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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά σήμερα οφείλει, εκτός των 

άλλων, να βοηθήσει το αναπτυσσόμενο άτομο να αποκτήσει μια ταυτότητα που να 

συνάδει με τις διπολιτισμικές-διγλωσσικές συνθήκες κοινωνικοποίησής του. Τα 

σχολικά εγχειρίδια, ως μέσα εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, υλοποιούν την 

ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική και προωθούν τις στάσεις και τις ιδεολογίες που 

επιθυμεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. 

 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της εικόνας της Ελλάδας και του 

Έλληνα, όπως παρουσιάζονται στα σχολικά βιβλία της σειράς «Μαργαρίτα», που 

αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη. 

 

Διαπιστώθηκε πως η Ελλάδα και οι Έλληνες παρουσιάζονται αρκετά 

ρεαλιστικά, χωρίς εξιδανικεύσεις, παρότι εξυμνείται σε ένα βαθμό η ελληνική 

αρχαιότητα και αναπαράγονται κάποια στερεότυπα. Ο ελληνικός πολιτισμός 

προβάλλεται μεν, δίχως, όμως, να του αποδίδεται υπεροχή και χωρίς να προκαλείται 

το αίσθημα του εθνοκεντρισμού. Η διαπολιτισμική διάσταση των βιβλίων δεν 

επιτρέπει την ύπαρξη μειωτικών εικόνων για άλλους λαούς ή πολιτισμούς. Επιπλέον, 

η ορθοδοξία και η Εκκλησία δεν μυθοποιούνται και ο Έλληνας δεν ταυτίζεται πλέον 

με τον χριστιανό ορθόδοξο. Με άλλα λόγια, η σειρά «Μαργαρίτα» έχει παρεκκλίνει 

της πορείας και της φιλοσοφίας αντίστοιχων παλαιότερων διδακτικών εγχειριδίων. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Ελλάδα, διασπορά, ταυτότητα, σχολικά εγχειρίδια
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ABSTRACT 

 

Greek language education in the diaspora should help students acquire an 

identity that is consistent with their bilingual social conditions. The school book, as a 

means of implementing the curricula, reinforces the existing educational policy and 

promotes the ideology desired by the political leadership. 

 

This research aims at exploring the image of Greece and Greeks, as presented 

in the “Margarita” series, which concerns teaching Greek as a foreign language. 

 

It was found that Greece and Greek people are presented quite realistically, 

without any idealization, although Greek antiquity is, to some extent praised and some 

stereotypes are reproduced. Greek culture is shown without offering excessive pride 

and without causing the feeling of ethnocentrism. The intercultural dimension of the 

books does not allow the existence of diminutive images for other countries or 

cultures. Moreover, Greek orthodoxy and the Christian church are demystified and the 

Greek people are not presented to equivalent to Christian orthodox. In other words, 

the book series “Margarita” has deviated from the philosophy of equivalent older 

schoolbooks. 

 

Key words 

Greece, diaspora, identity, textbooks  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της εικόνας της 

Ελλάδας και του Έλληνα, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της 

διασποράς και συγκεκριμένα της σειράς «Μαργαρίτα», που αφορά στη διδασκαλία 

της ελληνικής ως ξένη γλώσσα. Αφορμή για την επιλογή του εν λόγω θέματος 

αποτέλεσε, αφενός, το ενδιαφέρον μου για τον τρόπο που διαμορφώνεται η εθνική 

ταυτότητα και, αφετέρου, η αναγνώριση του ρόλου της εκπαίδευσης, γενικότερα, και 

των σχολικών εγχειριδίων, ειδικότερα, για τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου. 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η διδακτική μου εμπειρία στο Τμήμα 

Ελληνικής Γλώσσας στην πόλη Κάλμαρ της Σουηδίας. Εκεί, στα τρία χρόνια όπου 

εργάστηκα, είχα την ευκαιρία να διδάξω την ελληνική στους μαθητές μου, παιδιά 

Ελλήνων ομογενών στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχοντας, εκτός άλλων, ως 

διδακτικό υλικό και τα βιβλία της σειράς «Μαργαρίτα». 

 

Διαπίστωσα πως οι μαθητές μου, ιδίως τα παιδιά που ήταν τρίτης γενιάς 

μετανάστες δυσκολεύονταν να ταυτιστούν με τον Έλληνα, όπως παρουσιαζόταν σε 

κάποιες άλλες σειρές διδακτικού υλικού. Παράλληλα, διαισθανόμουν πως ο τρόπος 

που παρουσιαζόταν ο Έλληνας στα σχολικά εγχειρίδια της σειράς «Μαργαρίτα» ήταν 

πιο οικείος για τα παιδιά και πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η διαπολιτισμική 

διάσταση των βιβλίων αυτών, η απουσία εθνοκεντρικών στοιχείων, ο ιδιαίτερος 

τρόπος παρουσίασης της θρησκείας και της Εκκλησίας και το πλήθος συγχρονικών 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στα κείμενα και την εικονογράφηση καθιστούν τη 

σειρά «Μαργαρίτα» ιδιαίτερη, καθώς δεν έχει την ίδια φιλοσοφία με αντίστοιχα 

βιβλία παλαιότερων σειρών.  

 

Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει η εργασία αυτή στο να αξιολογήσει τα 

βιβλία ή να τα συγκρίνει με άλλα ως προς την ποιότητα. Προσπάθησα να εργαστώ 

αμερόληπτα, ανεπηρέαστη από τις προσωπικές αντιλήψεις και ιδεολογίες, ελπίζοντας 

η έρευνα αυτή να αποτελέσει το έναυσμα για αντίστοιχες έρευνες και στα υπόλοιπα 

σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση στη διασπορά. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ελληνική διασπορά αποτελεί ένα αναπόσπαστο και ζωντανό κομμάτι του 

ελληνισμού. Οι Έλληνες ομογενείς, είτε είναι μέλη της ιστορικής είτε της 

μεταναστευτικής διασποράς ή της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης, έχουν ανάγκη να 

συγκροτήσουν την εθνική τους ταυτότητα, να αυτοπροσδιοριστούν. 

 

Το ελληνικό κράτος, μέσω του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και 

Μεταναστευτικών Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ) αποσκοπεί, εκτός των άλλων, να 

διατηρήσει και να καλλιεργήσει τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό (βασικά 

συστατικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας του ατόμου) και παράλληλα να βοηθήσει 

τους μαθητές να αποκτήσουν μια ταυτότητα που να συνάδει με τις πραγματικές και 

βιωματικές συνθήκες κοινωνικοποίησής τους. 

 

Για τον σκοπό αυτό το ΕΔΙΑΜΜΕ και το Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» 

παράγει διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη και ως ξένη, 

αλλά και για τη διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού στους ελληνόπαιδες του 

εξωτερικού. Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι στο διδακτικό υλικό που 

χρησιμοποιούνταν τα περασμένα χρόνια παρουσιαζόταν μια εξιδανικευμένη εικόνα 

της Ελλάδας, αρχαίας και σύγχρονης, καθώς και της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα οι 

ομογενείς μαθητές να αποκτούν μια «εικονική» εθνική ταυτότητα. 

 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει την εικόνα της Ελλάδας και 

του Έλληνα, όπως παρουσιάζονται μέσα από τη σειρά διδασκαλίας της ελληνικής ως 

ξένη «Μαργαρίτα». 

 

Το πρώτο μέρος της εργασίας διακρίνεται σε 3 κεφάλαια. Στο πρώτο από 

αυτά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο. Αποσαφηνίζονται οι σχετικές με το θέμα 

έννοιες, όπως η μετανάστευση, η ιστορική και μεταναστευτική διασπορά, η πρώτη, 

δεύτερη και ξένη γλώσσα. Έπειτα, παρουσιάζονται αναλυτικά η δομή της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, οι μορφές, οι φορείς, οι σκοποί και το 

Πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών, που στοχεύει στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

και του πολιτισμού σε μαθητές στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, ορίζονται το 

πολιτισμικό πλαίσιο και τα στερεότυπα και τονίζεται η σημασία διδασκαλίας του 
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πολιτισμού και ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην αποβολή στερεοτύπων 

και προκαταλήψεων. Στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφεται η αξία του σχολικού 

βιβλίου στη μαθησιακή διαδικασία και παρουσιάζονται επιγραμματικά όλες οι 

προσπάθειες για έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με το περιεχόμενο των 

σχολικών βιβλίων παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα. 

 

Το επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται τις ταυτότητες. Αρχικά, ορίζεται η 

έννοια της ταυτότητας και στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη 

ταυτοτήτων, όπως η προσωπική, η κοινωνική, η εθνική, η πολιτισμική, η 

διπολιτισμική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εθνοπολιτισμική ταυτότητα των 

Ελλήνων στη διασπορά, καθώς αυτό το είδος έχει ξεχωριστή σημασία για την 

παρούσα έρευνα. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με τη συνοπτική 

παρουσίαση των βασικών θεωριών ταυτότητας, όπως η θεωρία συμβολικής 

αλληλεπίδρασης του Mead, η προβολική και κοινωνική ταυτότητα του Goffmann, η 

κοινωνική ταυτότητα του Krappmann και η ανάπτυξη ταυτότητας του «εγώ» του 

Erikson. 

