των παιδιών 

καθώς και για την διαδικασία της διδασκαλίας, που τους παρέχονταν. Σίγουρα οι διαφορές 

με τις συνήθειες των σύγχρονων παιδιών είναι πολλές με την πρώτη ματιά.  Οι μαθητές 

πληροφορούνται ότι στο σχολείο τα παιδιά των αρχαίων χρόνων, πήγαιναν με τη συνοδεία 

ενός δούλου του «παιδαγωγού». Μια πληροφορία, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει 

στους μαθητές τα εξής εύλογα ερώτημα: Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα αποτελούσε 

προνόμιο των εύπορων παιδιών και μάλιστα μόνο των αγοριών;. Τα φτωχότερα παιδιά είχαν 

δικαίωμα στην εκπαίδευση; Πώς περνούσαν τη μέρα τους; Μήπως είχαν άλλες συνήθειες; 

Υπήρχε παιδική εργασία στην αρχαιότητα; 

 

 Στην σελίδα πενήντα δυο του πρώτου τεύχους, συναντάμε ένα κείμενο με τον τίτλο 

«Αντίσταση». Είναι κείμενο της τρίτης και επετειακής ενότητας, που έχει τον τίτλο «Το 

σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία». Το κείμενο αναφέρεται στην 
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οργανωμένη αντίσταση των Ελλήνων ενάντια στους Γερμανούς. Στην τελευταία πρόταση του 

κειμένου πληροφορούμαστε ότι στον αγώνα κατά των Γερμανών συμμετείχαν και γυναίκες 

και παιδιά «Μαζί τους αγωνίζονταν και γυναίκες και παιδιά». Η συγκεκριμένη πρόταση 

τονίζει την μαζικότητα της διάθεσης για αντίσταση. Παρ’όλα αυτά, δεν δίνεται κάποια 

περαιτέρω πληροφορία για τον ρόλο των παιδιών και των γυναικών στον αγώνα για την 

ελευθερία, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει η ερώτηση «Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι τα 

παιδιά βοηθούσαν τον αγώνα των Ελλήνων για απελευθέρωση;» . Πρόκειται για μια ερώτηση 

που δίνει  έναυσμα στον δάσκαλο να συζητήσει με τους μαθητές για την θέση των παιδιών 

την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και είναι και το μόνο. Παρατηρούμε ότι στην 

συγκεκριμένη ενότητα δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά στην παιδική ηλικία και μάλιστα η 

αναφορά είναι μικρή και βασίζεται είτε στην φαντασία των μαθητών είτε στις παραπάνω 

πληροφορίες που μπορεί να δώσει ο δάσκαλος στους μαθητές. 

 

 Στην σελίδα ογδόντα έξι του δεύτερου τεύχους, στην προτελευταία παράγραφο του 

κειμένου, το παιδί-πρωταγωνιστής μας περιγράφει την πρώτη του επαφή με την εκπαίδευση 

και αναφέρεται σε πλάκες , τετράδια και πετροκόντυλα. Για ακόμη μια φορά 

πληροφορούμαστε για την εκπαίδευση ενός παιδιού που προέρχεται από εύπορη 

οικογένεια. Τα κατ΄οίκον μαθήματα προφανώς ήταν προνόμιο παιδιών ευκατάστατων 

οικογενειών. Βέβαια, η συγκεκριμένη πληροφορία ενδεχομένως να χρειάζεται την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού για να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές. Το κείμενο 

αποτελεί απόσπασμα του τρίτου τόμου από «Τα άπαντα» του Παύλου Νιρβάνα και ανήκει 

στην 10η ενότητα του βιβλίου με τίτλο «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αέρα».  

 Παρατηρούμε ότι στην Δ΄ δημοτικού συναντάμε συνολικά πολύ λίγες φορές το παιδί και την 

παιδική ηλικία. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στην σελίδα είκοσι τέσσερα του πρώτου τεύχους της Γλώσσας της Ε΄ δημοτικού συναντάμε 

ένα κείμενο με τίτλο «Η παλιά γειτονιά». Στο κείμενο αυτό ένα  παιδί περιγράφει την 

καθημερινότητα του την εποχή που το Κολωνάκι ήταν ακόμη μια όμορφη γειτονιά με 

νεοκλασικά. Το κείμενο υπογράφει η Άννα Δεϊμέζη-Καλιότσου και είναι απόσπασμα από το 

βιβλίο της με τίτλο «Ξανθίππου 5». Η συγγραφέας ξαναγίνεται παιδί και επιστρέφει στην 

δεκαετία του ΄30, τότε που τα παιδιά έπαιζαν ξέγνοιαστα στους δρόμους μέχρι να 

σκοτεινιάσει και να ακουστούν οι φωνές των μαμάδων τους, που τα φώναζαν για να γυρίσουν 

σπίτι. Διαβάζοντας το συγκεκριμένο απόσπασμα αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για μια 

εποχή ανεμελιάς. Η μοναδική πρόταση στο κείμενο που αναφέρεται στα παιδιά  περιγράφει 
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το ατέλειωτο παιχνίδι τους στην γειτονιά. Μια γειτονιά, που δεν θυμίζει με τίποτα την 

πολύβουη μεγαλούπολή που είναι σήμερα η Αθήνα. Η παιδική ηλικία λοιπόν κατά το 1930, 

παρουσιάζεται ανέμελη  με πολύ παιχνίδι σε ήσυχες γειτονιές. Το κείμενο ανήκει στην 2η 

ενότητα του βιβλίου με τίτλο «Η ζωή στην πόλη» και παρουσιάζει την ζωή στην πόλη μιας 

άλλης εποχής.  

 

Το επόμενο κείμενο στο οποίο συναντάμε αναφορά στο παιδί και την παιδική ηλικία 

βρίσκεται στην σελίδα σαράντα τέσσερα, του πρώτου τεύχους και έχει τίτλο «Η Ιταλία μας 

κήρυξε τον πόλεμο». Είναι κείμενο της 3η ενότητας του βιβλίου, που είναι αφιερωμένη στην 

επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. ‘Ένα παιδί ο Άκης περιγράφει την αρχή του πολέμου με την 

Ιταλία και τον τρόπο με τον οποίο τον βίωσε η οικογένεια του. Το απόσπασμα ανήκει στο 

βιβλίο «Ο Άκης και οι άλλοι» του Κυριάκου Ντελόπουλου. Ο πρωταγωνιστής, ο Άκης, είναι 

παιδί και περιγράφει τα γεγονότα μέσα από τα δικά του μάτια.  Μας δίνει να καταλάβουμε 

πόσο πολύ θα αλλάξει ο πόλεμος τη ζωή του. Από τα γέλια και τα πείσματα θα πρέπει ξαφνικά 

όπως λέει και ο μπαμπάς του να γίνει άντρας, μα αυτός δεν θέλει, θέλει πίσω την ξεγνοιασιά 

και τους φίλους του. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τους μαθητές να ακούν την ιστορία της 

κήρυξης του Ελληνοϊταλικού  από έναν συνομήλικο τους. Μπορούν κάπως έτσι να μπουν για 

λίγο στη θέση του και να αισθανθούν πως είναι μια μέρα ,έτσι ξαφνικά, να σου στερούν ό,τι 

θεωρούσες δεδομένο, μόλις μια στιγμή πριν. Με αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο, μια πολύ 

σημαντική ιστορική στιγμή παρουσιάζεται από την οπτική της παιδικότητας και βοηθάει τους 

μαθητές να δουν τον πόλεμο και μέσα από ένα άλλο πρίσμα. 

 

 Στην ίδια ενότητα και στην σελίδα σαράντα έξι, σε ένα κείμενο το οποίο αποτελεί 

απόσπασμα από το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή «Όταν ο ήλιος», η συγγραφέας, σε μια μεταφορά, 

παρουσιάζει σκελετωμένα παιδιά ως χορό της δικής της τραγωδίας, να τραγουδούν 

συντονισμένα την λέξη «πεινάω». Η πείνα φριχτό επακόλουθο του πολέμου γίνεται ακόμη 

πιο τραγική όταν θύματά της είναι τα παιδιά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο ρόλος των 

παιδιών κατά την διάρκεια του πολέμου είναι κάπως παθητικός, όμως η ζωή τους αλλάζει 

ραγδαία. Η παιδική ηλικία στα χρόνια του πολέμου δεν είναι σίγουρα ανέμελη, τα παιδιά 

γίνονται έρμαια των φρικτών εξελίξεων.  

 

Στην σελίδα εξήντα εφτά του πρώτου τεύχους και στην επετειακή ενότητα που αφορά την 17η  

Νοέμβρη στο κείμενο «Τριήμερο στα κάγκελα» υπάρχει μια παράγραφος που περιγράφει την 

παρουσία ενός μικρού παιδιού ανάμεσα στους αγωνιστές «Ένας άντρας, ο πατέρας πρέπει 

να είναι…για να βγουν και να κρατηθούν από παιδικά χέρια», η παρουσία του σαφώς 
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αποτελεί εξαίρεση καθώς η θέση των παιδιών δεν είναι στο πεδίο της μάχης. Η συγκεκριμένη 

αναφορά θεοποιεί την παιδική μορφή, προκαλεί έντονο συναισθηματισμό και αιτιολογεί την 

προσπάθεια του αγώνα, μια προσπάθεια που γίνεται για τα παιδιά του αύριο. Η παιδική 

ηλικία αποτελεί σύμβολο αγνότητας και ελπίδας. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την παιδική 

φιγούρα για να αιτιολογήσει και να σημασιοδοτήσει τον αγώνα. Το συγκεκριμένο 

απόσπασμα ανήκει στο βιβλίο του Φώτη Κονδύλη, «Τριήμερο στα κάγκελα».  

 

Στο δεύτερο τεύχος και στην Ενότητα έντεκα, η οποία έχει τον τίτλο «Παιχνίδια, παιχνίδια, 

παιχνίδια», υπάρχει ένα κείμενο με τίτλο «Παραδοσιακά παιχνίδια». Το κείμενο αυτό είναι 

απόσπασμα από το βιβλίο του Ανδρέα Ανατολίτη «Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια». Ένας 

ενήλικας εξηγεί σε παιδιά του στενού κοινωνικού του περίγυρου ένα από τα παιχνίδια που 

έπαιζε αυτός όταν ήταν παιδί. Τους πληροφορεί ,μάλιστα, ότι όταν ήταν αυτός παιδί τα 

παιχνίδια τα παίζανε στις αυλές και στις ήσυχες χωρίς αυτοκίνητα γειτονιές. Για άλλη μια 

φορά, η παιδική ηλικία στο παρελθόν παρουσιάζεται πιο ανέμελη και ακίνδυνη σε 

αντιδιαστολή με την σύγχρονη εποχή.   

 

Τέλος, στην σελίδα εβδομήντα δυο υπάρχει μια πρόταση, που μας πληροφορεί ότι τα 

παλαιότερα χρόνια τα παιδιά έπαιζαν στις γειτονιές και τις αλάνες.  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στην σελίδα σαράντα τέσσερα του πρώτου τεύχους της Γλώσσας της ΣΤ΄ δημοτικού στο 

κείμενο με τίτλο «Ήρθαν», ένα παιδί  περιγράφει την καθημερινότητα, το σχολείο, και την 

πείνα μετά την άφιξη των Ιταλών. Το απόσπασμα ανήκει στο βιβλίο του Κυριάκου 

Ντελόπουλου «Ο Άκης στα όπλα». Μια ολόκληρη παράγραφος περιγράφει την παιδική 

δυστυχία. Τα περισσότερα παιδιά είναι πεινασμένα και δεν έχουν δυνάμεις ούτε όρεξη να 

πάνε σχολείο. Δεν ευχαριστιούνται πια τίποτα καθώς καμιά ελπίδα δεν έχει απομείνει. Ο 

πόλεμος φαντάζει πια μια μόνιμη κατάσταση. Στο κείμενο περιγράφεται έντονα η παιδική 

ηλικία στα  χρόνια του πολέμου. Τα παιδιά δίχως να μπορούν να κάνουν κάτι περιμένουν και 

βιώνουν τις φρικτές συνέπειες ενός πολέμου. Η ξεγνοιασιά που περιβάλλει την παιδική 

ηλικία σε αυτά τα δύσκολα χρόνια έχει ολοκληρωτικά χαθεί. 

 

Τέλος, στην σελίδα εβδομήντα τέσσερα του τρίτου τεύχους , η Άννα Φρανκ μοιράζεται τις 

σκέψεις της για τις συνθήκες που βιώνει στα πλαίσια του πολέμου. Το κείμενο βρίσκεται στην 

ενότητα δεκαεφτά με τίτλο «Πόλεμος και ειρήνη». Μέσα από το κείμενο η Άννα, ένα παιδί 

ηλικίας 12 ετών μας περιγράφει τα παράλογα του πολέμου μέσα από τα δικά της μάτια. 



 
55 

 

Μάτια κουρασμένα αλλά αισιόδοξα. Μια συνομήλικη με τους μαθητές της ΣΤ΄ δίνει την δική 

της οπτική, γίνεται πρότυπο για τους μαθητές, αφού παρά τις όποιες αντιξοότητες πεισμώνει 

για να ζήσει σε έναν κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο, που θα έχει προσπαθήσει η ίδια για να 

φτιάξει. Παρατηρούμε ότι στα βιβλία της Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης υπάρχουν μόνο δυο 

αναφορές στο παιδί και την παιδική ηλικία σε ενότητες και κείμενα που αφορούν τον πόλεμο. 

Με άλλα λόγιο η παιδικότητα παρουσιάζεται μόνο μέσα από την διάσταση του πολέμου. 