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά στο ερευνητικό κομμάτι και 

αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά περιγράφεται ο σκοπός της 

έρευνας και παρουσιάζονται το υπό έρευνα υλικό και τα ερευνητικά ερωτήματα, τα 

οποία σχετίζονται με την ύπαρξη ή μη εθνοκεντρικών στοιχείων, στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων, με τον τρόπο που παρουσιάζεται η αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, με 

τη σύνδεση ελληνισμού και ορθοδοξίας και με το πώς αντιμετωπίζονται άλλοι λαοί 

και πολιτισμοί στα βιβλία της σειράς «Μαργαρίτα». Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή 

της μεθόδου που επιλέχθηκε να γίνει η ανάλυση, δηλαδή της Ποιοτικής Ανάλυσης 

Περιεχομένου και παρατίθεται το σύστημα κατηγοριών με το οποίο έγινε η 

αποδελτίωση των αναφορών του κειμένου και των εικόνων. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με το τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο καταγράφονται τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν. 
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2. Το θεωρητικό πλαίσιο 

2.1 Αποσαφήνιση εννοιών 

2.1.1 Διασπορά, μετανάστευση, αποδημία 

 

Όταν αναφερόμαστε στους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, 

χρησιμοποιούμε όρους οι οποίοι είναι συγγενείς μεταξύ τους, αλλά όχι ταυτόσημοι, 

όπως: διασπορά, μετανάστες, απόδημος ελληνισμός, ομογενείς. Παρακάτω θα 

επιδιώξουμε μια αποσαφήνιση των όρων αυτών. 

 

Λέγοντας μετανάστες, εννοούμε τον πληθυσμό που πρόσφατα έχει 

αναχωρήσει από τις χώρες προέλευσης του, εν προκειμένω την Ελλάδα, κι έχει 

μεγάλη πιθανότητα επιστροφής. Πρόκειται, δηλαδή, για πρώτη γενιά μετακινούμενου 

ανθρώπινου δυναμικού. Απόδημοι θεωρούνται, επίσης, οι πρώτης γενιάς 

εγκατασταθέντες στην αλλοδαπή, αλλά επί μακρό χρονικό διάστημα και με 

περιορισμένες πιθανότητες παλιννόστησης. Οι Έλληνες μετανάστες, οι απόδημοι, 

καθώς και οι απόγονοί τους ονομάζονται ομογενείς και αποτελούν τα μέλη της 

ελληνικής διασποράς (Μουσούρου 1991, σελ. 182). 

 

Όσον αφορά στη διασπορά, ετυμολογικά, η λέξη αυτή προέρχεται από το 

ρήμα διασπείρω (διασκορπίζω) και τη συναντάμε σε κείμενα του 5
ου

 π.Χ. αιώνα του 

Σοφοκλή, του Ηροδότου και του Θουκυδίδη (Ντυφουά 2010, σελ. 31). Αρχικά, 

χρησιμοποιήθηκε για θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες, διασκορπισμένες στον χώρο, 

ζούσαν ως μειονότητες ανάμεσα σε άλλους λαούς (ό.π.). Μόλις από τη δεκαετία του 

1970 (με κορύφωση τη δεκαετία του 1990) άρχισε να χρησιμοποιείται με την 

ευρύτερη έννοια του όρου, παραπέμποντας σε κάθε φαινόμενο διασκορπισμού με 

αφετηρία έναν τόπο (ό.π. σελ. 27). Κατά τον Χασιώτη (1993, σελ.19), η διασπορά 

αποτελεί το τμήμα εκείνο του ελληνικού λαού το οποίο εκπατρίστηκε, αλλά 

εξακολουθεί να συντηρεί υλικούς, πολιτισμικούς ή έστω συναισθηματικούς δεσμούς 

με την χώρα καταγωγής του. Είναι προφανές ότι, βάσει αυτού του ορισμού, στη 

διασπορά εντάσσονται όλοι ανεξαιρέτως οι ελληνικοί πληθυσμοί, ανεξάρτητα από 

τον λόγο μετοίκησης, με μόνη προϋπόθεση τη διατήρηση συναισθηματικής σχέσης με 

τον τόπο προέλευσης. 
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Η Φιλιππάκη-Warburton (2009) ορίζει ως διασπορά «τη δημιουργία 

κοινωνικών συνόλων που ζουν και εντάσσονται πολιτικά σε ένα κράτος (τη χώρα 

υποδοχής), αλλά πολιτισμικά και πολιτιστικά ταυτίζονται και νιώθουν πως ανήκουν 

σε ένα άλλο κράτος, τη χώρα αποστολής. Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2007, σελ.41), 

«αν η μετανάστευση είναι η διαδικασία της εκούσιας ή αναγκαστικής μετακίνησης 

πληθυσμών από έναν τόπο σε έναν άλλο με στόχο την προσωρινή ή μόνιμη 

εγκατάσταση, τότε η διασπορά είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας». Η 

διασπορά οριοθετείται σε άμεση συνάρτηση με τη διαδικασία κοινωνικοποίησης και 

δόμησης ταυτοτήτων των ατόμων που ζουν σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα και 

ορίζεται ως «ο γεωγραφικός διασκορπισμός εθνοτικών ομάδων, οι οποίες 

αποκομμένες, αλλά όχι οπωσδήποτε αποξενωμένες από την ομάδα 

προέλευσης/αναφοράς τους, ή τον εθνοτικό κορμό ζουν ως εθνοτικές ομάδες ή ως 

εθνικές μειονότητες στα πλαίσια μιας πολιτισμικά διαφορετικής κοινωνίας, κινούνται 

μεταξύ δύο ομάδων αναφοράς και μεταξύ δύο πολιτισμικών συστημάτων και ως εκ 

τούτου διαμορφώνεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες η ταυτότητά τους» (ό.π., σελ. 

45). Οι ομάδες αυτές, όπως υποστηρίζει ο Hettlage (Δαμανάκης 2005, σελ.30) ζουν 

αποκομμένες από το «εθνικό κέντρο» (μπορεί όμως να διατηρούν επαφή με αυτό), 

δεν είναι οργανωμένες ως ανεξάρτητες ομάδες σε έναν οριοθετημένο γεωγραφικά 

ζωτικό χώρο και αντιμετωπίζουν προβλήματα στη συγκρότηση της πολιτισμικής τους 

ταυτότητας, επειδή ανήκουν συγχρόνως σε δύο πολιτισμικά συστήματα. 

 

Σύμφωνα με τον Κόντη (1997), μπορούμε να προσδιορίσουμε την έννοια της 

ελληνικής διασποράς, λαμβάνοντας υπόψη πραγματικούς και εθνοτικούς ορισμούς. 

Σύμφωνα με τον πραγματικό ορισμό, η ελληνική διασπορά έχει συγκεκριμένα 

γνωρίσματα, όπως την υπηκοότητα και τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό. Ο 

εθνοτικός ορισμός είναι πιο γενικός, αποκτά σαφές περιεχόμενο μόνο στο πλαίσιο 

κοινωνικών θεωριών και πολιτικών επιλογών και παρέχει ποιοτικά γνωρίσματα 

αντικειμενικής ή υποκειμενικής μορφής. Λαμβάνοντας υπόψη και τους κανόνες του 

ορθού ορισμού, μπορούμε να ορίσουμε την ελληνική διασπορά ως τα άτομα τα οποία 

διαμένουν εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, ανεξαρτήτως του λόγου για 

τον οποίο μετοίκησαν σε χώρα της αλλοδαπής, και χαρακτηρίζονται, όχι μόνο από 

αντικειμενικά γνωρίσματα του ελληνικού έθνους, όπως η γλώσσα, η καταγωγή, η 

θρησκεία, η λογοτεχνία, ο πολιτισμός, η ιστορία, αλλά και από υποκειμενικά όπως 

είναι η αίσθηση του ανήκειν στο έθνος. Ο ορισμός αυτός δικαιολογείται με τη 
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διαπίστωση ότι οι έννοιες δεν είναι αμετακίνητες και οριστικές, αλλά εμπλουτίζονται 

και αναθεωρούνται σύμφωνα με τις αλλαγές της πραγματικότητας (ό.π.). 

 

Διαπιστώνουμε ότι ο όρος «διασπορά» είναι μια έννοια-ομπρέλα, που 

εμπερικλείει τους υπόλοιπους όρους. Αντίθετα, ο όρος «απόδημος ελληνισμός» δεν 

είναι τόσο γενικός και δεν ταυτίζεται με τη διασπορά. Για να αντιληφθούμε τη 

διαφορά, μπορούμε να δούμε την περίπτωση των βορειοηπειρωτών (ή Ελλήνων που 

ζουν σε εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), οι οποίοι δεν αποδήμησαν ποτέ, ζουν 

στα πατρογονικά τους εδάφη, αλλά είναι αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό, ζώντας 

ως μειονότητα στα πλαίσια μιας διαφορετικής πολιτισμικά κοινωνίας. Οι 

βορειοηπειρώτες, χωρίς να είναι απόδημοι, αποτελούν τμήμα της ελληνικής 

διασποράς. Στον αντίποδα, οι ελληνοκύπριοι, δεν ανήκουν στη διασπορά, καθώς ζουν 

οργανωμένοι σε ένα αυτόνομο, ανεξάρτητο κράτος (ό.π. σελ. 30-31). 

 

Ο Δαμανάκης (2007, σελ. 42) κάνει μία ακόμη διάκριση στις μετακινήσεις 

πληθυσμών και κατ’ επέκταση στα είδη μετανάστευσης και διασποράς. Αναφέρει την 

ακούσια, βίαιη και τραυματική μετακίνηση και την εκούσια μετανάστευση για 

λόγους ευρέσεως εργασίας, εμπορικούς λόγους ή για εποίκηση. Οι ελληνικές 

διασπορές μπορούν να ενταχθούν και στα δύο είδη μετακινήσεων πληθυσμών. 

 

Ο Clogg (2004, σελ.32) διαχωρίζει τη διασπορά σε κινητοποιημένη 

(mobilized), εννοώντας τη μετακίνηση για εμπορικούς σκοπούς, και σε προλεταριακή 

(proletarian) που έχει ως κίνητρο την εργασία για επιβίωση. Στην ελληνική 

περίπτωση έχουμε και τα δύο είδη διασποράς. Στο πρώτο μπορούμε να εντάξουμε 

τους Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου ή τους Έλληνες του Ζαΐρ τη δεκαετία του 

1950 και στο δεύτερο τους εργάτες της Γερμανίας και του Βελγίου ή τους εργάτες 

στα ορυχεία της Γιούτα. 

 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δαμανάκης (2007, σελ. 52) διακρίνει την ελληνική 

διασπορά σε α) ιστορική, στην οποία εντάσσονται οι ελληνικές εμπορικές κοινότητες 

πριν και μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και β) στην εργατική 

μετανάστευση με αφετηρία τα τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως προς τις ΗΠΑ, τον 

Καναδά, τη Γερμανία και την Αυστραλία. 
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2.1.1.1 Ιστορική διασπορά 

 

Η ιστορική διασπορά αποτελεί δημιούργημα ιστορικών και κυρίως 

συγκρουσιακών συγκυριών. Η νεοελληνική διασπορά έχει ως αφετηρία της τις 

μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Οι 

μετακινήσεις αυτές συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, 

αλλά και μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι τη μικρασιατική 

καταστροφή και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (ΕΔΙΑΜΜΕ 2004). 

 

Έως τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, οι Έλληνες λειτουργούν χωρίς 

κρατική υπόσταση, έχοντας την Κωνσταντινούπολη να λειτουργεί ως νοητό κέντρο. 

Με την ίδρυση του ελληνικού βασιλείου, ο ελληνισμός διακρίνεται σε δύο ομάδες: 

στον πυρήνα που αποτελούσε το ελληνικό κράτος και στον «περιφερειακό» 

ελληνισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας, των Ιονίων Νήσων και της διασποράς 

(Σβορώνος 1981, σελ. 91). Ο «ελλαδικός» και ο «περιφερειακός» ελληνισμός, οι 

οποίοι αποτελούν τον «μείζονα ελληνισμό», ενοποιούνται οικονομικά και 

πολιτισμικά το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα (Δαμανάκης 2007, σελ. 46). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική περιοδολόγηση της διασποράς του 

Χασιώτη (1993, σελ. 35) μπορούμε να διακρίνουμε τις μετακινήσεις των ελληνικών 

πληθυσμών σε τρεις περιόδους:  

α. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) έως την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους (1830), όπου οι πληθυσμοί μετακινούνταν προς εμπορικά κέντρα 

και λιμάνια της Ευρώπης, 

β. Από το 1830 έως το 1945, όπου στους παραπάνω προορισμούς 

προστίθενται η νότια Ρωσία, η Υπερκαυκασία και οι Η.Π.Α και 

γ. Από το 1950 έως το 1973, όπου τον κύριο προορισμό των μετακινούμενων 

ελληνικών πληθυσμών αποτελούν οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία και 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Σουησία, το Βέλγιο, η Ολλανδία. 

 

Κατά τις δύο πρώτες περιόδους έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών, οι οποίες 

διαμορφώνουν την ιστορική νεοελληνική διασπορά. Στην πρώτη φάση, εκτός από 

τους πληθυσμούς που μετακινήθηκαν με σκοπό τη δημιουργία εμπορικών κοινοτήτων 

στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στα Βαλκάνια, πραγματοποιούνται 
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μετακινήσεις πληθυσμών λόγω καταπιέσεων και διωγμών από τους Οθωμανούς ή 

λόγω της ευνοϊκής στάσης και πολιτικής της ομόθρησκης Ρωσίας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αυτών των μετακινήσεων είναι οι περιπτώσεις των Ελλήνων που 

μετοίκησαν από την Κριμαία στη Μαριούπολη δημιουργώντας 34 ελληνικά χωριά, 

αλλά και οι μετακινήσεις του Ποντιακού ελληνισμού γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα 

(Φωτιάδης 1997, σελ. 128). 

 

Μετακινήσεις βίαιες είχαμε και αργότερα, ιδίως στις αρχές του 20ού αιώνα, 

την περίοδο της εθνογένεσης και της δημιουργίας του τουρκικού εθνικού κράτους. 

Μέσα σε μόλις τρία χρόνια (1917-1920) πάνω από 100.000 Πόντιοι εγκατέλειψαν τον 

Πόντο με προορισμό την Υπερκαυκασία και κυρίως τη Γεωργία, δημιουργώντας νέες 

κοινότητες ή εντασσόμενοι στις ήδη υπάρχουσες (Κιτρόεφ 2002, σελ. 383). 

 

Με το πέρασμα των χρόνων, οι εμπορικές ελληνικές κοινότητες σταδιακά 

υποχώρησαν και τελικά αφανίστηκαν, εξαιτίας διάφορων λόγων, οικονομικών ή 

άλλων, όπως η δημιουργία εθνικών κρατών. Ωστόσο, οι κοινότητες της 

Υπερκαυκασίας και της Μαύρης Θάλασσας επιβίωσαν και σήμερα βρίσκουμε τα 

απομεινάρια τους στη Νότια Ρωσία, στην Ουκρανία, στη Γεωργία, στην Αρμενία, στο 

Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν. Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και με 

τον Ψυχρό Πόλεμο που ακολούθησε, οι κοινότητες που είχαν προκύψει κατά την 

περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας συνέχισαν σε έναν βαθμό να τροφοδοτούνται, 

καθώς κάποιοι πολιτικοί πρόσφυγες εντάχθηκαν σε αυτές τις κοινότητες (Δαμανάκης 

2007, σελ. 47-48). 

 

Το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό η 

ιστορική διασπορά, καθώς έχουμε την αρχή του τέλους του αλυτρωτισμού. Ο 

παροικιακός ελληνισμός, αλλά και ο ιστορικός ελληνισμός που για αιώνες είχε τις 

εστίες του σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές υποχωρούν. Τη σκυτάλη στον 

δρόμο της διασποράς παίρνουν αγρότες και εργάτες (μεταναστευτική διασπορά) και 

αρχίζουν να αυξάνονται τα υπερατλαντικά μεταναστευτικά ταξίδια (Κωνσταντινίδης 

2004).  
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2.1.1.2 Μεταναστευτική διασπορά 

 

Ενώ η ιστορική διασπορά ήταν κατά βάση προϊόν ιστορικών εξελίξεων που 

συνδέονταν κατά κύριο λόγο με τα γεγονότα στο εσωτερικό της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και αργότερα στο πλαίσιο της εθνογένεσης της Τουρκίας, η 

μεταναστευτική διασπορά δημιουργήθηκε από την ανάγκη των Ελλήνων να 

αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσχέρειες, κάτω από τις οποίες ζούσαν στην 

Ελλάδα. Πρόκειται για εκούσια μετακίνηση πληθυσμών από το νεοσύστατο ελληνικό 

κράτος ή ακόμα και από τον περιφερειακό ελληνισμό προς χώρες υποδοχής 

μεταναστών του δυτικού κυρίως κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γερμανία, 

αλλά και προς την Αυστραλία, και χώρες της Αφρικής. Ουσιαστικά, πρόκειται για το 

φαινόμενο της «εργατικής μετανάστευσης», το οποίο έλαβε χώρα από τα τέλη του 

19
ου

 αιώνα έως τη δεκαετία του 1970 σε δύο περιόδους (1890-1922 και 1952-1972) 

(Δαμανάκης 2007, σελ. 48). 

 

Τα δύο είδη της νεοελληνικής διασποράς έχουν πολλές διαστάσεις, ως προς 

τις οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Όπως είδαμε και παραπάνω, τα αίτια, οι 

στόχοι και η ιστορική συγκυρία της μετακίνησης (αν και υπάρχει μια χρονική 

επικάλυψη από το 1890 έως το 1922) διαφέρουν. Επιπλέον, τα μέλη της ιστορικής 

διασποράς φέρουν στη συλλογική τους μνήμη συναισθηματικό και ιδεολογικό φορτίο 

αντίστοιχο με τις τραυματικές εμπειρίες και ταλαιπωρίες που βίωσαν οι πληθυσμοί 

που μετακινήθηκαν. Αντίθετα, η συλλογική μνήμη των μελών της μεταναστευτικής 

διασποράς δεν χαρακτηρίζεται από τέτοιες συναισθηματικές και ιδεολογικές 

φορτίσεις. Επίσης, έχουν διαφορετική σχέση με το εθνικό κέντρο (η ελληνική 

πολιτεία επεφύλαξε διαφορετική αντιμετώπιση στους ομογενείς της ιστορικής 

διασποράς), αλλά και διαφορετικό καθεστώς και οργάνωση στη χώρα διαμονής και 

κατ’ επέκταση έχουν διαμορφώσει διαφορετική ταυτότητα (Δαμανάκης 2007, σελ. 

49). 