 

4.2.1.2. Εγχειρίδια Ιστορίας Δημοτικού 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στα κείμενα του εγχειριδίου ιστορίας της Γ΄ δημοτικού υπάρχουν συνολικά οχτώ αναφορές 

στο παιδί. Οι τέσσερις από αυτές αποτελούν απλές αναφορές, δηλαδή δεν ταίριαξαν σε 

κάποια από τις κατηγορίες, καθώς δεν μας έδιναν κάποια συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά 

με το παιδί και την παιδική ηλικία. Στην σελίδα εννέα συναντάμε ένα πινακάκι με τίτλο «Τα 

παιδιά του Δία». Το περιεχόμενο του πίνακα περιορίζεται σε απλή αναφορά των ονομάτων 

των παιδιών του Δία. Η συγκεκριμένη αναφορά βρίσκεται στην 1η ενότητα του βιβλίου με 

τίτλο «Η δημιουργία του κόσμου» και στο μάθημα με τίτλο «Η Τιτανομαχία». Στην σελίδα 

είκοσι τρία στο κυρίως κείμενο του μαθήματος, στην δεύτερη παράγραφο περιγράφεται ο 

Ηρακλής ως μωρό. Το κείμενο έχει τίτλο «Η γέννηση του Ηρακλή» και βρίσκεται στην 2η 

ενότητα με γενικό τίτλο «Ο Ηρακλής». Στην συνέχεια, στην σελίδα σαράντα ένα και στην 

εισαγωγή της 3ης ενότητας με τίτλο «Ο Θησέας», συναντάμε μια πρόταση που μας 

πληροφορεί για μια «παρέα παιδιών» που τρόμαξε στην όψη της λεοντής του Ηρακλή εκτός 

από ένα «επτάχρονο παιδί» που άρπαξε ένα τσεκούρι και όρμησε να το σκοτώσει. Η αναφορά 

τονίζει την γενναιότητα του Θησέα, ο οποίος πρόκειται να μας απασχολήσει στην 

συγκεκριμένη ενότητα. Τα παιδιά εμφανίζονται ως αδύναμα και φοβισμένα για αυτό και η 

γενναία συμπεριφορά του Θησέα αποτελεί εξαίρεση. Η συγκεκριμένη πρόταση μας βοηθά 

να υποθέσουμε ότι η θέση των παιδιών της εποχής ήταν στο σπίτι και όχι στο πεδίο της μάχης 

ή γενικά σε δραστηριότητες για ενήλικες, όπως το κυνήγι.  

 

Η επόμενη αναφορά βρίσκεται στην σελίδα εβδομήντα ένα και στο παράθεμα δυο με τίτλο 

«Η ασπίδα του Αχιλλέα». Πρόκειται για απλή αναφορά στην ύπαρξη παιδιών «παντρεύουν 

τα παιδιά τους…» και «οι γυναίκες τα παιδιά και οι γέροντες». Στην δεύτερη περίπτωση οι 

πληθυσμιακές ομάδες που αναφέρονται αντιπροσωπεύουν τον άμαχο πληθυσμό. Στην 

σελίδα εβδομήντα πέντε στο παράθεμα με τίτλο «Τα όνειρα των γονιών για τα παιδιά τους» 

περιγράφεται η σκηνή του αποχαιρετισμού ανάμεσα στον Έκτορα και στον μικρό του γιο. Το 
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απόσπασμα ανήκει στην Ιλιάδα και βρίσκεται στην 5η ενότητα του βιβλίου με τίτλο «Ο 

Τρωικός πόλεμος». Ο Έκτορας στην προσευχή του εκφράζει την επιθυμία του ο γιος του να 

γίνει καλύτερος και πιο δυναμικός κυβερνήτης από τον ίδιο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

παρατηρούμε την έκφραση της επιθυμίας ενός γονιού για το παιδί του. Η ανάγκη των γονιών 

να προκαθορίσουν την μοίρα των παιδιών τους στην κατεύθυνση, που θεωρούν οι ίδιοι 

σωστή είναι μάλλον διαχρονικό φαινόμενο.  

 

Στην σελίδα 139 στο παράθεμα 3 με τίτλο «Ο πολεμιστής» ένας νεαρός πολεμιστής μας 

πληροφορεί ότι η στρατιωτική μαθητεία των Μυκηναίων ξεκινούσε από μικρή ηλικία «Η 

στρατιωτική μου μαθητεία άρχισε από τότε που ήμουν ακόμα μικρός». Είναι και η μόνη 

πληροφορία που δεχόμαστε για το παιδί και την παιδική ηλικία από αυτό το κείμενο, το οποίο 

αποτελεί απόσπασμα από τον παιδικό βιβλίο «Χρυσές Μυκήνες» της Σοφίας Γιαλουράκη.   Οι 

δυο πιο αξιοσημείωτες αναφορές στο παιδί βρίσκονται στις σελίδες 105 και 120. Στην σελίδα 

105 στο παράθεμα 2 ένα παιδί αφηγείται την ζωή του στο νεολιθικό Διμήνι. Το παράθεμα 

φέρει τον τίτλο «Το χωριό μου, το Διμήνι» και ανήκει στην 7η ενότητα του βιβλίου με τίτλο 

«Η εποχή του Λίθου». Ό πρωταγωνιστής του κειμένου είναι ένα εννιάχρονο παιδί, που μας 

περιγράφει πως κυλούσε η καθημερινότητα στο νεολιθικό Διμήνι. Οι πληροφορίες που μας 

δίνει για την δική του θέση μας επιτρέπει να υποθέσουμε την θέση των παιδιών, κυρίως των 

αγοριών, την συγκεκριμένη εποχή μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε 

λοιπόν ότι τα παιδιά αναμιγνύονταν σε καθημερινές δραστηριότητες και αναλάμβαναν 

αρκετές ευθύνες, αφού το συγκεκριμένο παιδί βρίσκεται στη θέση του φρουρού-παρατηρητή 

του χωριού και το βράδυ βοηθάει την οικογένεια του αρμέγοντας τις κατσίκες. Βέβαια η 

επιθυμία που εκφράζει να γίνει κι αυτός όταν μεγαλώσει τεχνίτης-αγγειοπλάστης, μας κάνει 

να υποθέσουμε ότι ο ρόλος των παιδιών ήταν βοηθητικός και η εργασία και ενασχόληση με 

κάποιο επάγγελμα ερχόταν με την ενηλικίωση τους. Τέλος, στην σελίδα 120, υπάρχει μια 

μικρή παράγραφος που μας πληροφορεί για τις συνήθειες των παιδιών των Μινωιτών γύρω 

από την γυμναστική και το παιχνίδι, «Τα παιδιά των Μινωιτών γυμναζόταν από 

μικρά…αστραγάλους». Η παράγραφος βρίσκεται στο κείμενο με τίτλο «Η καθημερινή ζωή των 

Μινωιτών» , που ανήκει στην 9η ενότητα του βιβλίου με τίτλο «Ο Μινωικός πολιτισμός». 

Πρόκειται για μια πολύ μικρή παράγραφο, η οποία αναφέρεται μόνο στον τρόπο που έπαιζαν 

τα παιδιά και στο ότι γυμνάζονταν από μικρή ηλικία. Δεν μας δίνει παραπάνω πληροφορίες, 

όπως αν υπήρχε διαφορά στις δραστηριότητες αγοριών και κοριτσιών ή αν η εκπαίδευση 

αποτελούσε βασικό κομμάτι της καθημερινότητας τους. Αποτελεί την μικρότερη παράγραφο 

του κειμένου και έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την λεπτομερή αφήγηση των προηγούμενων 
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παραγράφων, στις οποίες περιγραφόταν ο τρόπος ζωής αντρών και γυναικών. Σε ένα σχολικό 

εγχειρίδιο, που απευθύνεται σε παιδιά θα περίμενε κανείς το αντίθετο. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 Στην Δ΄ δημοτικού συναντάμε στα κείμενα του εγχειριδίου της ιστορίας συνολικά τέσσερις 

αναφορές στο παιδί. Στην σελίδα 29 το παράθεμα 2, με τίτλο «Τα παιδιά σε αθηναϊκά 

ερυθρόμορφα αγγεία» αναφέρεται στις πληροφορίες που παίρνουμε από τις 

αναπαραστάσεις παιδιών στα συγκεκριμένα αγγεία. Το συγκεκριμένο παράθεμα ανήκει στο 

κεφάλαιο 8 με τίτλο «Η τέχνη της Αρχαϊκής εποχής» και στην ευρύτερη ενότητα με τίτλο 

«Αρχαϊκά χρόνια» και είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Τζον Μπορντμαν «Αθηναϊκά 

ερυθρόμορφα αγγεία». Πιο συγκεκριμένα, οι αναπαραστάσεις των αγγείων μας 

πληροφορούν για την παιδική ηλικία στα Αρχαία χρόνια. Παρατηρούμε ότι τα αγόρια 

διασκεδάζουν με διαφορετικά παιχνίδια από αυτά των κοριτσιών, ενώ αναπαρίστανται 

σκηνές από το σχολείο και τα γυμναστήρια. Αρκετά ενδιαφέρον παράθεμα, που δίνει την 

ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν για την ζωή των παιδιών στα αρχαία χρόνια και να τη 

συγκρίνουν με την δική τους εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές. Βεβαία καθώς οι 

μαθητές δεν έχουν διδαχθεί ακόμα την διαφορά στην εκπαίδευση των δυο φύλων δεν 

μπορούν να ξεχωρίσουν πως οι πληροφορίες που αφορούν την γυμναστική και την 

εκπαίδευση αφορούν μόνο τα αγόρια, καθώς ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την λέξη «παιδιά».   

Στην σελίδα 49, στο παράθεμα 3 πληροφορούμαστε για την σκληρή εκπαίδευση των παιδιών 

των Περσών, για την πείνα και την πειθαρχία που τους επιβαλλόταν, καθώς και για την 

εκπαίδευση τους στο τόξο και το ακόντιο. Το παράθεμα ανήκει στο 15ο Κεφάλαιο με τίτλο 

«Το περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ. Ασίας», στην 3η Ενότητα του βιβλίου με τίτλο 

«Κλασικά χρόνια». Πρόκειται για απόσπασμα από το έργο του Ξενοφώντα «Κύρου Παιδεία».  

 

Η εκπαίδευση των παιδιών των Περσών ήταν αυστηρή στρατιωτική και προφανώς 

απευθυνόταν μόνο στα αγόρια. Οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν τις διαφορές όχι μόνο 

με την δική τους εκπαίδευση αλλά και με αυτή των παιδιών της Αθήνας στα αρχαϊκά χρόνια. 

Στην σελίδα 70 συναντάμε μια ολόκληρη παράγραφο που αναφέρεται στην εκπαίδευση των 

αγοριών στην αρχαία Αθήνα. Η παράγραφος αποτελεί κομμάτι του μαθήματος 22 με τίτλο «Η 

καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων». Το συγκεκριμένο μάθημα ανήκει στην 

ενότητα «Ο Χρυσός αιώνας (5ος αιώνας π.Χ)». Οι πληροφορίες κινούνται γύρω από την 

καθημερινή ζωή των μικρών αγοριών ενώ απουσιάζει εντελώς η οποιαδήποτε πληροφορία 

για τα κορίτσια της αντίστοιχης ηλικίας. Τέλος, στην σελίδα 71 στο παράθεμα με τίτλο «Τα 

κυριότερα παιχνίδια των παιδιών της αρχαίας Ελλάδας» πληροφορούμαστε για μια μεγάλη 
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γκάμα παιχνιδιών των παιδιών στην αρχαιότητα. Το παράθεμα αποτελεί απόσπασμα από το 

βιβλίο «Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων» του Ρομπέρ Φλασελιέρ και μας 

πληροφορεί για τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαιότητα, ενώ περιγράφει και 

αναλυτικά δυο από αυτά. Οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν ίσως κάποια παιχνίδια που 

παίζονται ακόμη και σήμερα και να συμπεράνουν πως κύριο προνόμιο της παιδικής ηλικίας 

αποτελεί διαχρονικά το παιχνίδι. Παρατηρούμε, ότι στην Δ΄ δημοτικού συναντάμε πολύ λίγες 

φορές το παιδί και την παιδική ηλικία και οι πληροφορίες που αντλούμε αφορούν κυρίως την 

εκπαίδευση, το παιχνίδι και τα αγόρια. Σε γενικές γραμμές δεν μας βοηθούν να 

δημιουργήσουμε σαφή εικόνα για τη θέση του παιδιού στα αρχαία χρόνια. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στην Ε΄ δημοτικού οι συνολικές αναφορές στο παιδί στα κείμενα του σχολικού βιβλίου της 

Ιστορίας είναι έντεκα, τρεις από τις οποίες αποτελούν απλές αναφορές. Τις περισσότερες 

φορές συναντάμε τα παιδιά όταν το μάθημα ή ενότητα του μαθήματος αναφέρεται στην 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, στην σελίδα 12 μια πρόταση του κειμένου μας πληροφορεί 

ότι οι Ρωμαίοι επέλεγαν Έλληνες δασκάλους για τα παιδιά τους, συνεπώς έχουμε μια 

αναφορά που υπαινίσσεται για την εκπαίδευση των παιδιών των Ρωμαίων. Η πρόταση ανήκει 

στο 2ο μάθημα με τίτλο «Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους» και 

στην ευρύτερη ενότητα με τίτλο «Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι». Λίγο παρακάτω, ξεκινώντας 

από την σελίδα 38 και φτάνοντας μέχρι την σελίδα 40, ολόκληρο το κεφάλαιο 12, με τίτλο «Η 

εκπαίδευση στο Βυζάντιο», τόσο με το κυρίως κείμενο όσο και με τα παραθέματα, μας 

πληροφορεί για την εκπαίδευση των παιδιών στο Βυζάντιο. Πιο συγκεκριμένα, 

πληροφορούμαστε για το είδος των σχολείων, για την ηλικία που τα παιδιά πήγαιναν 

σχολείο, για το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και για την αποχή των κοριτσιών και των 

φτωχών αγοριών από τα σχολεία. Πληροφορούμαστε όμως και για την καθημερινότητα των 

κοριτσιών στα σπίτια και την τεχνική εκπαίδευση των αγοριών που δεν μπορούσαν να πάνε 

σχολείο. Αποκτούμε σε γενικές γραμμές μια συνολική εικόνα για την παιδική ηλικία στο 

Βυζάντιο, αφού το κεφάλαιο προσφέρει πληροφορίες  για τις διάφορες πτυχές της. Επίσης, 

στο παράθεμα πέντε του ίδιου κεφαλαίου περιγράφεται μια τυπική σχολική αίθουσα και ο 

τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν οι μαθητές μέσα σε αυτή, ενώ στο παράθεμα 7 

μαθαίνουμε πως η τιμωρία αποτελούσε συνηθισμένο γεγονός στα Βυζαντινά σχολεία. Τα δυο 

αυτά παραθέματα μας βοηθούν να φανταστούμε την καθημερινότητα των παιδιών στα 

Βυζαντινά σχολεία, καθώς μέσα από τις αναλυτικές περιγραφές τους μας δίνουν τη 

δυνατότητα να αναβιώσουμε νοητικά μια τόσο μακρινή και ξένη σε εμάς συνθήκη.  
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Στην σελίδα 90 υπάρχει ένα παράθεμα με τίτλο «Η Άννα Κομνηνή» και στην τελευταία 

πρόταση του παραθέματος πληροφορούμαστε ότι όταν η Άννα Κομνηνή, ήταν μωρό στην 

κούνια την αρραβώνιασαν με τον δεκάχρονο Κωνσταντίνο Δούκα. Πρόκειται για μια 

πληροφορία που έρχεται σε μεγάλη αντίφαση με τις συνήθειες και τα ήθη του σύγχρονου 

κόσμου, αφού στις μέρες μας κάτι τέτοιο θεωρείται πέρα για πέρα παράλογο.  