 

Το ζήτημα της ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς είναι κάτι που θα μας 

απασχολήσει στην εργασία μας, χωρίς ωστόσο να κάνουμε διάκριση στην ταυτότητα 

των Ελλήνων της ιστορικής και μεταναστευτικής διασποράς, αφού όπως θα δούμε 

παρακάτω έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ενοποιηθεί. 
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2.1.1.3 Σύγχρονη παγκόσμια ελληνική διασπορά 

 

Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού η ελληνική διασπορά εντάσσεται 

στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχεί η λογική των 

παγκοσμιοποιημένων αγορών, των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών και των 

παγκόσμιων συγκοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιστορική και μεταναστευτική 

διασπορά τείνουν να ενοποιηθούν και να συν-λειτουργήσουν, χωρίς να χάνουν τα 

ιδιαίτερα διακριτά χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα, έχει κάνει την εμφάνισή της 

μια νέα μορφή ελληνικής μετανάστευσης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της 

ανεργίας. Αυτή τη φορά, όμως, δε φαίνεται να είναι εργατική, αλλά ακαδημαϊκή, 

καθώς δε μεταναστεύει το πλεονάζον εργατικό δυναμικό της χώρας, αλλά τα 

πνευματικά της αποθέματα, τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα υπό 

τις υπάρχουσες συνθήκες. Η νέα μετανάστευση θα τροφοδοτήσει και θα ανανεώσει 

τις υπάρχουσες μεταναστευτικές διασπορές που από τη δεκαετία του ’70 είχαν 

σταματήσει να δέχονται μετανάστες (ΕΔΙΑΜΜΕ 2010). 

 

2.1.2 Γλώσσα 

 

Η γλώσσα αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο που σχετίζεται με 

πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο το άτομο 

επικοινωνεί, διατυπώνει τις σκέψεις του, τις εμπειρίες του, εκφράζει τα 

συναισθήματά του, τους προβληματισμούς του, διεκδικεί τα δικαιώματά του, 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο και επεξεργάζεται το περιβάλλον του (Αθανασίου 2001, 

σελ. 15). Ο Sapir όρισε τη γλώσσα ως καθαρά ανθρώπινη και μη ενστικτώδη μέθοδο 

για τη μετάδοση ιδεών και μηνυμάτων μέσω ενός συστήματος που το παράγουμε 

εκούσια (Χαραλαμπάκης 1992, σελ. 23). 

 

Σύμφωνα με τον Saussure με τον όρο γλώσσα (langue) εννοούμε το 

εσωτερικό αφηρημένο σύστημα σχέσεων, το γραμματικό μηχανισμό της γλωσσικής 

επικοινωνίας, ο οποίος δεν κατασκευάζεται από το άτομο κάθε φορά από την αρχή, 

αλλά παραλαμβάνεται έτοιμος, καθώς το άτομο τον μαθαίνει από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του, από την επαφή του με τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας (Λιαπής 

1984, σελ. 39-40). 
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Κατά τον Lewis (Αναστασοπούλου 2015) με τη γλώσσα επιτυγχάνονται 

διαδραστικοί, συναισθηματικοί και δημιουργικοί σκοποί που κοινό τους σημείο είναι 

η μεταφορά της σχέσης του χρήστη της γλώσσας και του περιβάλλοντός του. Είναι 

επίσης «το βασικό συστατικό του τρόπου με τον οποίο αναγνωρίζουμε και 

εκφράζουμε τον εαυτό μας. Χωρίς γλώσσα δε θα υπήρχε ούτε ολοκληρωμένη σκέψη, 

αλλά ούτε και αξιόλογη ανάπτυξη της κοινωνίας» (ό.π.). Κατά συνέπεια, η γλώσσα 

είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητας ενός ατόμου και συνδέεται άμεσα με τον 

πολιτισμό που αυτό φέρει. 

 

2.1.2.1 Πρώτη/μητρική γλώσσα 

 

Με τον όρο πρώτη ή μητρική γλώσσα, εννοούμε τον πρώτο κώδικα 

επικοινωνίας (Κ1) που κατακτά το άτομο καθώς μεγαλώνει μέσα από το περιβάλλον 

του, ο οποίος δεν είναι απόλυτο πως είναι η γλώσσα της μητέρας του. 

 

Η Skutnabb-Kangas (Σκούρτου 2011, σελ. 92) υποστηρίζει πως για να 

χαρακτηριστεί μια γλώσσα ως πρώτη/μητρική πρέπει να ικανοποιεί κάποια κριτήρια. 

Πρέπει να προηγείται στην ακολουθία της κατάκτησης των γλωσσών, να υπάρχει 

άνεση στην ικανότητα χρήσης της, να επιτελεί όλες τις λειτουργίες που επιτελούν οι 

γλώσσες και ο χρήστης να ταυτίζεται με αυτήν (ή να τον ταυτίζουν οι άλλοι με 

αυτήν). 

 

2.1.2.2 Δεύτερη και ξένη γλώσσα 

 

Συχνά επικρατεί μια σύγχυση ως προς το ποια γλώσσα θεωρείται δεύτερη και 

ποια ξένη. Κάποιες φορές μάλιστα, λανθασμένα, θεωρείται ότι οι δύο έννοιες 

ταυτίζονται. Ο Δαμανάκης (2007, σελ. 228-229) υποστηρίζει πως κριτήρια για την 

οριοθέτηση μιας γλώσσα-εν προκειμένω της ελληνικής-ως δεύτερης ή ως ξένης είναι 

τα ακόλουθα:  

α. η σύνδεσή της με θεσμικούς και κοινωνικούς ρόλους, 

β. οι λειτουργίες της για την κάλυψη επικοινωνιακών, κοινωνικών και 

ψυχολογικών αναγκών και 
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γ. η διασύνδεση των προηγούμενων κριτηρίων με το κοινωνικο-πολιτισμικό 

και γλωσσικό κεφάλαιο των μαθητών, καθώς και με τη στάση τους έναντι της 

ελληνικής. 

 

Με βάση λοιπόν αυτά τα κριτήρια, ως δεύτερη γλώσσα (Κ2) θεωρούμε τον 

κώδικα επικοινωνίας που το άτομο μαθαίνει, αφού έχει ήδη κατακτήσει τους 

μηχανισμούς της πρώτης-μητρικής (Μήτσης & Μήτση 2007, σελ. 84-85). Η 

εκμάθηση της Κ2 είναι ταυτόχρονη ή μεταγενέστερη της μητρικής, δηλαδή το άτομο 

τη μαθαίνει είτε ταυτόχρονα με την κατάκτηση της μητρικής του ή μετά από την 

ανάπτυξή της (Σκούρτου 1997, σελ. 54-55). Χαρακτηριστικό του δεύτερου κώδικα 

επικοινωνίας είναι ότι η εκμάθησή της δε γίνεται μέσα από οργανωμένη διδακτική 

παρέμβαση, αλλά μέσω της επαφής του ατόμου με φυσικούς ομιλητές σε συνθήκες 

φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς αυτό να αποκλείει το γεγονός το άτομο να 

παρακολουθεί ενισχυτικά φροντιστηριακά ή σχολικά μαθήματα (Τριάρχη-Herrmann 

2000, σελ.55). 

 

Η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας συντελείται κυρίως λόγω οικογενειακών, 

επαγγελματικών ή κοινωνικών συνθηκών με τη συμβολή ή παρεμβολή της ήδη 

κατακτημένης μητρικής γλώσσας σε γνωστικό ή συμπεριφορικό επίπεδο. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας θεωρείται επιτακτική για το 

άτομο, καθώς ικανοποιεί άμεσες και βασικές επικοινωνιακές ανάγκες του στο παρόν 

και είναι απαραίτητη για τη δόμηση της ταυτότητάς του (Τριάρχη- Hermann 2000, 

σελ. 53). 

 

Ως ξένη θεωρούμε τη δεύτερη ή τρίτη γλώσσα που μαθαίνει το άτομο για 

προσωπικούς λόγους. Πρόκειται για ένα προστιθέμενο μέγεθος και μια μελλοντική 

υπόσχεση για διευρυμένη επικοινωνία (Σκούρτου 2011, σελ. 100). Σε αντίθεση με τη 

δεύτερη γλώσσα, η εκμάθηση της ξένης επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 

φροντιστηριακών μαθημάτων, χωρίς να υπάρχει συχνή επαφή με φυσικούς ομιλητές, 

και αφού έχει κατακτηθεί ο πρώτος κώδικας επικοινωνίας. Πρόκειται για μια 

προσωπική απόφαση και επιθυμία του ατόμου να ασχοληθεί με τη γλώσσα αυτή για 

μορφωτικούς λόγους, με στόχο την ανταπόκριση σε ενδεχόμενες επικοινωνιακές 

ανάγκες με αλλόγλωσσους σε μελλοντικό διάστημα (Τριάρχη-Hermann 2000, σελ. 

55-56). 
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2.2 Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά 

 

2.2.1 Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά 

 

Οργανωμένη ελληνόγλωσση εκπαίδευση απαντάται σήμερα σε 65 κράτη και 

στις πέντε ηπείρους (Χατζηδάκη 2013). Επιχειρώντας μια έρευνα αναζήτησης των 

μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (αλλά και των φορέων της, 

όπως θα δούμε παρακάτω), θα διαπιστώσει κανείς πως επικρατεί πολυμορφία, 

ανομοιογένεια και μεγάλες διαφορές, όχι μόνο από χώρα σε χώρα, αλλά, σε πολλές 

περιπτώσεις, και μέσα στην ίδια τη χώρα. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται, σε μεγάλο 

βαθμό, στο γεγονός ότι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

ιστορικής εξέλιξης των ελληνικών παροικιών στις διάφορες χώρες υποδοχής. Οι 

διαφορετικές συνθήκες (ιστορική-μεταναστευτική διασπορά, απόσταση από την 

Ελλάδα) και η διαφορετική πολιτισμική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των 

ομογενών οδήγησαν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κατ’ επέκταση σε 

διαφοροποιημένη οργάνωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης από χώρα σε χώρα 

(ό.π.). 

 

Η βασική διαφορά στις μορφές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αφορά στην 

ένταξη ή μη των μορφών αυτών στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα της χώρας 

υποδοχής. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τις μορφές ως εξής (Κουτούζης 1999): 

 

1. Μορφές ενταγμένες στο πρόγραμμα της χώρας υποδοχής 

α. Ημερήσια ενταγμένα σχολεία (δίγλωσσα ή και τρίγλωσσα), όπως το «Σωκράτης» 

και το «Αριστοτέλης» στον Καναδά και το Ελληνικό Κολλέγιο του Λονδίνου. 

β. Τμήματα μητρικής γλώσσας από τα ίδια τα κρατικά ή και ιδιωτικά σχολεία μέσα 

στο προβλεπόμενο ωράριο. Τέτοια τμήματα συναντάμε στη Σουηδία και τη Γερμανία. 

γ. Δίγλωσσες τάξεις. Πρόκειται για τάξεις (κυρίως σε σχολεία της Γερμανίας), στις 

οποίες εφαρμόζεται κανονικά το πρόγραμμα του σχολείου της χώρας υποδοχής και 

παράλληλα διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός, η ιστορία και άλλα 

μαθήματα στην ελληνική γλώσσα. 
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δ. Τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης (ή δεύτερης) σε δημόσια ή και 

ιδιωτικά σχολεία. Η μορφή αυτή απαντάται στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία και τα 

ελληνικά προσφέρονται ως μάθημα επιλογής σε όλους τους μαθητές του σχολείου. 

ε. Διαπολιτισμικά σχολεία, όπως αυτά των Βρυξελλών, τα οποία μόνο κατ’ 

ευφημισμόν μπορούν να χαρακτηρίζονται διαπολιτισμικά. 

στ. Κέντρα τηλεκπαίδευσης, τα οποία συναντάμε στην Αυστραλία. Η διδασκαλία σε 

αυτά πραγματοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

2. Μορφές μη ενταγμένες στο πρόγραμμα της χώρας υποδοχής 

α. Τα Τμήματα Ελληνικής (ή Μητρικής) Γλώσσας, τα οποία είναι η πιο συνήθης 

μορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Υπάρχουν σε όλες τις υπό εξέταση χώρες, είτε 

με τη μορφή σαββατιάτικου, είτε απογευματινού σχολείου και είναι οργανωμένα από 

το ελληνικό κράτος, τις ενορίες ή τις κοινότητες. 

β. Αμιγή ελληνικά σχολεία. Πρόκειται για σχολεία κυρίως της Γερμανίας, αλλά τα 

συναντάμε και σε άλλες χώρες (Λονδίνο, Βρυξέλλες) και τα οποία θεωρούνται 

ισότιμα με τα ελληνικά, αφού ακολουθούν το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

γ. Ευρωπαϊκά σχολεία Βρυξελλών και Μονάχου. Σε αυτά φοιτούν τα παιδιά των 

υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο αριθμός των 

παιδιών δεν είναι ικανός ώστε να δημιουργηθεί ελληνικό τμήμα, λειτουργεί τμήμα 

μητρικής γλώσσας, όπως στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Culham της Αγγλίας. 

δ. Τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε Πανεπιστήμια, κέντρα 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών και πολιτιστικά ιδρύματα.  

ε. Κοινοτικά σχολεία ενηλίκων 

στ. Κατηχητικά σχολεία 

 

Όπως εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς, η ποικιλία και η ανομοιογένεια 

που παρατηρούνται στις μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού 

δημιουργεί δυσκολίες στη διαμόρφωση συγκεκριμένης, ενιαίας εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Προκύπτουν προβλήματα οργανωτικής και διοικητικής φύσεως, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία συντονισμού του προσωπικού, της διδακτέας ύλης 

σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος και της συνολικής δραστηριότητάς τους. 

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί πως, ενώ όλες οι μορφές εκπαίδευσης έχουν ως 

διδακτικά αντικείμενα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του 

πολιτισμού, δεν έχουν όλες τους ίδιους στόχους. Κάποιες στοχεύουν στην ένταξη και 
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την παλιννόστηση στην Ελλάδα (όπως τα Αμιγή Ελληνικά Σχολεία), ενώ άλλες 

στοχεύουν στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο πλαίσιο 

μιας πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό την ένταξη στη χώρα 

υποδοχής (Δαμανάκης 2007, σελ. 84-85).  

 

2.2.2 Φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά 

 

Η πολυμορφία και ανομοιογένεια που επικρατούν στην ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση του εξωτερικού δεν περιορίζεται μόνο στις μορφές, αλλά υπάρχει, 

αντίστοιχα, και στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και την 

οργάνωση των σχολικών μονάδων. Οι βασικότεροι φορείς είναι η χώρα προέλευσης, 

δηλαδή το ελληνικό κράτος, οι χώρες υποδοχής, η Εκκλησία και οι παροικιακές 

οργανώσεις (Χατζηδάκη 2013). 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που εμπλέκονται στην ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στη Διασπορά είναι (Κουτούζης 1999): 

α. Η Ορθόδοξη εκκλησία, η οποία κατέχει σχεδόν παντού ουσιαστικό ρόλο 

εκπαίδευσης, ενώ στις ΗΠΑ αποτελεί τον κύριο φορέα. Στις περισσότερες χώρες 

εποπτεύει τα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας, τα σαββατιάτικα σχολεία και τα 

κατηχητικά, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχει υπό τον έλεγχό της και Ημερήσια 

σχολεία, ενταγμένα ή μη. 

β. Άλλες εκκλησίες, πλην της ορθόδοξης, που παρέχουν δυνατότητες 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, όπως στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ. 

γ. Οι ελληνικές κοινότητες, (οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ταυτίζονται με 

την ενορία, ενώ σε άλλες λειτουργούν ανεξάρτητα από την Εκκλησία) και οι 

Ομοσπονδίες Κοινοτήτων, οι οποίες λειτουργούν ως φορείς ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στα πλαίσια τμημάτων μητρικής γλώσσας ή και σχολείων. 

δ. Οι Σύλλογοι Γονέων, οι οποίοι ίδρυσαν απογευματινά και σαββατιανά 

σχολεία για να έχουν την εποπτεία της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι πολύ συχνά ασκούν επιρροή στη διαμόρφωση της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης, χωρίς να εμφανίζονται ως επίσημοι φορείς. 

ε. Οι κατά τόπους κρατικοί/δημοτικοί φορείς της χώρας υποδοχής, δηλαδή τα 

υπουργεία παιδείας σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Γερμανία ή οι Δήμοι στη 
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Σουηδία προσφέρουν τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, είτε εντός 

προγράμματος είτε εκτός. 

στ. Το επίσημο ελληνικό κράτος, είτε μέσω του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), είτε μέσω των προξενείων και των 

Γραφείων Εκπαίδευσης, συμβάλλει στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, 

επιμορφώνοντας και εποπτεύοντας τους αποσπασμένους σε διάφορες χώρες 

εκπαιδευτικούς και ιδρύοντας σχολεία που ακολουθούν το ελληνικό αναλυτικό 

πρόγραμμα. 

ζ. Το επίσημο κυπριακό κράτος εποπτεύει τους δασκάλους της κυπριακής 

εκπαιδευτικής αποστολής στη Μ. Βρετανία.  

η. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ιδρύουν ιδιωτικά σχολεία παρέχοντας τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ή ως ξένη σαν μάθημα επιλογής 

θ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Ευρωπαϊκών Σχολείων 

ι. Πανεπιστήμια με προγράμματα ελληνικής ως ξένης γλώσσας 

ια. Φιλανθρωπικά και πολιτιστικά ιδρύματα. 

 

Η ανομοιογένεια αυτή που υπάρχει στους φορείς αλλά και στις μορφές 

εκπαίδευσης έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη συντονισμού, γεγονός που εμποδίζει τη 

χάραξη σταθερής και ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε κάποιες περιπτώσεις 

μάλιστα, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων, όπως η γνωστή 

αντιπαράθεση ανάμεσα στους ομογενείς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της 

Γερμανίας. 

 

Το ποιος θα λειτουργήσει ως φορέας εκπαίδευσης και ποια μορφή 

εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί είναι κάτι που καθορίζεται από την Ελλάδα και τις χώρες 

υποδοχής, αλλά εξαρτάται και από την ιστορική εξέλιξη της παρουσίας των Ελλήνων 

σε κάθε χώρα. Οι Έλληνες της διασποράς σε κάθε περίπτωση προσδοκούν από το 

μητροπολιτικό τους κέντρο υποστήριξη υλική, αλλά και ηθική (Δαμανάκης 2007, 

σελ. 87). 
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2.2.3 Σκοποί ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά 

 

Όλες οι μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης έχουν ως αντικείμενό τους την 

ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό και στοχεύουν στη διατήρηση και 

στην καλλιέργειά τους. Ανάλογα, όμως, από το αν είναι προσανατολισμένες στη 

χώρα προέλευσης ή στη χώρα διαμονής, μπορούμε να πούμε ότι έχουν διαφορετική 

αποστολή. Κάποιες, έχοντας στόχο την παλιννόστηση, προετοιμάζουν τους μαθητές 

για ένταξη στο ελλαδικό εκπαιδευτικό, οικονομικό και κοινωνικο-πολιτισμικό 

σύστημα, ενώ κάποιες άλλες -οι περισσότερες- στοχεύουν στην ένταξη στις κοινωνίες 

υποδοχής και καλλιεργούν την ελληνική στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής-

πολυγλωσσικής πολιτικής της χώρας διαμονής (Δαμανάκης 2007, σελ. 84-85). 