 

Το παράθεμα ανήκει στο μάθημα 29, με τίτλο «Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν 

εδάφη από την αυτοκρατορία». Στην σελίδα 102 συναντάμε το παράθεμα 2 με τίτλο «Το 

παιδομάζωμα», στο οποίο περιγράφεται η βίαιη στρατολόγηση των μικρών σε ηλικία 

αρσενικών παιδιών των χριστιανών. Το παράθεμα ανήκει στο 33ο μάθημα με τίτλο «Οι 

Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν Βυζαντινά εδάφη» και μας δίνει μια οπτική της ζωής των 

χριστιανών αγοριών την συγκεκριμένη περίοδο. Στη συνέχεια στο 35ο μάθημα που φέρει τον 

τίτλο «Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη» υπάρχει μια μικρή παράγραφος, που 

αναφέρει ότι τα παιδιά μαζί με τις γυναίκες βοηθούν στην μεταφορά υλικών για την 

επιδιόρθωση του τείχους, που τους προστάτευε από τους πολιορκητές της Πόλης. Είναι η 

μόνη αναφορά στην παιδική ηλικία που μας υπαγορεύει ότι τα παιδιά αποτελούν τον άμαχο 

πληθυσμό και δεν διαδραματίζουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στην μάχη. Παρόλαυτα δεν 

γνωρίζουμε πως μπορεί να κυλούσε η καθημερινότητα των παιδιών μέσα στην πολιορκημένη 

Κωνσταντινούπολη.  

 

Άλλη μια μικρή αναφορά που όμως αφορά την εκπαίδευση συναντήσαμε στο μάθημα 38, με 

τίτλο «Η διπλωματία των Βυζαντινών». Σε μια μικρή πρόταση του κειμένου 

πληροφορούμαστε ότι οι Βυζαντινοί δέχονταν παιδιά ξένων αρχόντων ή αξιωματούχων να 

σπουδάσουν δωρεάν στα Βυζαντινά σχολεία ή Πανεπιστήμια. Συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά 

των εύπορων οικογενειών βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση όσον αφορούσε την εκπαίδευση, 

καθώς, είτε λόγω χρημάτων, είτε λόγω θέσης, τη θεωρούσαν δεδομένη. Τέλος, αξιοσημείωτη 

είναι η τρίτη παράγραφος στην σελίδα 120, στην οποία πληροφορούμαστε για τις ασχολίες 

των κοριτσιών στο σπίτι και την έλλειψη της σχολικής εκπαίδευσης για αυτά. Η συγκεκριμένη 

παράγραφος ανήκει στο 39ο μάθημα που φέρει τον τίτλο «Η γυναίκα στην Βυζαντινή 

κοινωνία». Είναι η πρώτη φορά που σε σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας στο Δημοτικό συναντάμε 

τόσες πληροφορίες για την παιδική ηλικία των κοριτσιών. Συνολικά συναντήσαμε 

πληροφορίες για τα κορίτσια τρεις φορές, μια εξ αυτών ήταν ο αρραβώνας της Άννας 

Κομνηνής, όταν ήταν ακόμη βρέφος. Όλες οι πληροφορίες μας βοηθούν να υποθέσουμε ότι 

η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο ήταν υποβαθμισμένη.   
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 Στην ΣΤ ‘  δημοτικού οι συνολικές αναφορές στο παιδί είναι έντεκα.  Οι έξι από αυτές 

αφορούν στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στα εξής θέματα: Στη σελίδα 54 υπάρχουν 

τρία παραθέματα. Στο πρώτο παράθεμα γίνεται λόγος για σύμβαση μαθητείας και διάταξη 

των χρεών ανάλογα με την πρόοδο της μάθησης, στο δεύτερο παράθεμα πληροφορούμαστε 

πως όλα τα παιδιά της χώρας θα πρέπει να διαπαιδαγωγούνται και να υμνούν την πατρίδα 

τους και στο τρίτο παράθεμα ο Κοσμάς ο Αιτωλός απευθύνεται προς τους γονείς και τους 

συμβουλεύει για το πώς πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τα τρία αυτά παραθέματα 

ανήκουν στο 7ο κεφάλαιο, που φέρει τον τίτλο «Οι δάσκαλοι του Γένους», το κεφάλαιο αυτό 

βρίσκεται στην 2η ενότητα του βιβλίου «Οι Έλληνες κάτω από την Οθωμανική και λατινική 

κυριαρχία 1453-1821». Το πρώτο παράθεμα αποτελεί απόσπασμα από το Πρωτόκολλο 

(1560-1567) του Νοτάριου και Πρωτόπαπα Κερκύρων, Αντώνιου Σπυρή και μας πληροφορεί 

για μια σύμβαση μαθητείας. Το καθήκον της διδασκαλίας αναλαμβάνει ένας ιερομόναχος και 

η διδασκαλία είναι επί  πληρωμή. Ο μαθητής υποχρεούται να μάθει να διαβάζει 

εκκλησιαστικού περιεχομένου κείμενα. Αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για κατ΄οίκον 

διδασκαλία και αφορά όσους μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη διάταξη των χρεών. 

Ο ρόλος του παιδιού στο συγκεκριμένο παράθεμα είναι παθητικός αφού εμφανίζεται μόνο 

ως μέρος της συμφωνίας και δεν γνωρίζουμε τη δική του θέση και τα συναισθήματα. Το 

δεύτερο παράθεμα είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Ελληνική Νομαρχία» του Ανώνυμου 

Έλληνα, το οποίο θεωρείται κορυφαίο λόγιο έργο του ελληνικού προεπαναστατικού 

διαφωτισμού. Το απόσπασμα έχει τον τίτλο «Η δύναμη των νόμων» και εξηγεί ότι σε ένα 

ευνομούμενο καθεστώς όλοι μπορούν να ζήσουν καλά ανεξαρτήτως οικονομικής 

κατάστασης. Σε αυτό το σημείο τονίζει πως όλα τα παιδιά είναι παιδιά της πατρίδας και η 

σχέση αυτή είναι αμφίδρομη αφού και αυτά έχουν χρέος να την αγαπούν και να την 

ευγνωμονούν. Για ακόμη μια φορά δεν παίρνουμε καμία πληροφορία για την ζωή των 

παιδιών την συγκεκριμένη περίοδο.  

 

Τέλος, το τρίτο παράθεμα αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του Ιωάννη Μενούνου «Κοσμά 

του Αιτωλού, Διδαχές και Βιογραφία» και έχει τον τίτλο «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός απευθύνεται 

προς τους γονείς». Στο συγκεκριμένο παράθεμα ο Κοσμάς ο Αιτωλός παροτρύνει τους γονείς 

να παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά τους, εξηγώντας τους τη σημαντικότητα της. Τα παιδιά 

αναφέρονται απλά χωρίς να διαδραματίζουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Στην σελίδα 60, στο 

παράθεμα 1, επισημαίνεται η αναγκαιότητα ίδρυσης σχολείων για «τα αρσενικά και θηλυκά 

παιδιά». Το παράθεμα αποτελεί απόσπασμα από την Νέα Πολιτική Διοίκηση του Ρήγα 

Βελεστινλή και σκοπό έχει να τονίσει την σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, 
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διότι μέσω αυτής «λάμπουν τα ελεύθερα έθνη». Άλλο ένα παράθεμα κατά το οποίο δεν 

υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη αναφορά στα παιδιά.   

 

Στη σελίδα 167, στη δεύτερη παράγραφο του μαθήματος «Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο 

Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα», αναφέρεται η ίδρυση Παρθεναγωγείων και τα 

Αρρεναγωγείων  για την φοίτηση αγοριών και κοριτσιών από την «Κεντρική Εκκλησιαστική 

και Πνευματική επιτροπή. Τέλος, στην σελίδα 183, μια πρόταση στην τρίτη παράγραφο του 

μαθήματος «Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου» μας πληροφορεί για τη δωρεάν 

και υποχρεωτική εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, που προέβλεψε το καινούργιο σύνταγμα 

του 1911. Η τελευταία αυτή αναφορά δεν  περιέχει ξεκάθαρα την έννοια παιδί ή παιδικότητα 

αλλά αφορά την εκπαίδευση στο Δημοτικό, η οποία απευθύνεται σε παιδιά. Σε γενικές 

γραμμές όλες οι αναφορές που αφορούσαν την εκπαίδευση δεν μας έδωσαν κάποια 

πληροφορία για τον τρόπο που ζούσαν τα παιδιά εκείνες τις περιόδους, ούτε μας βοηθήσαν 

να καταλάβουμε τα συναισθήματα τους για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση. Οι αναφορές ήταν 

απλές και αφορούσαν απλά την ύπαρξη παιδιών, τα οποία αναφέρθηκαν για να 

εξυπηρετήσουν την ανάγκη της αφήγησης.  Τις υπόλοιπες φορές οι αναφορές είναι απλές και 

μας πληροφορούν για μια γενική κατάσταση. Για παράδειγμα στην σελίδα 34 το πρώτο 

παράθεμα με τίτλο «Το παιδομάζωμα» είναι ένα δημοτικό τραγούδι από την Ήπειρο και 

περιγράφει τις συνέπειες του παιδομαζώματος «κλαιν΄οι γοναίοι , τα παιδιά κι οι αδελφές τ’ 

αδέλφια».  

 

Στη σελίδα 42, το παράθεμα 2 που αποτελεί απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του 

Κολοκοτρώνη μας δίνει την πληροφορία πως «η ευχή των πατέρων ενός παιδιού ήτον να γίνει 

κλέφτης» και εκφράζει μια αντίληψη της εποχής. Στη σελίδα 88 στο παράθεμα 1 ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος, μέσω μιας επιστολής του μας πληροφορεί ότι οι οικογένειες και τα παιδιά τους 

βρίσκονται στα χέρια των Τούρκων, καθώς και στη σελίδα 119 στην Πέμπτη παράγραφο του 

μαθήματος «Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου-ο Διονύσιος Σολωμός, 

πληροφορούμαστε ότι μετά την έξοδο του Μεσολογγίου τα γυναικόπαιδα που 

αιχμαλωτίστηκαν, πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Οι δυο τελευταίες αναφορές μας βοηθούν να 

καταλάβουμε ότι η θέση των παιδιών της εποχής ήταν μαζί με τις μητέρες τους και 

θεωρούνταν άμαχος πληθυσμός. Τέλος,  στη σελίδα 156, στο παράθεμα με τίτλο «Η 

Βιομηχανική Επανάσταση» στην τελευταία πρόταση πληροφορούμαστε εντελώς επιδερμικά 

ότι μια από τις θλιβερές συνέπειες της Βιομηχανικής επανάστασης ήταν η εκμετάλλευση της 

παιδικής εργασίας. Το παράθεμα ανήκει στο μάθημα «Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄ - ο 

Χαρίλαος Τρικούπης» και στην ευρύτερη ενότητα «Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα». 
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Συμπεραίνουμε πως ενώ συνολικά συναντήσαμε την έννοια «παιδί» έντεκα φορές δεν 

καταφέραμε να συγκεντρώσουμε καμία ουσιαστική πληροφορία για τη θέση των παιδιών ή 

την καθημερινότητα τους στις χρονικές περιόδους που πραγματεύεται το σχολικό εγχειρίδιο 

Ιστορίας της ΣΤ΄  Δημοτικού.  

 

4.2.1.3. Εγχειρίδια Ιστορίας Γυμνασίου 
 

Στα κείμενα των εγχειριδίων της Ιστορίας και των τριών τάξεων του Γυμνασίου συναντάμε το 

παιδί μόνο 13 φορές. Έξι στην Α΄ γυμνασίου, έξι στην Β΄ Γυμνασίου και μόνο μια στην Γ΄ 

γυμνασίου.  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Στην Α’ γυμνασίου, στο κεφάλαιο «Σπάρτη» στη σελίδα 48, συναντάμε μια παράγραφο με 

τίτλο «Αγωγή νέων». Η συγκεκριμένη παράγραφος μας πληροφορεί για την ηλικία κατά την 

οποία ξεκινούσε η εκπαίδευση των νέων, για τα βασικά μαθήματα και την ισότιμη 

εκπαίδευση των δυο φύλων και έτσι αποκτούμε μια σχετικά ικανοποιητική εικόνα για την 

ζωή των παιδιών στην Σπάρτη. Στο ίδιο κεφάλαιο και στην σελίδα 49 συναντάμε το παράθεμα 

με τίτλο «Λακωνισμός», το οποίο μας ενημερώνει για την συνήθεια των Σπαρτιατών να 

μαθαίνουν τα παιδιά τους να μιλούν σύντομα και περιεκτικά. Το μάθημα «Σπάρτη» 

αντιμετωπίζει τα παιδιά ως αναπόσπαστο κομμάτι της δομής και της καθημερινότητας μιας 

κοινωνίας και μας βοηθάει να φανταστούμε την ζωή ενός παιδιού στην αρχαία Σπάρτη.  