 

Με βάση λοιπόν τη σχέση κέντρου και διασποράς, αλλά και τις προϋποθέσεις 

και τις ανάγκες των ελληνοπαίδων της διασποράς, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση 

καλείται να εκπληρώσει μια διπλή στοχοθεσία: μια παιδαγωγική και μια κοινωνικο-

πολιτική. Οφείλει, αφενός, να βοηθήσει τον μαθητή να αναπτύξει όλες τις 

δυνατότητές του και να αποκτήσει μια ταυτότητα που να συνάδει με τις πραγματικές, 

βιωματικές συνθήκες κοινωνικοποίησής του και, αφετέρου, να συμβάλει στην 

αποσαφήνιση και στην οικοδόμηση της σχέσης των διασπορικών κοινοτήτων μεταξύ 

τους, με την Ελλάδα, αλλά και με τη χώρα διαμονής (.ο.π. σελ. 208). 

 

Με βάση αυτή τη διπλή στοχοθεσία, η σκοποθεσία των γνωστικών 

αντικειμένων «Γλώσσα» και «Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού» διαμορφώνεται ως 

εξής (ό.π. σελ. 208-209): 

α. Η γλώσσα προσφέρεται στους ομογενείς ως πολιτισμικό αγαθό και ως 

εμπλουτιστικό και συνθετικό στοιχείο της εθνοπολιτισμικής τους ταυτότητας 

(συμβολικό επίπεδο), αλλά και ως σύστημα και μέσο επικοινωνίας και μάθησης 

(γνωστικό επίπεδο). 

β. Το αντικείμενο «Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού» σκοπεύει να βοηθήσει 

τους μαθητές: α) να διαμορφώσουν μια προσωπική και κοινωνική ταυτότητα 

εναρμονισμένη με τις πραγματικές συνθήκες ζωής τους, β) να συνειδητοποιήσουν την 

οικογενειακή τους βιογραφία, την ιστορία της παροικίας τους και τη θέση της στην 

κοινωνία της χώρας υποδοχής και γ) να συνειδητοποιήσουν την ιστορία τους και τον 

ρόλο της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 
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2.2.4 Η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας για τη διασπορά 

 

Οργανωμένη ελληνόγλωσση εκπαίδευση συναντάμε στη μεταναστευτική 

διασπορά από τις αρχές του 20ού αιώνα. Η κορύφωση όμως της μεταπολεμικής 

μετανάστευσης, καθώς και η ανάδυση των εκπαιδευτικών ζητημάτων συμπίπτουν με 

τη δικτατορία στην Ελλάδα. Επί Χούντας ρυθμίστηκαν με νομοθετικό διάταγμα τα 

ζητήματα της οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό 

(Δαμανάκης 2007, σελ. 87). Το διάταγμα αυτό απηχούσε το γνωστό πνεύμα της 

εποχής εκείνης και κύριο μέλημα ήταν ο εφοδιασμός των μαθητών με τα ιδεολογικά 

«κεκαθερμένα» σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούσαν και οι μαθητές στην Ελλάδα, 

καθώς επίσης και η αποστολή επιλεγμένων από άποψη «νομιμοφροσύνης» 

εκπαιδευτικών, ορισμένοι από τους οποίους, μάλιστα, είχαν επωμισθεί τον ρόλο της 

αστυνόμευσης των Ελλήνων μεταναστών (Χάρης 2004, σελ. 42, 259). 

 

Την περίοδο της μεταπολίτευσης ακολουθήθηκε διαφορετική εκπαιδευτική 

πολιτική, η οποία χωρίζεται στις παρακάτω τρεις περιόδους: 

 

α. 1974-1985: την περίοδο αυτή η εκπαιδευτική πολιτική έχει ελλαδοκεντρικό 

χαρακτήρα. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στο εξωτερικό, 

προωθήθηκε το ίδιο διδακτικό υλικό με εκείνο που χρησιμοποιείτο στην 

Ελλάδα και ιδρύθηκαν πολλά αμιγή ελληνικά σχολεία. Αξιοσημείωτο είναι 

πως στη Γερμανία ιδρύθηκαν δεκάδες ελληνικά σχολεία ως απάντηση στην 

αφομοιωτική εκπαιδευτική πολιτική της Γερμανίας την περίοδο εκείνη 

(ΕΔΙΑΜΜΕ, 2010). 

 

β. 1985-1995: Στη δεκαετία αυτή υπάρχει έντονος προβληματισμός από την 

πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων για την εκπαιδευτική πολιτική των 

ελληνοπαίδων του εξωτερικού. Ωστόσο, δε σημειώθηκε κάποια ουσιαστική 

αλλαγή, ενώ συνέχισε να κυριαρχεί ο ελλαδοκεντρισμός (ό.π.). 

 

γ. 1996-2010: Με τον νόμο 2413/1996 καθοριζόταν έως πρόσφατα η 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Ο νόμος αυτός αποτέλεσε την 

αφετηρία για μια σημαντική στροφή στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του 

εξωτερικού, καθώς έλαβε υπόψη τις διαπολιτισμικές συνθήκες 
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κοινωνικοποίησης των Ελλήνων ομογενών. Το πνεύμα του νόμου μεταβαίνει 

από μια ελλαδοκεντρική προσέγγιση σε μια ελληνοκεντρική και συγχρόνως 

διαπολιτισμική (Δαμανάκης 2007, σελ. 172). Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην 

ενίσχυση (οικονομική, αλλά και εκπαιδευτική) των ελληνικών κοινοτήτων του 

εξωτερικού, καθώς και των φορέων της διασποράς από την Ελλάδα, με σκοπό 

να διαφυλαχθεί η πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά των Ελλήνων 

(Μαργαρώνη 2011). Στον νόμο προβλεπόταν, επίσης, η συγκρότηση 

συμμετοχικών οργάνων, τα οποία, σε συνδυασμό με το Συμβούλιο Απόδημου 

Ελληνισμού, έδωσαν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ της Ελλάδας ως 

κέντρου με τη διασπορά. Σημαντική, τέλος, ήταν και η ίδρυση του Ινστιτούτου 

Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) και του 

θεσμού των Συντονιστών Εκπαίδευσης (Δαμανάκης 2007, σελ. 173-177). 

Παρά τις καινοτομίες του, ο νόμος αυτός παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες, 

καθώς δεν έχει ενσωματώσει στις διατάξεις του τα ζητήματα της εκπαίδευσης 

της ιστορικής διασποράς. Επιπρόσθετα, η παροχή εκπαίδευσης λειτουργούσε 

περιθωριοποιητικά για τα παιδιά της ελληνικής ομογένειας, καθώς κάποιες 

σχολικές μονάδες, όπως τα αμιγή σχολεία της Γερμανίας, λειτουργούσαν 

σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, χωρίς όμως να 

αναγνωρίζονται ως ισότιμα από τη χώρα υποδοχής, με αποτέλεσμα μοναδική 

διέξοδος για αυτούς τους αποφοίτους να είναι η πρόσβαση στο ελληνικό 

πανεπιστήμιο (Μαργαρώνη 2011). 

 

δ. 2011 έως σήμερα: Η νέα αυτή περίοδος εγκαινιάζεται με τον νόμο 

4027/2011, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο ολοκληρωμένο νομοθετικό κείμενο 

για την εκπαίδευση στη διασπορά. Πρόκειται για μια διαπολιτισμική 

εκπαιδευτικοπολιτική προσέγγιση πολύκεντρης επικοινωνίας και παρέμβασης 

στην ελληνική διασπορά (Αρβανίτη 2013). Προβλέπει τη διδασκαλία, την 

καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας σε πολίτες της 

διασποράς και του κόσμου, με αποτέλεσμα να διευρύνεται ο πληθυσμός στον 

οποίο απευθύνεται. Ενισχύονται με υλικούς, άυλους πόρους και με ανθρώπινο 

δυναμικό μόνο οι μορφές εκπαίδευσης που είναι ενταγμένες σε ή 

χρηματοδοτούνται από τα εκπαιδευτικά συστήματα της χώρας υποδοχής, τα 

υφιστάμενα σχολεία που παρέχουν τίτλους σπουδών ισότιμους με την Ελλάδα, 

τα δίγλωσσα σχολεία και τα ευρωπαϊκά διεθνών οργανισμών. Με τον τρόπο 



 27 

αυτό εξασφαλίζεται ότι ο τίτλος σπουδών που λαμβάνουν οι απόφοιτοι 

αναγνωρίζεται και γίνεται δεκτός για την είσοδο σε επόμενη βαθμίδα της 

χώρας διαμονής. Επιπλέον, με τον νέο νόμο έγιναν προσπάθειες επίλυσης 

προβλημάτων οικονομικής κακοδιαχείρισης των προηγούμενων χρόνων. 

Επιδιώχθηκε, επίσης, η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου εκπαιδευτικού 

πλαισίου με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, την εξ αποστάσεως 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τη δημιουργία αξιόλογων εκπαιδευτικο-

πολιτιστικών φορέων (Σύνοδος Συνεργασίας, Κέντρα Λόγος). Παρά τις 

καινοτομίες του και την απαίτηση για «νοικοκύρεμα» στην κακοδιαχείριση και 

την αδιαφάνεια, ο νέος νόμος συνάντησε κύματα αντιδράσεων, κυρίως από την 

πλευρά της ομογένειας και μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών. Θεωρήθηκε πως 

το Υπουργείο Παιδείας δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια 

αποτελεσματική ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, η οποία θα 

λαμβάνει υπόψη τις κατά τόπους ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ετερογενούς 

και πολυδιάστατης ομογένειας (Μαργαρώνη 2011). 

 

Η αποτελεσματικότητα του νέου νόμου και της εκπαιδευτικής αυτής 

πολιτικής θα αποδειχθούν στην πράξη της υλοποίησής του. Το βέβαιο είναι πως η 

αναβάθμιση του ρόλου της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά είναι 

απαραίτητη για την ίδια την ύπαρξη και την ταυτότητα της διασποράς. Για να 

επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ένας διαφοροποιημένος σχεδιασμός, που θα λαμβάνει 

υπόψη του τις δυνάμεις που δρουν σε τοπικό, κοινωνικό και διεθνές επίπεδο και θα 

αξιοποιεί την έως τώρα επιστημονική γνώση που υπάρχει για την ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στη διασπορά, διευκολύνοντας παράλληλα τον αναστοχασμό και τον 

διαπολιτισμικό διάλογο. Η εμμονή σε ελλαδοκεντρικές λογικές δεν έχουν θέση στη 

χάραξη μιας τέτοιας εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού ενέχουν τον κίνδυνο να 

στερήσουν από τον ελληνισμό τη γλωσσική και πολιτισμική του διατήρηση και 

εξέλιξη (Αρβανίτη 2013). 

 

2.2.5 Το Πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών 

 

Ένα σημαντικό μέτρο της ελληνόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής για τη 

διασπορά, με το οποίο έγινε προσπάθεια μετουσίωσης του πνεύματος του νόμου 
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2413/96 σε εκπαιδευτική πολιτική και πράξη, ήταν η χρηματοδότηση από το Β’ και 

Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) του έργου «Προγράμματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης» το οποίο χωριζόταν σε τέσσερα επί μέρους έργα. Ένα από αυτά ήταν το 

«Παιδεία Ομογενών», το οποίο θεσμικά υλοποιήθηκε, στο πλαίσιο του άρθρου 108 

του Συντάγματος και, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του νόμου 2413/96 «Η 

ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

(ΕΔΙΑΜΜΕ 2010). 

 

Η χρηματοδότηση και υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις 

από το 1997 έως το 2008. Φορέας υλοποίησής του ήταν το Εργαστήρι 

Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Παιδαγωγικού 

Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονικά υπεύθυνος ο Μ. Δαμανάκης, 

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αξιοσημείωτο είναι πως η 

συνέχεια αυτού του προγράμματος υπήρξε το έργο «Η ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη διασπορά». Και τα δύο 

προγράμματα στόχευαν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 

πολιτισμού σε μαθητές στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως καταγωγής, ηλικίας 4-18 ετών, 

καθώς και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων 

και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, το έργο «Η ελληνόγλωσση 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη διασπορά» είχε 

επιπλέον στόχο την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 

μάθησης, το οποίο θα συνέβαλλε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και στην 

επικοινωνία μεταξύ του Κέντρου και των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη 

διασπορά, αλλά και των φορέων αυτών μεταξύ τους (Χατζηδάκη 2013). 

 

Το έργο «Παιδεία Ομογενών» στοχεύει «στη διατήρηση, στην καλλιέργεια 

και στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην ελληνική 

διασπορά, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, συμβάλλοντας 

συγχρόνως στην ομαλή ένταξη των παιδιών, τόσο στο εκπαιδευτικό και κοινωνικο-

πολιτισμικό σύστημα της χώρας διαμονής, όσο και στην παροικία τους» (ΕΔΙΑΜΜΕ 

2010). Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε 

έντυπη και ψηφιακή μορφή, επιμορφώθηκαν εκπαιδευτικοί, αποσπασμένοι και 

ομογενείς, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα και δημιουργήθηκαν δίκτυα 
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επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων και δυνατότητες τηλεκπαίδευσης μέσω διαδικτύου 

και δορυφορικής τηλεόρασης (ό.π.). 

 

Το συνολικό πρόγραμμα στηρίχθηκε σε δύο πυλώνες: 

α. στην Ελλάδα, μέσω του ΥΠΕΠΘ, του Πανεπιστήμιου Κρήτης και των 

πολιτικών θεσμών και  

β. στη διασπορά, μέσω των γραφείων εκπαίδευσης, τις περιφερειακές 

επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας. 

 

Η επικοινωνία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πυλώνες εξασφαλίζεται μέσα από 

ετήσιες συναντήσεις εργασίας, συνέδρια, ημερίδες και συμπόσια, καθιστώντας την 

οργανωτική δομή του έργου ανθεκτική και λειτουργική (ΕΔΙΑΜΜΕ 2010). 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου δομείται σε τρεις δράσεις. Η πρώτη, που 

φέρει το όνομα ΑΘΗΝΑ, αφορά την παρακολούθηση και βελτίωση των ισχυόντων 

προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παραγωγή συμπληρωματικού εκπαιδευτικού 

υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Η δεύτερη δράση, που ονομάστηκε 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητών και η τρίτη δράση, ο ΕΡΜΗΣ αναφέρεται στη 

δημιουργία βάσεων δεδομένων, δικτύων επικοινωνίας και υπηρεσιών 

τηλεκπαίδευσης. Τέλος, υπάρχουν τρεις οριζόντιες υποδράσεις, οι οποίες διαπερνούν 

τις τρεις δράσεις, υποστηρίζουν την υλοποίηση συνολικά του έργου και αναφέρονται 

σε επιστημονικές συναντήσεις, συμπόσια, ημερίδες, εκθέσεις και προβολή του έργου 

γενικότερα (ΕΔΙΑΜΜΕ 2010). 

 

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της δράσης ΑΘΗΝΑ καταρτίστηκαν τρία 

προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη και ως ξένη και 

ένα για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού. Τα προγράμματα αυτά 

εγκρίθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και νομιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο 

Παιδείας ως τα επίσημα προγράμματα για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη 

διασπορά. Επίσης, καταρτίστηκαν κι εγκρίθηκαν διαγνωστικά κριτήρια, τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική διάγνωση της ελληνομάθειας και 

χορήγηση σχετικής βεβαίωσης ή ενδεικτικού ελληνομάθειας στους μαθητές. 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι για κάθε επίπεδο υπάρχει αντιστοίχηση με τα επίπεδα του 

Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΔΙΑΜΜΕ 2010). 

 

Τα Προγράμματα Σπουδών ουσιαστικά δημιουργήθηκαν για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού, οι 

οποίοι-με εξαίρεση εκείνους που φοιτούν σε αμιγή σχολεία της Γερμανίας-

προσεγγίζουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη. Με κριτήρια την εθνοτική καταγωγή 

και τον βαθμό ελληνομάθειας, οι ομάδες-στόχοι για τις οποίες σχεδιάστηκε από το 

ΕΔΙΑΜΜΕ το εκπαιδευτικό υλικό είναι τρεις: ομοεθνείς ελληνόγλωσσοι, ομοεθνείς 

χωρίς γνώση της ελληνικής και αλλοεθνείς αλλόγλωσσοι (Χατζηδάκη 2013). 

Λαμβάνοντας υπόψη το ηλικιακό κριτήριο, διαφοροποιούνται οι ομάδες και 

προκύπτουν τέσσερις ομάδες-στόχοι (Δαμανάκης 2007, σελ. 221): 

 

α. ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με 

περιορισμένη έστω επικοινωνιακή επάρκεια της ελληνικής 

β. ομοεθνείς μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη έστω 

επικοινωνιακή επάρκεια της ελληνικής 

γ. ομοεθνείς μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου 

γλωσσικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις 

δ. αλλοεθνείς-αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

Στους παρακάτω πίνακες (ό.π. σελ. 238-242) φαίνονται αναλυτικά τα 

Προγράμματα Σπουδών και οι σειρές εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθησαν από το 

πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών για κάθε ομάδα-στόχο : 
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Πίνακας 1: θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ 

1.1. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Σειρά υλικού: Πράγματα και Γράμματα 

1.2 Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Ταχύρρυθμα Τμήματα 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Σειρά υλικού: Ελληνικά με την παρέα μου 

2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Σειρά υλικού: Μαργαρίτα 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σειρά υλικού: α) Εμείς και οι Άλλοι 

β) Από τη Ζωή των Ελλήνων της Διασποράς 
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Πίνακας 2: Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

Δεύτερης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

Σειρά υλικού:  Πράγματα και Γράμματα 

Ομάδα – στόχος:  

1η: Ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και 

πρωτοσχολικής ηλικίας με περιορισμένη έστω 

επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική, οι οποίοι 

ξεκινούν με το υλικό του 1ου επιπέδου και συνεχίζουν 

με τα επόμενα. 

Ηλικία μαθητών:  Από 5-6 έως 16 ετών 

Βαθμίδα εκπαίδευσης:  Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

Μορφή εκπαίδευσης:  

Ημερήσια Σχολεία, Τμήματα Διδασκαλίας της  

Ελληνικής Γλώσσας (ενταγμένα, απογευματινά, 

σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με μόνο 

ελληνόγλωσσους μαθητές. 

Διάρκεια σπουδών:  10 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως 

Χώρα διαμονής:  Όλες 

Επίπεδα υλικού:  

Τέσσερα (4) 

1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση Προδημοτική – 2α τάξη. 

Προαναγνωστικό στάδιο/ Αλφαβητισμός/ Βασική 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου. 

2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη. 

Εμπέδωση και διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων 

παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 

3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη. 

Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου. 

4ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 7η – 9η /10η τάξη. 

Καλλιέργεια της ικανότητας για αυτόνομη παραγωγή 

γραπτού λόγου και της επικοινωνιακής επάρκειας σε 

επίσημες / τυπικές καταστάσεις. 
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Πίνακας 3: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας σε ταχύρρυθμα τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Σειρά υλικού:  
Ελληνικά με την παρέα μου Ι, ΙΙ και Ελληνικά από 

κοντά 

Ομάδα-στόχος: 

2η: Ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

με περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην 

ελληνική. 