 

Στη σελίδα 57, στην δεύτερη παράγραφο του μαθήματος «Πέρσες και Έλληνες: Δυο κόσμοι 

συγκρούονται», υπάρχει μια μικρή πρόταση στο κείμενο «ο Ηρόδοτος, μάλιστα, αναφέρει ότι 

τα παιδιά των Περσών μάθαιναν από μικρά να ιππεύουν, να τοξεύουν και να λένε την 

αλήθεια», η οποία αποτελεί απλή αναφορά και υποστηρίζει την πληροφορία που δίνεται 

στην προηγούμενη πρόταση, ότι οι Πέρσες έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αλήθεια. Στην 

σελίδα 75 συναντάμε το μάθημα «Η συγκρότηση της Αθηναϊκής κοινωνίας- η καθημερινή 

ζωή». Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου, που μας πληροφορεί για τους δούλους στην 

Αθήνα τον 5ο αιώνα υπονοείται η ύπαρξη παιδιών ανάμεσα στους δούλους, «άλλοι ήταν 

παιδιά δούλων». Υπονοείται δηλαδή η εξ απαλών ονύχων  εργασία των παιδιών χωρίς όμως 

να δεχόμαστε περαιτέρω πληροφορίες. Στο ίδιο μάθημα και στην σελίδα 76, υπάρχει μια 

παράγραφος με υπότιτλο «Τα παιδιά». Αναφέρεται στα παιδιά της Αθήνας του 5ου αιώνα και 

στην διαφορά στην ανατροφή τους ανάλογα με το φύλο. Αυτές είναι και οι μόνες 

πληροφορίες που δεχόμαστε, ενώ θα περιμέναμε στο συγκεκριμένο μάθημα που στον τίτλο 
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του μας προϊδεάζει ότι θα μιλήσει για την καθημερινή ζωή, να συγκεντρώσουμε 

περισσότερες πληροφορίες για το πως κυλούσε μια συνηθισμένη μέρα για τα παιδιά της 

Αρχαίας Αθήνας. Στη σελίδα 78 το μάθημα που αναφέρεται μέσα σε άλλα και  στην 

διαδικασία της μόρφωσης των Αθηναίων του 5ου αιώνα ξεκινά με μια μεγάλη παράγραφο με 

τίτλο «Η μόρφωση των παιδιών». Σε αυτή την παράγραφο πληροφορούμαστε τελικά μόνο 

για την μόρφωση των αγοριών και μάλιστα των πλούσιων και όχι των παιδιών γενικά όπως 

μας πληροφορεί ό τίτλος της παραγράφου. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Στη Β΄ γυμνασίου, τις τέσσερις από τις συνολικά έξι αναφορές για  το παιδί και την παιδική 

ηλικία  τις συναντάμε στο ίδιο κεφάλαιο, που έχει τον τίτλο «Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο» 

και βρίσκεται στην σελίδα 70. Η πρώτη  υποενότητα έχει τον τίτλο «Οικογενειακή ζωή» και 

στην τελευταία παράγραφο της ενημερωνόμαστε για τις βυζαντινές συνήθειες που 

αφορούσαν την ανατροφή ενός παιδιού και την ευνοϊκή στάση της Βυζαντινής νομοθεσίας 

απέναντι στην μητέρα και το παιδί. Είναι η πρώτη φορά που συναντούμε τέτοιου είδους 

πληροφορίες, αφού σε κανένα άλλο σχολικό εγχειρίδιο δεν συναντήσαμε πληροφορίες που 

αφορούσαν το επώνυμο του παιδιού ή την αντιμετώπιση της νομοθεσίας απέναντι στις 

μητέρες και τα παιδιά. Στην επόμενη υποενότητα με τίτλο «Το σχολείο» μαθαίνουμε για την 

εκπαίδευση των παιδιών με βάση το Βυζαντινό εκπαιδευτικό σύστημα. Βέβαια η 

παράγραφος δεν ξεκαθαρίζει αν αναφέρεται στην εκπαίδευση των δυο φύλων ή 

αποκλειστικά στην εκπαίδευση των αγοριών. Θα λέγαμε πως η αναφορά στην εκπαίδευση 

είναι για ακόμη μια φορά επιδερμική και δεν μας αφήνει να δημιουργήσουμε μια συνολική 

και καθαρή εικόνα. Στο παράθεμα «Παίζοντας πάνω σε ένα παγόβουνο» έχουμε την 

αντίδραση των «γυναικόπαιδων» σε ένα φυσικό γεγονός, ενώ στο παράθεμα της ίδιας 

ενότητας  με τίτλο «Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στον Ιππόδρομο» υπονοείται η παιδική 

εργασία στα πλαίσια του Ιπποδρόμου: «πολλά χορευτικά προγράμματα εκτελούνταν από 

παιδιά». Τις άλλες δυο αναφορές τις συναντούμε στη σελίδα 26 στο παράθεμα «Φορολογικές 

ρυθμίσεις στην Αίγυπτο», όπου σε μια πρόταση αναφέρεται ότι «οι γυναίκες και τα παιδιά 

τους δεν θα εξανδραποδίζονταν» και στη σελίδα  45  στο παράθεμα «Σικελιώτες στην 

Καλαβρία (μέσα 10αι.)» συναντάμε την πρόταση «Παιδιά έφαγαν τις σάρκες άτυχων γονιών». 

Και οι δυο περιπτώσεις αποτελούν απλές αναφορές και πληροφορούν απλά για την ύπαρξη 

παιδιών στις συνθήκες τις οποίες περιγράφουν. 
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ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 Τέλος, στη σελίδα 44 του σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ γυμνασίου μέσω μιας απλής αναφοράς 

«Οι εργάτες άνδρες, γυναίκες και παιδιά….» πληροφορούμαστε για την παιδική εργασία. Σε 

γενικές γραμμές παρατηρούμε ότι η ύπαρξη της παιδικής εργασίας υπονοείται και δεν 

αναφέρεται ξεκάθαρα καθώς και δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για αυτή την διαχρονική 

πτυχή στην ιστορία της εργασίας. 

 

4.2.2. Ανάλυση Εικόνων 
 

4.2.2.1. Εγχειρίδια Γλώσσας Δημοτικού 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στα εγχειρίδια της  Γλώσσας της Α΄ 

δημοτικού συναντήσαμε συνολικά δυο 

εικόνες που αφορούσαν το παιδί και 

την παιδική ηλικία.  Η πρώτη εικόνα 

βρίσκεται στη σελίδα 43 του πρώτου 

τεύχους και ανήκει στην επετειακή 

ενότητα με τίτλο «Η 28η Οκτωβρίου». 

Στην συγκεκριμένη ενότητα δεν 

υπάρχει κανένα κείμενο, παρά μόνο εικόνες που χαρακτηρίζουν την περίοδο του 1940. 

Ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και μια εικόνα από παιδιά σε συσσίτιο. Τα παιδιά της Α΄ 

δημοτικού δεν γνωρίζουν ακόμα να διαβάζουν, για αυτό και υπάρχουν μόνο εικόνες, οι 

οποίες δίνουν την αφορμή στον εκπαιδευτικό να τις επεξεργαστεί και να τις σχολιάσει μαζί 

με τους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα αποκτήσουν μια γενική εικόνα της 

συγκεκριμένης περιόδου. Η εικόνα των παιδιών στο συσσίτιο, θα τους βοηθήσει να 

καταλάβουν ότι τα παιδιά του πολέμου, μπορεί να μην είχαν ενεργό ρόλο αλλά επωμίζονταν 

όλες τις συνέπειες  του, όπως την πείνα και την απώλεια. Σίγουρα μπορούν να καταλάβουν 

πως η ζωή των παιδιών στον πόλεμο ήταν πολύ διαφορετική από την δική τους.  
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Η δεύτερη εικόνα βρίσκεται στη σελίδα 76 του πρώτου τεύχους και ανήκει στην επετειακή 

ενότητα με τίτλο «Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά». Και σε αυτή την ενότητα υπάρχουν 

εικόνες, χαρακτηριστικές της περιόδου αλλά και κάποια κειμενάκια, καθώς κατά την 

συγκεκριμένη εποχή τα παιδιά της Α΄ δημοτικού έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με την 

ανάγνωση.  Η εικόνα με 

παιδιά που συναντάμε σε 

αυτήν την ενότητα είναι «Τα 

κάλαντα» του Νικηφόρου 

Λύτρα, η οποία παρουσιάζει 

μια χαρακτηριστική για τα 

παιδιά συνήθεια την εποχή 

των Χριστουγέννων και 

βρίσκεται κάτω από το 

απόσπασμα από τα παραδοσιακά κάλαντα της Πελοποννήσου. Μάλιστα το γεγονός ότι η 

αναπαράσταση του εθίμου ανήκει σε μια μακρινή εποχή, όπως καταλαβαίνουμε από την 

ενδυμασία των παιδιών, μας βοηθά να υποθέσουμε την διαχρονικότητα του εθίμου. «Τα 

κάλαντα» είναι ένα ιδιαίτερο έργο του Νικηφόρου Λύτρα, που ξεπερνάει την απλή 

απεικόνιση ενός εθίμου και έχει προκαλέσει  πολλές συζητήσεις για τους συμβολισμούς του. 

Με μια πρώτη ματιά αποτυπώνει μια ομάδα παιδιών διαφορετικών εθνικοτήτων να 

τραγουδάνε τα κάλαντα. Ο πίνακας είναι ένα πολυσήμαντο «νυχτερινό» της ελληνικής 

ηθογραφικής ζωγραφικής. Την εποχή που ζωγραφίστηκε ο πίνακας τα παιδιά έψελναν τα 

κάλαντα με την δύση του ηλίου. Το έργο αυτό θεωρείται ως η κορυφαία στιγμή στην 

ηθογραφική ζωγραφική της Ελλάδας. *  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στην Β΄ δημοτικού υπάρχει μόνο μια εικόνα που αναπαριστά την παιδική ηλικία. Η εικόνα 

βρίσκεται στη σελίδα 21 και λειτουργεί υποστηρικτικά στο κυρίως κείμενο της σελίδας, που 

έχει τίτλο «Το μήνυμα του Κολοκοτρώνη». Στην εικόνα βλέπουμε ένα παιδί να μιλάει με τον 

οπλαρχηγό. Πρόκειται για μια εικόνα, ζωγραφισμένη με παιδικό τρόπο, στο κέντρο της 

οποίας βλέπουμε τους δυο βασικούς ήρωες του κειμένου να αλληλεπιδρούν. Υποθέτουμε 

πως η εικόνα δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του βιβλίου. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στα εγχειρίδια της Γλώσσας της Γ΄ δημοτικού συναντήσαμε συνολικά τέσσερις εικόνες, που 

αναπαριστούσαν το παιδί και την παιδική ηλικία. Και οι τέσσερις εντοπίστηκαν στο Α΄ τεύχος. 
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Η πρώτη φωτογραφία βρίσκεται στη σελίδα 15 και ανήκει στην ενότητα «Το σχολείο 

ταξιδεύει στο χρόνο». Η φωτογραφία αναπαριστά μια σχολική τάξη του 1970. 

 

Στην συγκεκριμένη εικόνα 

αναπαριστώνται παιδιά να 

φορούν τις ίδιες μπλε στολές. 

Τα παιδιά εκείνης της εποχής 

έπρεπε υποχρεωτικά να 

φορούν τις «ποδιές» τους, 

όπως λέγονταν, στο σχολείο. 

Πρόκειται λοιπόν για μια 

επιβεβλημένη σχολική συνήθεια. Οι μαθητές πληροφορούνται με αυτό τον τρόπο για μια 

συνήθεια που δεν ισχύει στην δική τους εποχή. Επίσης, παρατηρώντας την εικόνα βλέπουμε 

ότι τα θρανία βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο και κοιτούν όλα προς την έδρα και τον 

πίνακα. Η διάταξη αυτή των θρανίων, που αντιπροσωπεύει και την μετωπική διδασκαλία 

είναι πια ξεπερασμένη και τα θρανία  στις μέρες μας τοποθετούνται, έτσι ώστε, να βοηθούν 

στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. Σίγουρα οι μαθητές της σύγχρονης εποχής με την βοήθεια 

και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μπορούν να διακρίνουν αρκετές διαφορές, ανάμεσα σε 

αυτούς και τους συνομηλίκους τους το 1970. 

 

Η δεύτερη φωτογραφία βρίσκεται στη σελίδα 16 και στην ίδια ενότητα. Αυτή τη φορά η 

φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη και εικονίζει μια σχολική τάξη στα χρόνια του πολέμου. 

Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται δίπλα σε ένα 

απόσπασμα από τη μαρτυρία μιας κυρίας ,η οποία 

περιγράφει τα σχολικά της χρόνια, πριν κηρυχθεί ο 

πόλεμος. Η εικόνα ενισχύει την φαντασία των 

μαθητών και τους δίνει την δυνατότητα να 

σκιαγραφήσουν καλύτερα τις συνθήκες 

εκπαίδευσης στα χρόνια του πολέμου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σε πρώτο πλάνο 

διακρίνονται μόνο κορίτσια, αφού  κορίτσι είναι και η αφηγήτρια του αποσπάσματος. 

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι, ότι τα κορίτσια φορούν τα καθημερινά τους ρούχα και όχι 

«ποδιές» όπως στην προηγούμενη φωτογραφία. 
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Ακριβώς από κάτω υπάρχει άλλη μια 

ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία 

απεικονίζεται ένα μικρό αγόρι να κρατά ένα 

βιβλίο. Η συγκεκριμένη εικόνα βρίσκεται δίπλα 

στο απόσπασμα από την μαρτυρία ενός αγοριού 

για την πρώτη του επαφή με το αναγνωστικό του. 

Πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για 

φωτογραφία, που σκοπό έχει να ενισχύσει τα 

λεγόμενα του κειμένου και να βοηθήσει τους 

μαθητές, να αναπαραστήσουν νοητικά 

καλύτερα, τις περιγραφές που δίνει το κείμενο.  

 

Η τελευταία εικόνα που συναντάμε στην Γλώσσα της 

Γ΄ δημοτικού βρίσκεται στη σελίδα 80 και ανήκει 

στην ενότητα «Στον πόλεμο του 1940». Πρόκειται 

για μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, τραβηγμένη τον 

Δεκέμβριο του 1941 και εικονίζει συσσίτιο για τα 

πεινασμένα παιδιά μιας Αθηναϊκής γειτονιάς κατά 

την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Η εικόνα από 

μόνη της τονίζει την εξαθλίωση και την πείνα που 

επέφερε ο πόλεμος και είχε άμεσο αντίκτυπο στα 

παιδιά. Λειτουργεί, επίσης, υποστηρικτικά στο 

παρακάτω μικρό κειμενάκι που έχει  τίτλο «Για ένα κομμάτι ψωμί» και περιγράφει μια 

επαναστατική πράξη μιας παρέας εφήβων, που πετούσαν ψωμί στους πεινασμένους.  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στα εγχειρίδια της Γλώσσας της Δ΄ δημοτικού συναντήσαμε μόνο δυο φωτογραφίες που 

αναπαριστούν το παιδί και την παιδική ηλικία κατά το παρελθόν. Η πρώτη εικόνα βρίσκεται 

στη σελίδα 40 του πρώτου τεύχους και αποτελεί εικόνα του κειμένου «Ο Νερουλάς». 
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Είναι ζωγραφιά, που μοιάζει μάλιστα αρκετά παιδική και 

αναπαριστά τον νερουλά που πουλάει το νερό σε μια 

νοικοκυρά την οποία την βοηθού τα παιδιά της. Τα 

παιδιά φαίνεται να είναι ξυπόλητα, επομένως 

προέρχονται από φτωχή οικογένεια και βρίσκονται υπό 

την επίβλεψη της μητέρας, καθώς φαίνεται να μην 

αναλαμβάνουν κάποια πρωτοβουλία. Είναι μια εικόνα 

που αντιπροσωπεύει την καθημερινή ζωή πριν από 

αρκετές δεκαετίες.  Η εικόνα υποστηρίζει το περιεχόμενο 

του κειμένου αφού αναπαριστά εν δράση τον Νερουλά. 

 

Η δεύτερη φωτογραφία βρίσκεται στη σελίδα 50 του δεύτερου τεύχους και ανήκει στην 

Χριστουγεννιάτικη ενότητα «Χριστός γεννάται». 

Το κείμενο στο οποίο ανήκει έχει 

τον τίτλο «Ζωγραφίστε τις ευχές 

σας» και εξηγεί την ιστορία αυτής 

της Χριστουγεννιάτικης κάρτας. 

Είναι η πρώτη κάρτα που 

διατέθηκε στο εμπόριο και 

χρονολογείται κάπου στο 1843 

(ΤΟ ΒΗΜΑ, 2004). Στο κέντρο της 

απεικονίζεται μια οικογένεια 

γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και οι ανάλογες ευχές από κάτω, ενώ στα πλάγια 

αποτυπώνονται εικόνες όπου προσφέρεται φαγητό και ρουχισμός στους άπορους. Η κάρτα 

είναι πολύ διαφορετική από αυτές που υπάρχουν πια. Τα παιδιά φαίνεται να συμμετέχουν 

ενεργά στο οικογενειακό τραπέζι και αυτή είναι και η μοναδική πληροφορία, που παίρνουμε 

για την ζωή τους από την συγκεκριμένη κάρτα. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στα εγχειρίδια της Γλώσσας της Ε΄ δημοτικού συναντήσαμε συνολικά τρεις εικόνες που 

αναπαριστούσαν το παιδί και την παιδική ηλικία κατά το παρελθόν. Η πρώτη εικόνα που 

συναντήσαμε βρίσκεται στη σελίδα 24 του πρώτου τεύχους και ανήκει στο μάθημα με τίτλο 

«Η γειτονιά της πόλης».  
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Η συγκεκριμένη εικόνα βρίσκεται δίπλα σε ένα 

κείμενο με τίτλο «Η παλιά γειτονιά» και βοηθά τους 

μαθητές να αναπαραστήσουν νοητικά κάποιες από 

τις πληροφορίες που δίνει το κείμενο. Τα παιδιά 

στην φωτογραφία είναι ξυπόλητα, γεγονός που μας 

κάνει να υποθέσουμε ότι η εποχή κατά την οποία 

τραβήχτηκε η φωτογραφία, πρόκειται για μια εποχή 

μεγάλης φτώχειας. Επίσης τα παιδιά 

αλληλεπιδρούν μόνα τους με τον παγωτατζή και όχι 

με  την επίβλεψη κάποιου μεγαλύτερου, ενώ δεν 

καταλαβαίνουμε αν πρόκειται για συναλλαγή ή για 

κέρασμα. Σε γενικές γραμμές πάντως η εικόνα αυτή 

μας βοηθά να υποθέσουμε πως κάποτε τα παιδιά 

υπήρξαν πιο ανεξάρτητα και κυκλοφορούσαν ανέμελα στην γειτονιά τους χωρίς φόβο. 

Πρόκειται για μια εικόνα που δίνει πολλές αφορμές για σχολιασμό στην τάξη. 

 

Η επόμενη εικόνα που συναντάμε στην Ε΄ δημοτικού, βρίσκεται στο δεύτερο τεύχος και στη 

σελίδα 7.  Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής του Γιώργου Ιακωβίδη και είναι τοποθετημένος ως 

εξώφυλλο της 7ης ενότητας που έχει τον τίτλο «Μουσική».  

Στον συγκεκριμένο πίνακα 

αναπαρίστανται παιδιά που σαν μια 

μικρή μπάντα παίζουν μουσική στην 

γιαγιά τους. Λίγο πιο πίσω ένα κορίτσι 

παρακολουθεί χωρίς να συμμετέχει. 

Πρόκειται μάλλον, για μια εποχή στην 

οποία η εκπαίδευση και η μουσική 

εκπαίδευση αποτελούσε αντρικό 

προνόμιο ενώ η θέση των κοριτσιών ήταν 

στο σπίτι με τη μαμά και τη γιαγιά.  Η αντίδραση της γιαγιάς μας προδιαθέτει να 

συμπεράνουμε ότι πρόκειται για μια μικρή σκανταλιά από μέρους των αγοριών, στην οποία 

το κορίτσι ενδεχομένως δε δικαιούται να συμμετέχει, αν και παρακολουθεί με αρκετό 

ενδιαφέρον και γεμάτο χαρά. Και σε αυτή την εικόνα τα παιδιά είναι ξυπόλητα εκτός από ένα 

που φοράει κομμένα παπούτσια. Τα παιδιά μάλλον ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικά 

στρώματα. Τον πίνακα υπογράφει ο Γιώργος Ιακωβίδης, ο οποίος καθιερώθηκε ως ο 

ζωγράφος των παιδιών, διότι πολλοί πίνακες του είχαν θέμα τα παιδιά. Παιδιά που όμως δεν 
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είναι τα ξεχωριστά παιδιά των πλουσίων, όπως συνηθιζόταν. Σε αυτά τα θέματα τον κάνουν 

να στραφεί ο Γύζης, που τον λάτρευε και οι Μάξ Λίμπερμαν και Φρίτς Φον Ούντε, που ήταν 

ο μεγαλύτερος ζωγράφος των παιδιών. Θα σταθεί ιδιαίτερα στην αντίθεση των μικρών 

παιδιών και των γηρατειών. Στις σχέσεις των παιδιών με τους παππούδες και τις γιαγιάδες 

τους, όπου τις αποτυπώνει ρεαλιστικά και όχι ιδεαλιστικά όπως έκαναν στην 

ακαδημαϊκή  τέχνη. Δίνει έμφαση στις εκφράσεις και τις χειρονομίες των προσώπων με ένα 

σχέδιο που είναι σαφές και το χρώμα παίζει και αυτό καθοριστικό ρόλο στο πλάσιμο.    

 

Την τελευταία εικόνα στην Ε΄ δημοτικού τη συναντάμε στη σελίδα 69 και αποτελεί εξώφυλλο 

της 11ης  ενότητας που έχει τίτλο «Παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι». 

Είναι μια εικόνα ρετρό αισθητικής που το κέντρο του 

ενδιαφέροντος της είναι τα παιδιά και το παιχνίδι τους. Το 

φόντο είναι γκρι, ενώ τα ρούχα των παιδιών είναι τονισμένα 

με «νέον» χρώματα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι 

επεξεργασμένη φωτογραφία ή πίνακας ζωγραφικής. Τα 

παιδιά αναπαριστώνται εν ώρα παιχνιδιού και πιο 

συγκεκριμένα παίζουν το παιχνίδι «μακριά γαϊδούρα». Ο 

τρόπος που είναι ντυμένα μας βοηθά να καταλάβουμε ότι 

είναι εικόνα μιας άλλης παλαιότερης εποχής, όχι από τον ελλαδικό χώρο μάλλον, και 

αναπαριστά μια τυπική στιγμή της καθημερινότητας των παιδιών. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

Στα εγχειρίδια της ΣΤ΄ δημοτικού συναντήσαμε τις περισσότερες εικόνες που αφορούσαν το 

παιδί κατά το παρελθόν. Ο συνολικός αριθμός των εικόνων που εντοπίσαμε είναι 11. Η πρώτη 

εικόνα βρίσκεται στη σελίδα 40 και στο 

μάθημα με τίτλο «Η μικρή Ελλάδα 

υψώνει τη φωνή της». Το συγκεκριμένο 

μάθημα ανήκει στην 3η ενότητα που 

αφορά την 28η Οκτωβρίου. 

Στην εικόνα παρατηρούμε μικρά  

παιδιά, αγόρια και κορίτσια, κυρίως 

αγόρια  μπροστά από ένα τραίνο. Το 

κείμενο που βρίσκεται δίπλα στην εικόνα, μας βοηθά να υποθέσουμε ότι πρόκειται για 

παιδιά που χαιρετούν τους στρατιώτες που φεύγουν για τον πόλεμο με το τραίνο. Η εικόνα 

μας δίνει μια διάσταση της ζωής των παιδιών στα πλαίσια του πολέμου.  
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Στη συνέχεια, στην σελίδα 44 και σε 

κείμενο της ίδιας ενότητας 

παρατηρούμε μια εικόνα από παιδιά 

σε ένα συσσίτιο. 

Η εικόνα ανήκει στο κείμενο «Ήρθαν-

κι όλα έγιναν ξένα» στο οποίο 

περιγράφεται η ζωή μετά την άφιξη 

των Ιταλών στην Ελλάδα. Τα παιδιά 

της εικόνας είναι μικρής ηλικίας, αγόρια και κορίτσια και φαίνεται να φορούν παρόμοια 

ρούχα. Η εικόνα περιγράφει την πείνα και τις κακουχίες που βίωναν τα παιδιά του πολέμου.  

Η απεικόνιση των παιδιών στα συσσίτια εντείνει την τραγικότητα της κατάστασης του 

πολέμου, αφού τα παιδιά είναι αυτά που χρειάζονται περισσότερο από όλους την τροφή για 

την ομαλή ανάπτυξη τους. 

 

Η επόμενη εικόνα που συναντάμε βρίσκεται στη σελίδα 80 και είναι μια φωτογραφία 

οικογένειας Νορβηγών, που τραβήχτηκε το 1968. 

 Το κείμενο στο οποίο ανήκει 

έχει τίτλο «Αυτόχθονες 

λαοί» και ανήκει στην 

ενότητα 6 «Η ζωή σε άλλους 

τόπους». Τα παιδιά της 

εικόνας φαίνεται να είναι 

ντυμένα με παραδοσιακή 

φορεσιά και συμμετέχουν 

στη διαδικασία που 

απεικονίζεται. Υποθέτουμε ότι στο κεντρικό καζάνι μαγειρεύεται φαγητό. Το αγόρι της 

φωτογραφίας, κρατά κάτι σαν τηλεσκόπιο. Σε γενικές γραμμές αντιλαμβανόμαστε ότι η 

φωτογραφία αποτυπώνει μια από τις καθημερινές στιγμές της συγκεκριμένης οικογένειας. 

 

Στη σελίδα 85 υπάρχει ακόμη μια φωτογραφία. Απεικονίζει γυμνά παιδιά, ένα αγόρι και ένα 

κορίτσι που μάλλον βρίσκονταν μέσα στην λίμνη και πίσω τους υπάρχει ένα εργοστάσιο με 

καπνισμένες καμινάδες. 
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Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στην Ρουμανία το 

1990. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται δίπλα σε μια άσκηση, 

που σκοπό έχει να δημιουργήσει η τάξη μια επιστολή για τον 

δήμαρχο και να ζητήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για 

τους πρόσφυγες της πόλης της. Υποθέτουμε πως τα παιδιά 

της φωτογραφίας ανήκουν σε προσφυγικό καταυλισμό σε 

ακατάλληλο για διαβίωση μέρος με εντελώς ανθυγιεινές 

συνθήκες.  Είναι μια εικόνα, που δείχνει την καθημερινότητα 

αρκετών παιδιών στον πλανήτη και στόχος της είναι να μας 

ευαισθητοποιήσει για να δράσουμε όλοι μαζί για τη 

βελτίωση των συνθηκών ζωής συγκεκριμένων πληθυσμών.  

 

Στην σελίδα 90 συναντάμε ένα παράθεμα με τίτλο 

«Θρησκείες». Το παράθεμα παρουσιάζει σε εικόνες 

παιδιά που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες και 

είτε είναι ντυμένα ανάλογα είτε ακολουθούν κάποιο 

συγκεκριμένο τελετουργικό. Μέσα από αυτές τις 

εικόνες αντιλαμβανόμαστε καλύτερα πως τα ήθη που 

επιβάλλει μια θρησκεία έχουν άμεσο αντίκτυπο στις 

συνήθειες και την καθημερινότητα των παιδιών. Η 

κεντρική εικόνα με τα παιδιά μπροστά από τις 

Ινδουιστικές εικόνες ίσως φανεί πιο οικεία στους 

μαθητές, αφού και στον Χριστιανισμό υπάρχει η 

λατρεία της εικόνας. 

 

Στη σελίδα 31 του δεύτερου τεύχους 

συναντάμε μια ασπρόμαυρη 

φωτογραφία μικρών αγοριών που 

λένε παραδοσιακά τα κάλαντα. Ο 

ένας κρατάει ζουρνά, ο άλλος 

τύμπανο, ό άλλος καράβι ενώ οι δυο 

που κάθονται δεν διακρίνουμε 

καθαρά τι κρατάνε. 
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Η εικόνα βρίσκεται κάτω από τα κάλαντα των Χριστουγέννων και απεικονίζει μια 

καθιερωμένη και διαχρονική στιγμή της παιδικής ηλικίας σε μια άλλη εποχή. 

 

Στην σελίδα 37 του τρίτου τεύχους συναντάμε την ενότητα 15 με τίτλο «Κινηματογράφος-

θέατρο», στην οποία υπάρχει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον Τσάρλι Τσάπλιν και ένα 

παιδί. 

Η συγκεκριμένη εικόνα βρίσκεται δίπλα στο κείμενο 

«Γράμμα στον Τσάρλι Τσάπλιν» και υποστηρίζει την 

αντίληψη του κειμένου ότι ο Τσάρλι Τσάπλιν υπήρξε 

μέσα σε άλλα και παιδικός ήρωας. Παρατηρούμε μια 

παιδική φιγούρα  που συνοδεύει τον πρωταγωνιστή. Η 

εικόνα μπορεί να μας δώσει πληροφορίες και για τις 

συνήθειες ένδυσης της εποχής. 

 

 Στη σελίδα 38 συναντάμε άλλες δυο εικόνες παιδιών.  Η πρώτη εικόνα δείχνει το πρόσωπο 

ενός μικρού αγοριού που φαίνεται αρκετά προβληματισμένο ή στεναχωρημένο, η δεύτερη 

παρουσιάζει ένα παιδί  με την οικογένεια του την ώρα που σερβίρεται το φαγητό. Πρόκειται 

μάλλον για μουσουλμανική οικογένεια από ότι καταλαβαίνουμε αφού η μητέρα φοράει 

μαντήλα. Βέβαια οι εικόνες της σελίδας 38 είναι κάπως θολές και δεν μπορούμε να 

αντλήσουμε περισσότερα στοιχεία, όμως παρατηρούμε πως στον κινηματογράφο υπήρχε 

διαχρονικά μια θέση για το παιδί. 

 

 Στη συνέχεια, και στην σελίδα 58 στο κείμενο με τίτλο «Το 

άγαλμα που κρύωνε»,  βλέπουμε την εικόνα ενός αγάλματος, 

που αναπαριστά ένα μικρό παιδί με μια κάπα, που κρατάει κάτι 

στην αγκαλιά του. Η εικόνα αυτή είναι υποστηρικτική του 

κειμένου, καθώς το άγαλμα στο οποίο αναφέρεται το κείμενο 

να είναι και αυτό που εικονίζεται.   
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Τέλος, στη σελίδα 74 του τρίτου τεύχους διαβάζουμε ένα 

απόσπασμα από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Δίπλα 

σε αυτό το κείμενο βλέπουμε και την φωτογραφία της. 

Ένα μελαχρινό χαμογελαστό κορίτσι με ένα λευκό ρούχο. 

Δεν έχουμε παραπάνω πληροφορίες, πρόκειται απλά για 

μια αναγνωριστική φωτογραφία. 

 

 

4.2.2.2. Εγχειρίδια Ιστορίας Δημοτικού 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στην Γ΄  δημοτικού συναντάμε εικόνες που αναπαριστούν το 

παιδί και την παιδική ηλικία δυο φορές. Και οι δύο εικόνες 

αναπαριστούν τεχνουργήματα. Η πρώτη εικόνα βρίσκεται στη 

σελίδα 79 και ανήκει στο μάθημα «Ο Δούρειος Ίππος και η 

καταστροφή της Τροίας». Η εικόνα απεικονίζει το γλυπτό του 

Λαοκόωντα με τους δυο γιους του. Τα δυο αγόρια είναι το ίδιο 

γεροδεμένα με τον πατέρα τους, αλλά σαφώς πιο 

μικροκαμωμένα. Με το άγαλμα αυτό ο καλλιτέχνης εκφράζει 

την απόλυτη κυριαρχία του θελήματος των θεών ανεξάρτητα 

από τις επιθυμίες των ανθρώπων, καθώς και τη ματαιότητα 

της αντίστασης του ανθρώπου απέναντι σε αυτό. Οι δυο αυτές αντιλήψεις ήταν, λοιπόν, όπως 

φαίνεται, πολύ ισχυρές στην εποχή κατασκευής του γλυπτού.  Σύμφωνα με τον Gombrich, 

πρόκειται για μια τέχνη που επιδίωκε να αρέσει στο ίδιο κοινό, που χαιρόταν το φρικιαστικό 

θέαμα των μονομαχιών (Gombrich, 1995). 

 

 Η δεύτερη εικόνα βρίσκεται στη σελίδα 103 και ανήκει στο μάθημα 

«Νεολιθική εποχή». Στην εικόνα βλέπουμε ένα ειδώλιο γυναίκας με 

μωρό στην αγκαλιά. Οι μορφές είναι κάπως πιο σχηματικές και η 

λεζάντα είναι καθοριστική για να αντιληφθούμε τι ακριβώς αναπαριστά 

το συγκεκριμένο γλυπτό. Η απεικόνιση της γυναίκας ως μητέρας είναι 

χαρακτηριστικό της τέχνης της εποχής. Πολλοί πιστεύουν ότι τα 

συγκεκριμένα ειδώλια τονίζουν την σημασία της μητέρας-γυναίκας στην 

διαιώνιση της ζωής. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στην ιστορία της Δ΄ 

δημοτικού συναντάμε 

μόνο μια εικόνα στη 

μορφή σκίτσου, ειδικά 

φτιαγμένου για τη 

συγκεκριμένη έκδοση, 

που αφορά το παιδί και 

την παιδική ηλικία και 

βρίσκεται στην σελίδα 

36. Πρόκειται για μια 

καθημερινή σκηνή από 

την εκπαίδευση των 

μικρών αγοριών της 

Σπάρτης, αφού όπως μας ενημερώνει και η λεζάντα της εικόνας «Οι νέοι στην Σπάρτη 

γυμνάζονταν καθημερινά». Αξιοσημείωτο είναι, ότι την πληροφορία για την καθημερινή 

γυμναστική των αγοριών, δεν την αντλούμε από το κυρίως κείμενο της ενότητας αλλά μόνο 

από την συγκεκριμένη εικόνα.  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στα εγχειρίδια της Ιστορίας της Ε΄ δημοτικού συναντάμε συνολικά πέντε εικόνες που 

αφορούν το παιδί και την παιδική ηλικία. Οι τέσσερις από αυτές τις εικόνες βρίσκονται στις 

σελίδες 38 και 39 και στο μάθημα 12 «Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο». 

 

Η πρώτη εικόνα σε μορφή σκίτσου, ειδικά φτιαγμένου 

για τη συγκεκριμένη έκδοση,  αναπαριστά ένα χώρο 

διδασκαλίας εν ώρα μαθήματος. Παρατηρούμε ότι ο 

δάσκαλος κάθεται μετωπικά με τους μαθητές και από 

ότι φαίνεται οι μαθητές είναι όλοι αγόρια. 
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Στην δεύτερη εικόνα, επίσης σε μορφή σκίτσου, 

ειδικά φτιαγμένου για τη συγκεκριμένη έκδοση,  

παρατηρούμε, όπως μας εξηγεί και η λεζάντα δυο 

μαθητές, να ασχολούνται με εργασίες που τους 

έχει αναθέσει ο δάσκαλός τους. Όπως 

παρατηρούμε, οι μαθητές είναι και πάλι αγόρια. 

 

 

Η τρίτη εικόνα, απόσπασμα από βυζαντινή 

μικρογραφία, δείχνει δυο κοπέλες στον 

αργαλειό και επιβεβαιώνει την κατ’οίκον 

απασχόληση των κοριτσιών, που επέβαλαν οι 

συνήθειες της εποχής. 

 

Η τέταρτη εικόνα, και πάλι απόσπασμα από βυζαντινή 

μικρογραφία, αναπαριστά παιδιά του Βυζαντίου, που 

μάθαιναν οικοδομικές τέχνες. Όπως μας πληροφορεί και 

το κείμενο πολλά αγόρια φτωχών οικογενειών δεν 

μπορούσαν να πάνε σχολείο και μάθαιναν από μικρή 

ηλικία τέχνες κοντά σε ειδικούς τεχνίτες. Όλες οι εικόνες 

υποστηρίζουν το κείμενο και αναπαριστούν πολλές από τις 

πληροφορίες που δίνονται. Το συγκεκριμένο μάθημα 

αφορά την  καθημερινή ζωή και εκπαίδευση των παιδιών 

στο Βυζάντιο και οι εικόνες βοηθούν στην νοητική 

ανάπλαση αυτής της καθημερινότητας. Σε γενικές γραμμές αυτό το κεφάλαιο τόσο με τα 

κείμενα όσο και με τις εικόνες μας βοηθά να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν 

τα παιδιά του Βυζαντίου. 
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Η πέμπτη εικόνα, σχετικά με την 

παιδική ηλικία, που συναντάμε στο 

εγχειρίδιο Ιστορίας της Ε΄ δημοτικού, 

είναι σκίτσο, ειδικά φτιαγμένο για τη 

συγκεκριμένη έκδοση,  βρίσκεται στη 

σελίδα 120 και ανήκει στο μάθημα 39 

«Η γυναίκα στην Βυζαντινή κοινωνία».  

Η εικόνα δείχνει μια μητέρα στο σπίτι 

να μαθαίνει ανάγνωση και γραφή στην 

κόρη της.  Η συγκεκριμένη εικόνα 

βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην παράγραφο του κυρίως κειμένου που μας πληροφορεί για τις 

συνήθειες των γυναικών και των μικρών κοριτσιών. Πρόκειται για μια τυπική σκηνή της 

καθημερινότητας των κοριτσιών στο Βυζάντιο. Παρατηρούμε ότι οι πληροφορίες, που 

αντλούμαι από τις εικόνες της Ιστορίας της Ε΄ δημοτικού, αφορούν την καθημερινή ζωή και 

εκπαίδευση των παιδιών του Βυζαντίου ενώ η παιδική ηλικία απουσιάζει από όλα τα 

υπόλοιπα κεφάλαια. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στο εγχειρίδιο Ιστορίας της ΣΤ΄ δημοτικού συναντάμε 

συνολικά εφτά εικόνες που αναπαριστούν το παιδί και την 

παιδική ηλικία. Η πρώτη βρίσκεται στη σελίδα 35 και στην 

Ενότητα 8, που ασχολείται με την ζωή των Ελλήνων κάτω από 

την Οθωμανική και Λατινική κυριαρχία. Η εικόνα απεικονίζει 

δυο παιδιά του παιδομαζώματος όπως πληροφορούμαστε 

και από την λεζάντα. 

Το παιδομάζωμα ήταν μια πρακτική βίαιης στρατολόγησης 

νεαρών αγοριών που υιοθέτησαν οι Οθωμανοί στις 

κατεκτημένες περιοχές  και επηρέασε άμεσα την ζωή τους.   
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Η δεύτερη εικόνα (πίνακας 

ζωγραφικής) βρίσκεται στην σελίδα 

156 και υποστηρίζει το παράθεμα 

με τίτλο «Η Βιομηχανική 

επανάσταση» 

Η εικόνα είναι αρκετά σκοτεινή 

αλλά ανάμεσα σε 

ταλαιπωρημένους ενήλικες 

διακρίνουμε αρκετά παιδιά, είτε αγόρια είτε κορίτσια. Η τελευταία πρόταση του 

παραθέματος μας ενημερώνει για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης στις μεγάλες πόλεις και 

την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας. Αντικρίζουμε φιγούρες παιδιών μέσα σε μια 

εικόνα, που σίγουρα δεν μοιάζει, παιδική. 

 

Στην συνέχεια και στη σελίδα 165 στο 

μάθημα με τίτλο «Η Ελλάδα στα τέλη του 

19ου αιώνα», ανάμεσα σε άλλες εικόνες 

που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο 

αιώνα παρατηρούμε και τον πίνακα του 

Νικηφόρου Λύτρα «Τα κάλαντα». 

Ο συγκεκριμένος πίνακας δείχνει παιδιά, 

σε μια παραδοσιακή συνήθεια. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πως ο πίνακας εμφανίζεται στην ενότητα ως 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της τέχνης της εποχής και όχι ως μέσον που θα μας 

πληροφορήσει για τη ζωή και τις συνήθειες των παιδιών της εποχής. 
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Στην σελίδα 210 υπάρχει ένα παράθεμα με τίτλο «Το 

ολοκαύτωμα των Εβραίων». Κάτω ακριβώς από το 

κείμενο του παραθέματος υπάρχουν αντιπροσωπευτικές 

φωτογραφίες, που υποστηρίζουν το περιεχόμενο του 

κειμένου. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, υπάρχει μια που 

εικονίζει μικρά παιδιά, εβραιόπουλα, φυλακισμένα πίσω 

από σύρματα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία μας βοηθά 

να καταλάβουμε ότι τα παιδιά δεν εξαιρέθηκαν από 

αυτή την τραγική συνθήκη και επωμίστηκαν κάθε 

συνέπεια. Η ξεγνοιασιά που χαρακτηρίζει την παιδική 

ηλικία έδωσε την θέση της στον φόβο και την αθλιότητα. 

 

 Στην σελίδα 217 και στο μάθημα με 

τίτλο «Μια δεκαετία αγώνων και 

θυσιών για την ελευθερία (1941-

1949)» συναντάμε μια φωτογραφία 

από συσσίτιο για τα πεινασμένα 

παιδιά της Αθήνας όπως 

πληροφορούμαστε και από την 

λεζάντα. 

Η φωτογραφία χρονολογείται το 1943 και εικονίζει μια συνηθισμένη συνθήκη για την 

περίοδο της κατοχής. Η πείνα ταλαιπωρούσε τον ευρύ πληθυσμό των πόλεων και δεν θα 

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα τα παιδιά. Την ίδια εικόνα συναντήσαμε και στο σχολικό 

εγχειρίδιο της Γλώσσας της ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 

Στην σελίδα 221 και στο παράθεμα με τίτλο «Το 

τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η περίοδος 

του Ψυχρού Πολέμου» υπάρχει μια φωτογραφία 

παιδιών που τρέχουν απελπισμένα στον δρόμο.  

Το ένα παιδί είναι γυμνό και το άλλο φορά μόνο το 

πουκάμισο του, ενώ τρέχουν με απεγνωσμένα 

πρόσωπα μπροστά από Στρατιώτες. Το κείμενο μας 

πληροφορεί ότι πρόκειται για φωτογραφία από τον 

πόλεμο του Βιετνάμ και όπως χαρακτηριστικά 

υπογραμμίζει «Και στον πόλεμο αυτό τα εγκλήματα 
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σε βάρος των αμάχων υπήρξαν μεγάλα». Τα παιδιά είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 

του άμαχου πληθυσμού, που επωμίζεται τραγικές συνέπειες και πληρώνει με τίμημα την 

απώλεια της πιο ξέγνοιαστης ηλικίας. Πρόκειται για εικόνα που στοχεύει να συνταράξει και 

να ευαισθητοποιήσει. Η φρίκη του πολέμου απεικονίστηκε  πολλές φορές από τους 

καλλιτέχνες προς την πλευρά του ηττημένου μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από ένα ηρωικό 

σε ένα αντιηρωικό στιλ. (Burke, 2003). 

 

Τέλος, στην σελίδα 229 και στο μάθημα με τίτλο «Το Κυπριακό ζήτημα», συναντάμε μια 

φωτογραφία παιδιών που παίζουν σε καταυλισμό προσφύγων. 

Πρόκειται για καταυλισμό 

που δημιουργήθηκε μετά 

την τουρκική εισβολή. Δυο 

μικρά παιδιά φαίνεται να 

απασχολούνται με κάποιο 

παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι 

βασικό χαρακτηριστικό της 

παιδικής ηλικίας και δεν 

διακόπτεται ακόμα και όταν 

οι συνθήκες είναι αντίξοες.  

Σε γενικές γραμμές στην ΣΤ ́  

συναντήσαμε αρκετές εικόνες που αναπαριστούσαν το παιδί και την παιδική ηλικία, που 

όμως δεν είχαν πάντα στόχο να επεξηγήσουν ή να δώσουν περεταίρω πληροφορίες για την 

ζωή και την θέση των παιδιών κατά την διάρκεια όλων αυτών των ιστορικών εξελίξεων.  

 
4.2.2.3. Εγχειρίδια Ιστορίας Γυμνασίου 
 
Στα εγχειρίδια ιστορίας του Γυμνασίου συναντάμε συνολικά δεκατέσσερις εικόνες που 

αναπαριστούν το παιδί και την παιδική ηλικία. Από αυτές οι τρεις εντοπίζονται στο βιβλίο της 

Α΄  Γυμνασίου ενώ οι υπόλοιπες έντεκα στο βιβλίο της Γ΄. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο 

εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου δεν συναντήσαμε καμία εικόνα που να αφορά το παιδί και την 

παιδική ηλικία. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Η πρώτη εικόνα που συναντήσαμε στο εγχειρίδιο της Α΄ 

Γυμνασίου βρίσκεται στην σελίδα έντεκα και απεικονίζει ένα 

πήλινο ειδώλιο γυναίκας που στην αγκαλιά της κρατά ένα 

βρέφος.  Η συγκεκριμένη εικόνα παρότι αναπαριστά την 

βρεφική ηλικία δεν μας δίνει περαιτέρω πληροφορίες για την 

ζωή των παιδιών κατά την νεολιθική εποχή.  Αντίθετα 

χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς του βιβλίου για να  

υποστηρίξει την άποψη του κειμένου που θέλει τα ειδώλια 

των γυναικών με βρέφη στην αγκαλιά να αποτελούν 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της τέχνης της εποχής. 

 

 

 

 

 

 

 

Η επόμενη εικόνα που 

συναντήσαμε βρίσκεται στην 

σελίδα 123 και απεικονίζει την 

λύκαινα που θηλάζει τον Ρώμο και 

τον Ρωμύλο. Για ακόμη μια φορά 

έχουμε αναπαράσταση της 

παιδικής ηλικίας, που στόχο έχει να 

εξυπηρετήσει το περιεχόμενο του 

κειμένου και όχι να μας 

πληροφορήσει για την παιδική ηλικία κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται το έργο 

τέχνης. 
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Στην σελίδα 135 συναντάμε την 

τελευταία εικόνα στο βιβλίο της Α΄ 

Γυμνασίου και είναι η εικόνα του 

γλυπτού «Το σύμπλεγμα του 

Λαοκόωντα». Στο συγκεκριμένο 

γλυπτό αναπαριστώνται δυο 

παιδικές μορφές, αυτές των γιων 

του Λαοκόωντα. Το βιβλίο 

χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη 

εικόνα, όχι για να προβάλλει ή να 

επεξηγήσει την παρουσία των 

παιδιών και της παιδικότητας 

στην τέχνη της εποχής, αλλά για 

να δώσει ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα από την γλυπτική της. 

Σε καμία περίπτωση δεν μας πληροφορεί για την ζωή των παιδιών κατά την εποχή της 

δημιουργίας του. 

 

Συμπεραίνουμε ότι στο εγχειρίδιο ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου συναντάμε εικόνες που 

αναπαριστούν μορφές παιδιών και βρεφών αλλά δεν μας πληροφορούν σε καμία περίπτωση 

για την ζωή και τις συνήθειες τους. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως 

χαρακτηριστικά παραδείγματα της τέχνης της εποχής στην  οποία αναφέρονται. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Στην σελίδα 44 του 

εγχειριδίου ιστορίας της Γ΄ 

Γυμνασίου συναντάμε το 

μάθημα με τίτλο «Κοινωνικές 

και πολιτικές διαστάσεις της 

Βιομηχανικής Επανάστασης». 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 

συναντάμε δυο εικόνες που 

αναπαριστούν το παιδί και την παιδική ηλικία. Η πρώτη εικόνα είναι μια ασπρόμαυρη 

φωτογραφία, που απεικονίζει μετανάστες στο κατάστρωμα ενός πλοίου να ταξιδεύουν στην 

Αμερική. Ανάμεσα στις ενήλικες φιγούρες συναντάμε και πολλές παιδικές. 
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Η δεύτερη εικόνα, λίγο 

πιο κάτω, είναι ένα 

σκίτσο που αναπαριστά 

δυο παιδιά-εργάτες σε 

ανθρακωρυχείο την 

εποχή της βιομηχανικής 

επανάστασης. 

 

Και οι δυο εικόνες αναπαριστούν πτυχές της ζωής των παιδιών κατά την περίοδο της 

Βιομηχανικής επανάστασης. Τα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων βίωσαν τις 

συνέπειες είτε της μετανάστευσης είτε της παιδικής εργασίας είτε ακόμη και των δυο μαζί. 

Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία τα παιδιά αντιμετωπίστηκαν ως μικροί ενήλικες. 

 

Η επόμενη εικόνα βρίσκεται στην 

σελίδα 51 και ανήκει στο μάθημα 

«Αποικιοκρατία και αποικιακοί 

ανταγωνισμοί». Είναι μια 

ασπρόμαυρη φωτογραφία, η 

οποία απεικονίζει Αφρικανούς 

μαθητές να παρακολουθούν 

μάθημα από τον λευκό δάσκαλό 

τους.  

 

Τα παιδιά των αποικιών έλαβαν την μόρφωση, που επιθυμούσαν οι αποικιοκράτες, έτσι ώστε 

να αφομοιωθούν στον δικό τους, κυρίαρχο, πολιτισμό. Όπως φαίνεται, από την γωνία λήψης 

που τραβήχτηκε η φωτογραφία τα παιδιά δεν αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος. Πολύ 

σημαντικό για τον φωτογράφο είναι το έργο του λευκού δασκάλου, υπό το βλέμμα του 

αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β΄ και της γυναίκας του, οι οποίοι απεικονίζονται στα κεντρικά 

κάδρα. Την φωτογραφία έχει τραβήξει κάποιος, που βρίσκεται πίσω από τους μαθητές, με 

αποτέλεσμα να διακρίνουμε με κάθε λεπτομέρεια τον λευκό δάσκαλο αλλά όχι τους μαθητές, 

των οποίων βλέπουμε μόνο την πλάτη. Η εικόνα προορίζεται μάλλον για τα μάτια άλλων 

λευκών και θέλει, να τονίσει την μεγαλοψυχία του αυτοκράτορα, που προσφέρει μόρφωση 

στα αβοήθητα μαύρα παιδιά της αποικίας του, τα οποία δεν αποτελούν το κέντρο του 

ενδιαφέροντος, σε καμιά περίπτωση και από καμία οπτική. 
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Στις σελίδες 78 -79 και στο μάθημα με τίτλο 

«Πνευματική ζωή, Γράμματα και Τέχνες στην 

Ελλάδα τον 19ο αιώνα» ανάμεσα σε μια σειρά από 

εικόνες συναντάμε τρία χαρακτηριστικά έργα 

τέχνης του 19ου αιώνα, τα οποία αναπαριστούν 

παιδικές μορφές. Τα δυο ανήκουν στον Νικόλαο 

Γύζη και είναι οι πίνακες «Τα αρραβωνιάσματα» 

και «Ιστορία» και το τρίτο ανήκει στον Νικηφόρο Λύτρα και είναι ο πίνακας με τίτλο «Τα 

κάλαντα». Για άλλη μια φορά η θέση των συγκεκριμένων εικόνων στο μάθημα δεν σκοπεύει 

να φωτίσει πτυχές της παιδικής ηλικίας κατά το παρελθόν, αλλά αναδεικνύει τη θέση των 

έργων ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της τέχνης του 19ου αιώνα.   

 

«Τα αρραβωνιάσματα», ο πολύ γνωστός πίνακας 

του Νικολάου Γύζη, παρουσιάζει μια σκηνή στην 

Ελλάδα της Τουρκοκρατίας όπου δύο πολύ μικρά 

παιδιά αρραβωνιάζονται. Το θέμα του πίνακα 

αφορούσε ένα έθιμο που πράγματι ίσχυε στην 

Ελλάδα την εποχή της Τουρκοκρατίας σύμφωνα 

με το οποίο οι αρραβώνες (=γάμος) έπρεπε να 

γίνονται στην παιδική ηλικία. Το έθιμο αυτό όσο 

βάρβαρο και αν φαντάζει στις μέρες μας, 

αποτέλεσε μία αναγκαία πράξη άμυνας απέναντι στο παιδομάζωμα, μία από τις τραγικότερες 

μορφές εξισλαμισμού που καθιερώθηκε από τον Μουράτ Β στο πρώτο μισό του 15ου αι. Η 

βίαιη στρατολόγηση από τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

ονομαζόταν devsirme = στρατολόγηση αγοριών, παιδομάζωμα. Οι στρατολογούμενοι, ηλικίας 

14-15 ετών ονομάζονταν "ατζέμ-ογλάν". Αυτοί οι νέοι προορίζονταν για την επάνδρωση του 

σώματος των γεννίτσαρων. Τα μόνα αρσενικά παιδιά που την γλύτωναν ήταν οι μοναχογιοί, 

οι ορφανοί, αλλά και οι έγγαμοι, γεγονός που συνετέλεσε στην εμφάνιση του εθίμου που 

βλέπουμε στον πίνακα του Γύζη. Όλοι οι πίνακες, που συναντήσαμε, δημιουργήθηκαν κατά 

τον 19ο αιώνα. Ήδη από τον 16ο ή 17ο αιώνα και μετά η εμφάνιση παιδικών πορτρέτων και 

ταφικών μνημείων για παιδιά γίνεται ορατή μαζί με την αυξημένη παρουσία των παιδιών στα 

οικογενειακά πορτρέτα, την αυξημένη προσοχή στα σύμβολα, αυτού που θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε ως «παιδικότητα» και την όλο πιο ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στον 

κοινωνικό κόσμο των παιδιών και σ΄ αυτόν τον ενηλίκων (Burke,2003). Υπήρξε, λοιπόν, ένα 



 
85 

 

ρεύμα θετικής αντιμετώπισης της παιδικής ηλικίας και της αναπαράστασής της στα έργα 

τέχνης. Η θετική αυτή στάση γενικεύτηκε ακόμη περισσότερο κατά τον 19ο αιώνα, τόσο που 

ένας πολύ γνωστός ιστορικός των ιδεών αφιέρωσε ένα βιβλίο σε αυτό που ο ίδιος ονόμασε 

«λατρεία της παιδικότητας» την εποχή εκείνη (Burke,2003). 

 

Στην σελίδα 93 και στο 

μάθημα με τίτλο «Η 

Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο - ο Εθνικός 

Διχασμός», παρατηρούμε 

μια ασπρόμαυρη 

φωτογραφία από 

συγκέντρωση οπαδών του 

Βενιζέλου στην 

Θεσσαλονίκη τον Μάϊο του 

1917. Ανάμεσα στους ενήλικους οπαδούς διακρίνουμε και αρκετές φιγούρες παιδιών. Η 

συγκεκριμένη εικόνα μας βοηθά να υποθέσουμε ότι τα παιδιά λάμβαναν μέρος στο πλάι των 

γονιών, ίσως και μόνο ως παρατηρητές, σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις, που λάμβαναν χώρα 

στην Ελλάδα του Εθνικού Διχασμού. Επίσης, μέσα από την συγκεκριμένη φωτογραφία 

μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τον τρόπο που ντύνονταν τα παιδιά της εποχής. 

Ενώ η εικόνα στόχο έχει να αναδείξει τον πολιτικό παλμό της εποχής, μπορούμε να 

αντλήσουμε και κάποιες πληροφορίες για τα παιδιά της εποχής. 

 

Στην σελίδα 117 και στο 

μάθημα με τίτλο «Πολιτικές 

διαστάσεις της κρίσης 

του1929», συναντάμε ένα 

σκίτσο από σχολικό βιβλίο 

της Ναζιστικής Γερμανίας, 

στο οποίο ξανθά 

Γερμανόπουλα εμφανίζονται 

να χαίρονται, καθώς 

Εβραιόπουλα μαζί με τον 

δάσκαλο τους διώχνονται 

από το σχολείο. 
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Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο σκιτσογράφος αποδίδει τους μεν και τους δε. 

Τα μεν Γερμανόπουλα παρουσιάζονται όμορφα, ξανθά, περιποιημένα και χαρούμενα, ενώ τα 

δε Εβραιόπουλα σχεδιασμένα σαν καρικατούρες άσχημα και κακομούτσουνα. Σε αντίστοιχη 

φιλοσοφία έχουν σχεδιαστεί και οι δάσκαλοι των παιδιών. Αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη 

προπαγάνδα που προωθούσε η Ναζιστική Γερμανία ενάντια στους Εβραίους. Τα παιδιά δεν 

θα μπορούσαν να μην δεχτούν τις συνέπειες αυτής της καταστροφικής πολιτικής κρίσης. 

Επίσης η συγκεκριμένη εικόνα μας βοηθά να καταλάβουμε το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο μεγάλωναν τα παιδιά της εποχής εκείνης, είτε ανήκαν στο ένα είτε στο άλλο 

στρατόπεδο.  

 

Στην σελίδα 132 και στο μάθημα με τίτλο 

«Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση» 

συναντάμε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που 

απεικονίζει ρακένδυτα και πεινασμένα παιδιά 

της Κατοχής να περιμένουν σε συσσίτιο. Τα 

παιδιά της εικόνας αντιπροσωπεύουν την 

πλειοψηφία των παιδιών της εποχής και μάλιστα 

των πόλεων, όπου το φαινόμενο της πείνας ήταν πιο έντονο. Η καθημερινότητα των παιδιών 

στα χρόνια του πολέμου ήταν δύσκολη και σίγουρα δεν χαρακτηρίζονταν από ξεγνοιασιά. 

 

Στην σελίδα 135 και στο μάθημα με τίτλο «Τα 

αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και η ίδρυση 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», συναντάμε μια 

ασπρόμαυρη φωτογραφία που απεικονίζει πλάτη δυο 

παιδιά. Το ένα που φαίνεται να είναι αγοράκι υποβαστάζει 

το δεύτερο, που φαίνεται να είναι κοριτσάκι και έχει 

ακρωτηριασμένο πόδι. Σύμφωνα με την λεζάντα της 

φωτογραφίας πρόκειται όντως για μικρό κορίτσι, που έχει 

χάσει το πόδι του από βόμβα στην Νάπολη της Ιταλίας στα 

τέλη του πολέμου. Για ακόμη μια φορά συμπεραίνουμε πως 

τα παιδιά υπήρξαν αδίκως θύματα της βαρβαρότητας των 

μεγάλων. Μπορεί ο ρόλος τους κατά την διάρκεια των πολέμων να μην υπήρξε ενεργώς αλλά 

επωμίστηκαν όλες τις τραγικές τους συνέπειες. 
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Τέλος, στην σελίδα 146 υπάρχει ένα 

παράθεμα με τίτλο «Η οικονομική 

οργάνωση των αποικιών από τους 

αποικιοκράτες». Το παράθεμα 

ανήκει στο μάθημα «Το τέλος της 

αποικιοκρατίας και η ανάδυση του 

Τρίτου κόσμου». Στο πλαίσιο αυτού 

του παραθέματος συναντάμε μια 

φωτογραφία, που απεικονίζει 

σύμφωνα με την λεζάντα της πεινασμένα παιδιά στην Σομαλία. Η τεταμένη κατάσταση στην 

Σομαλία και ο συνεχόμενος εμφύλιος αποδυνάμωσε την χώρα σε όλα τα επίπεδα. Η πείνα 

έπληξε όλον τον πληθυσμό και πόσο μάλλον τα παιδιά. Για ακόμη μια φορά τα παιδιά 

γίνονται οι δέκτες μιας άσχημης κατάστασης. 

 

Σε γενικές γραμμές συνειδητοποιούμε ότι οι φωτογραφίες των παιδιών στα πλαίσια του 

πολέμου δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους συγγραφείς για να μας πληροφορήσουν για την 

ζωή των παιδιών στις εκάστοτε περιόδους αλλά για να επικαλεστούν το συναίσθημα μας. Η 

εικόνα πεινασμένων και τραυματισμένων παιδιών προκαλεί συναισθήματα λύπης και τονίζει 

την αθλιότητα του πολέμου και των συνεπειών του. 

 

Στα βιβλία που ερευνήσαμε τόσο σε αυτά του δημοτικού όσο και σε αυτά του Γυμνασίου οι 

περισσότερες πληροφορίες που αντλούμε για την ζωή των παιδιών στο παρελθόν αφορά τα 

χρόνια του πολέμου. Στην Γλώσσα του Δημοτικού συναντάμε πολλές εικόνες με παιδιά σε 

συσσίτιο τα χρόνια της Γερμανικής κατοχής ή με παιδιά σε σχολική τάξη σε εμπόλεμη 

περίοδο. Όλες είναι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, δηλαδή ντοκουμέντα της εποχής, 

στιγμιότυπα που μας πληροφορούν για την παρουσία παιδιών στην καθημερινότητα του 

πολέμου. Μιας τραγικής, θα έλεγα παρουσίας, αφού ως άμαχος πληθυσμός προσπαθεί να 

επιβιώσει στις αντίξοες συνθήκες της πείνας και της ανελευθερίας. Τα σχολεία λειτουργούν 

σε μια προσπάθεια να φανεί πως όλα στην ζωή βαίνουν καλώς και φυσιολογικά. Οι εικόνες 

των συσσιτίων μας πληροφορούν για την πείνα που βίωναν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, 

οι οποίοι στερούνταν των βασικών αναγκών τους σε τροφή. Η εικόνα του παιδιού κατά την 

διάρκεια εμπόλεμων περιόδων είναι αυτή του θύματος. 

 

Τέλος, άξιο λόγου είναι ότι η παρουσία της παιδικότητας ή της παιδικής ηλικίας μέσω των 

εικόνων απουσιάζει πλήρως από το βιβλίο ιστορίας της Β΄ γυμνασίου ενώ στο βιβλίο της Ε΄ 
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δημοτικού εμφανίζονται εικόνες μόνο στην ενότητα που αφορά την εκπαίδευση. Δηλαδή 

υπάρχει μηδαμινή αναφορά στην παιδική ηλικία στα βιβλία, που πραγματεύονται τα χρόνια 

του Βυζαντίου. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, δε, συναντάμε εικόνες που αφορούν την 

καθημερινή ζωή των παιδιών στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα την εικόνα παιδιών που 

μαζί με την μαμά τους παίρνουν νερό από τον νερουλά και την συναντάμε στην γλώσσα της 

Δ΄ δημοτικού.  Άλλες τέτοιες εικόνες είναι οι εξής: μια οικογένεια Νορβηγών το 1968, 

χριστουγεννιάτικη κάρτα με οικογένεια να κάθεται γύρω από το τραπέζι, παιδιά που λένε τα 

κάλαντα με παραδοσιακά όργανα και στολισμένο καράβι, μια ασπρόμαυρη φωτογραφία 

ενός μαθητή και παιδιά που παίζουν σε καταυλισμό προσφύγων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να ερευνήσει την παρουσία ή απουσία της παιδικής ηλικίας 

στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού και της Ιστορίας Δημοτικού και 

Γυμνασίου. Εξετάσαμε λοιπόν τόσο τις εικόνες των συγκεκριμένων εγχειριδίων όσο και τα 

αφηγηματικά κείμενα και τα παραθέματα. 

 

Σε γενικές γραμμές παρατηρήσαμε ότι το παιδί και η παιδική ηλικία δεν εμφανίζονται σε 

ικανοποιητικό βαθμό στα υπό εξέταση εγχειρίδια. Πιο συγκεκριμένα, στα εγχειρίδια της 

Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού συναντήσαμε την έννοια παιδί και παιδική ηλικία 

στα κείμενα συνολικά 21 φορές. Τις 12 από αυτές οι αναφορές υπάγονταν στην κατηγορία 

παιδί και πόλεμος. Ενώ η κατηγορία παιδί και παιχνίδι εμφανίστηκε μόνο 5 φορές, γεγονός 

που προκαλεί έκπληξη καθότι το παιχνίδι βρίσκεται στην κορυφή των  παιδικών 

ενδιαφερόντων. Στις εικόνες των ίδιων εγχειριδίων συναντήσαμε την έννοια παιδί και 

παιδική ηλικία συνολικά 23 φορές. Η επικρατούσα κατηγορία ήταν αυτή που αφορούσε το 

παιδί στην καθημερινή ζωή, η οποία εμφανίστηκε οχτώ φορές, ενώ η αμέσως επόμενη με 

συχνότητα εμφάνισης εφτά φορές ήταν και πάλι η κατηγορία παιδί και πόλεμος. Με βάση τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η παρουσία του παιδιού κατά το παρελθόν 

αφορά κυρίως εμπόλεμες περιόδους και συναντάται τις περισσότερες φορές στα επετειακά 

μαθήματα του βιβλίου. 

 

Όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας του Δημοτικού, συναντήσαμε 34 κειμενικές 

αναφορές που αφορούσαν το παιδί και την παιδική ηλικία και 15 εικόνες. Στα κείμενα η 

κατηγορία που εμφανίστηκε τις περισσότερες φορές ήταν αυτή που αφορούσε την 

εκπαίδευση και η αμέσως επόμενη ήταν αυτή που αφορούσε την παιδική ηλικία στα πλαίσια 

του πολέμου. Στις εικόνες, οι κατηγορίες παιδί και πόλεμος και παιδί και εκπαίδευση 

μοιράστηκαν την πρώτη θέση με αριθμό εμφάνισης τέσσερις φορές. Παρατηρούμε και σε 

αυτή την περίπτωση ότι η παιδική ηλικία κάνει την εμφάνιση της σε μαθήματα που αφορούν 

τον πόλεμο αλλά και αναπόφευκτα την εκπαίδευση, αφού δέκτες του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού συστήματος είναι πάντα τα παιδιά μιας κοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά, θα 

περιμέναμε εκτενέστερη αναφορά στην παιδική ηλικία γύρω από το κομμάτι της 

εκπαίδευσης. 

 

Στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας του Γυμνασίου συναντήσαμε 13 κειμενικές αναφορές και 

14 εικόνες. Συνολικά μικρός αριθμός αναφορών συγκριτικά με τον όγκο του βιβλίου. Στα 
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κείμενα οι κατηγορίες με τις περισσότερες αναφορές ήταν αυτές που αφορούσαν την 

καθημερινή ζωή και την εκπαίδευση, ενώ στις εικόνες αυτές που αφορούσαν τον πόλεμο και 

την μυθολογία-τέχνη. Παρατηρούμε ότι η κατηγορία παιδί και πόλεμος καθώς και η 

κατηγορία παιδί και εκπαίδευση είναι αυτές που εμφανίζονται τις περισσότερες φορές σε 

όλα τα σχολικά εγχειρίδια που εξετάσαμε.  

 

Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σαφώς πλήρη απουσία της παιδικής ηλικίας στα υπό 

εξέταση εγχειρίδια, αλλά ο αριθμός των αναφορών δεν είναι ικανοποιητικός. Οι μαθητές 

μπορούν να δημιουργήσουν εικόνα για την ζωή των παιδιών στο παρελθόν κυρίως κατά την 

διάρκεια του πολέμου και ίσως και γύρω από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Η παιδική ηλικία 

φαίνεται να απουσιάζει σε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια. Βέβαια, πολλές φορές οι 

πληροφορίες που δεχόμαστε γύρω από το κομμάτι της εκπαίδευσης δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρες όσο θα θέλαμε, αφού αρκετές φορές δεν διευκρινίζεται το είδος της διδασκαλίας 

ή ο διαχωρισμός σε τάξεις και η διάκριση της εκπαίδευσης ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια 

κάποιες φορές δεν είναι ευκρινής. 

 

 Βέβαια στο σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας  της Ε΄ δημοτικού το κεφάλαιο που αφορά την 

εκπαίδευση στο Βυζάντιο είναι αρκετά εκτενές και μας πληροφορεί ποικιλοτρόπως. Είναι η 

πρώτη φορά που γίνεται σαφές στους μαθητές ότι το δικαίωμα της εκπαίδευσης κατείχαν 

μόνο τα εύπορα παιδιά.  Η κοινωνική θέση των παιδιών κατά το παρελθόν δεν είναι απόλυτα 

ξεκάθαρη στα σχολικά εγχειρίδια αλλά υπάρχουν ενδείξεις που μέσω της παρατήρησης 

μπορούν να μας κατατοπίσουν. Για παράδειγμα, οι ασπρόμαυρες εικόνες με ξυπόλυτα παιδιά 

μπορούν να μας πληροφορήσουν για την έλλειψη δυνατότητας αγοράς παπουτσιών ή οι 

εικόνες στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου που δείχνουν την παιδική εργασία ή τα παιδιά 

των μεταναστών μας πληροφορούν για τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.  

Επίσης, υπάρχουν κείμενα, όπως η μαρτυρία ενός αγοριού από την Λήμνο, που περιμένει το 

πρώτο του αναγνωστικό, στο βιβλίο της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού, που μας πληροφορεί για 

ένα αγόρι που προέρχεται από εύπορη οικογένεια. Σε γενικές γραμμές η κοινωνική θέση των 

παιδιών κατά το παρελθόν στα κείμενα και στις εικόνες, που συναντήσαμε δεν είναι εμφανής 

σε πρώτο επίπεδο.  

 

Στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας όλων των τάξεων δεν υπάρχει κεφάλαιο που να αφορά 

μόνο την παιδική ηλικία, εκτός από το μάθημα της Ε΄ Δημοτικού που αναφέρεται στην 

Εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι πληροφορίες που αντλούμε 

για την παιδική ηλικία περιορίζονται σε μικρές παραγράφους ή προτάσεις στα πλαίσια των 
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μαθημάτων που ασχολούνται με την εκπαίδευση ή την καθημερινή ζωή σε διάφορες 

περιόδους, ή ακόμη και μόνο σε αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, που μπορούν να 

αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση. Στα εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού τα κείμενα 

είναι περισσότερο παιδοκεντρικά και πολλές φορές αποτελούν μαρτυρίες παιδιών, 

επομένως επιτυγχάνουν μια συναισθηματική σύνδεση με τους μαθητές που τα διαβάζουν. 

Επίσης, οι εικόνες που συναντούμε στα συγκεκριμένα εγχειρίδια μας πληροφορούν και για 

καθημερινές συνήθειες παιδιών σε παλαιότερες εποχές. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι 

πληροφορίες, που παρέχονται από τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας θα μπορούσαν, με την 

σωστή καθοδήγηση, από τους εκπαιδευτικούς, να βοηθήσουν τους μαθητές να 

δημιουργήσουν μια καλύτερη εικόνα για την ζωή των παιδιών στο παρελθόν, μολονότι δεν 

υπάρχει κάποιο κεφάλαιο που να αφορά ξεκάθαρα και μόνο το παιδί στο παρελθόν. Η μόνη  

ενότητα που φαίνεται να έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντος το παιδί βρίσκεται στο δεύτερο 

τεύχος της Ε΄ Δημοτικού και έχει τον τίτλο «Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια». 

 

Τέλος, όσον αφορά τις εικόνες των υπό έρευνα εγχειριδίων, παρατηρήσαμε ότι προέρχονταν  

τόσο από την τέχνη της φωτογραφίας όσο και από την τέχνη της ζωγραφικής. Επίσης, 

υπήρχαν φωτογραφίες αρχαιολογικών ευρημάτων, που απεικόνιζαν γλυπτά και ειδώλια ή 

μικρογραφίες τους. Υπήρχαν, ακόμη, εικόνες που, έμοιαζε να δημιουργήθηκαν, για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου, στο οποίο βρίσκονταν. Όλες οι εικόνες ήταν 

απόλυτα σχετικές με το κείμενο το οποίο συνόδευαν, πολλές φορές θα λέγαμε και 

επεξηγηματικές. 

 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε για το παιδί και την παιδική ηλικία κατά το παρελθόν 

δεν είναι πολλές και αφορούν πολύ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Κυρίως τις εμπόλεμες 

περιόδους και την κατάσταση στην εκπαίδευση που επικρατούσε κατά την διάρκεια τους. 

Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που μας βοηθούν να σχηματίσουμε εικόνα για την 

καθημερινότητα των παιδιών σε γενικές γραμμές κατά το παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά είναι 

ικανές να διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς μπορούν να φανταστούν πως θα 

ήταν οι ίδιοι να βιώνουν όλα αυτά τα τόσο μακρινά από αυτούς πράγματα. Οτιδήποτε αφορά 

κάτι που βιώνει ένας συνομήλικος μπορεί να μας βάλει στη διαδικασία της ενσυναίσθησης 

και να αλλάξει την οπτική μας. 
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