Ηλικία μαθητών: 12 – 16 ετών 

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια 

Μορφή εκπαίδευσης: 

Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, 

απογευματινά, σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με 

ελληνόγλωσσους ή και αλλόγλωσσους μαθητές. 

Διάρκεια σπουδών: 3 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως 

Χώρα διαμονής: Όλες 

Επίπεδα υλικού: 

Τρία (3) 

1ο επίπεδο: Επικοινωνιακά αναγκαίο και γραμματικά 

βασικό. 

2ο επίπεδο: Επικοινωνιακά κατάλληλο και 

γραμματικά επαρκές. 

3ο επίπεδο: Γλωσσικά ακριβές 

 

  



 34 

Πίνακας 4: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Σειρά υλικού:  Μαργαρίτα 

Ομάδα – στόχος:  

3
η
: Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς 

καθόλου γλωσσιικές και με ελάχιστες ή «καθόλου» 

ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις.  

4η: Αλλοεθνείς – αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που μαθαίνουν την Ελληνική. 

Ηλικία μαθητών:  6 – 12 ετών 

Βαθμίδα 

εκπαίδευσης: 
Πρωτοβάθμια 

Μορφή 

εκπαίδευσης: 

Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, 

απογευματινά, σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με αλλοεθνείς ή 

και ομοεθνείς μαθητές χωρίς καθόλου γνώση της Eλληνικής, 

Ημερήσια Σχολεία. 

Διάρκεια 

σπουδών: 
6 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως 

Χώρα διαμονής:  Όλες 

Επίπεδα υλικού:  

Τρία (3) 

1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 1η και 2α τάξη. 

Βασική ανάπτυξη των στοιχειωδών δεξιοτήτων κατανόησης και 

παραγωγής προφορικού λόγου / αλφαβητισμός. 

2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη. 

Ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια της 

εκφραστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων κατανόησης και 

παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 

3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη. 

Καλλιέργεια της γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξη και εμπέδωση 

των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 
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Πίνακας 5: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και 

Πολιτισμού  στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Σειρά υλικού:  
Α) Εμείς και οι Άλλοι 

β) Από τη Ζωή των Ελλήνων της Διασποράς 

Ομάδα – στόχος:  Όλες 

Ηλικία μαθητών:  6 – 16 ετών 

Βαθμίδα 

εκπαίδευσης: 
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

Μορφή 

εκπαίδευσης: 
Όλες 

Διάρκεια 

σπουδών: 
9 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως 

Χώρα διαμονής:  Όλες 

Επίπεδα υλικού:  

Τέσσερα (4) 

1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 1η και 2α τάξη. 

Το άτομο και η οικογένειά του (οικο - ιστορία). 

2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη. 

Το άτομο, η οικογένεια και ο περίγυρός του (τοπο-ιστορία). 

3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη. 

Χώρα προέλευσης και παροικίες (κοινωνιο- και εθνο-ιστορία). 

4ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 7η - 9η / 10η τάξη. 

Ελληνική και παροικιακή ιστορία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

πλαίσιο (εθνο- και κοσμο-ιστορία) 

 

Τα Προγράμματα Σπουδών του προγράμματος Παιδεία Ομογενών και το 

παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό συντάχθηκαν στη λογική της σύγχρονης ελληνικής 

οικουμενικής παιδείας. Ελήφθησαν, δηλαδή, υπόψη οι πολλαπλές ελληνικές 

ταυτότητες, το διαμορφούμενο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

και προσεγγίστηκε η σχέση κέντρου και διασποράς στη βάση της ενδοελληνικής 

συνάντησης, της αλληλεπίδρασης και του αλληλοεμπλουτισμού (Δαμανάκης 2007, 

σελ. 187). Αυτό είχε ως συνέπεια το περιεχόμενο να αντληθεί, όχι μόνο από 

θεματολογία που συνδέεται με το κέντρο, αλλά και με τη διασπορά. Έτσι, το 
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εκπαιδευτικό υλικό κατηγοριοποιήθηκε σε υλικό Κορμού ή Ταυτότητας που είναι 

κοινό για όλους τους μαθητές και στοχεύει στην επικοινωνία των διάφορων 

διασπορών μεταξύ τους και με την Ελλάδα και σε Υλικό Ετερότητας, που λαμβάνει 

υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της κάθε διασποράς. Η διαφοροποίηση αφορά τόσο στο 

αντικείμενο της Γλώσσας, όσο και στα Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού 

(Δαμανάκης 2007, σελ. 243). 

 

Το διαφοροποιημένο ανά χώρα εκπαιδευτικό υλικό κατηγοριοποιείται ως εξής 

(Δαμανάκης 2007, σελ. 243-244): 

 

α. Υλικό ετερότητας που συνδέεται με και συνοδεύει το Υλικό Κορμού 

Το υλικό αυτό είναι ένα δεύτερο τετράδιο Δραστηριοτήτων, που συνοδεύει το 

βιβλίο μαθητή για της διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης. Το περιεχόμενό του 

αντλείται από αγγλόφωνες χώρες και συμπληρώνει το υλικό κορμού με κοινωνικο-

πολιτισμικά στοιχεία από τις χώρες αυτές. 

 

β. Υλικό ετερότητας που λειτουργεί σε συνάρτηση με το Υλικό Κορμού, αλλά 

μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα 

Πρόκειται για το «Ανθολόγιο της διασποράς», στο οποίο ανθολογούνται 

λογοτέχνες της ελληνικής διασποράς, καθώς και για τη σειρά «Από τη ζωή των 

Ελλήνων της Διασποράς», που καλύπτει διάφορους τομείς της παροικιακής ζωής και 

ιστορίας σε κάθε χώρα. 

 

γ. Εξειδικευμένο γλωσσικό υλικό για κάλυψη ειδικών αναγκών σε διάφορες 

χώρες 

Πρόκειται για εγχειρίδια που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες σε 

συγκεκριμένες χώρες, όπως η σειρά «Νέα Ελληνικά για το GCSE», τα βιβλία 

«Ελληνικά, γιατί όχι;», στα οποία χρησιμοποιείται η αγγλική ως γλώσσα στήριξης και 

στοχεύουν στην κάλυψη των γλωσσικών αναγκών μαθητών μεικτών τμημάτων στο 

αυστραλιανό κρατικό σύστημα, καθώς και λεξικά, όπως το ελληνο-ισπανικό και 

ισπανο-ελληνικό λεξικό. 
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2.3 Πολιτισμός και στερεότυπα στην εκπαίδευση της διασποράς 

 

2.3.1 Πολιτισμός στην εκπαίδευση της διασποράς 

 

Όπως θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, ο πολιτισμός δεν είναι 

στατικό μέγεθος, αλλά μια εξελικτική διαδικασία. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο 

οποίος μεταβάλλεται, όσο μεταβάλλονται οι συνθήκες διαβίωσης. Καθώς 

αλληλεπιδρά το νέο με το παλιό, το ξένο με το δικό μας, προκύπτει ένας νέος 

πολιτισμός (Ζωγράφου 2003, σελ. 45-46). 

 

Στην επιστήμη της ανθρωπολογίας χρησιμοποιείται ο όρος «πολιτισμικό 

πλαίσιο», το οποίο ορίζεται ως «η κοινή κληρονομιά μιας ομάδας που μοιράζεται τις 

ίδιες παραδόσεις. Στην κοινωνιολογική ορολογία τα πρόσωπα που καθίστανται 

κοινωνοί αυτής της κοινής κληρονομιάς αποτελούν την κοινωνία» (Lucy Mair 1965, 

όπως αναφέρεται στο Χουρδάκης & Καραγιώργος 1999). Όλα τα πολιτισμικά 

προϊόντα σε μια κοινωνία είναι λειτουργικά και αλληλοσχετιζόμενα. Η μετάλλαξη 

ενός τέτοιου προϊόντος ή η εισαγωγή ενός νέου μπορεί να επιφέρει αλυσιδωτές 

αλλαγές στο πολιτισμικό πλαίσιο της κοινωνίας, το οποίο κι αυτό βρίσκεται σε μια 

συνεχή εξέλιξη, ως αποτέλεσμα της επαφής των μελών του με μέλη άλλων 

πολιτισμικών πλαισίων. Αυτή η επαφή είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να 

αποβάλουμε τον εγωκεντρισμό και τον εθνοκεντρισμό μας, αλλά και για να 

ερμηνεύσουμε τις διαφορές μεταξύ των μελών διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων 

ως επίκτητες και όχι κληρονομικές (Χουρδάκης & Καραγιώργος 1999). 

 

Το πολιτισμικό πλαίσιο μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά μέσα από τη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, γεγονός που καθιστά την εκπαίδευση ως 

μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του πολιτισμού. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι 

καθοριστικός στο να προβληθεί η πολιτισμική προσφορά όλων των λαών και να 

προωθηθεί η συνεργασία και ο σεβασμός στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης και της 

αλληλοεκτίμησης (Τσιπλητάρης 1998, σελ. 112-121 & Τριλιανός 1997, σελ. 55-59). 

 

Σκοπός της διδασκαλίας του πολιτισμού αποτελεί η πολιτισμοποίηση, δηλαδή 

η μύηση των μαθητών σε συμβατές για κάθε πολιτισμικό πλαίσιο στάσεις, αξίες και 

τρόπους συμπεριφοράς, καθώς και η ανάπτυξη των κατάλληλων κοινωνικών 
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δεξιοτήτων για την παρουσία τους σε ένα λειτουργικό συγκείμενο (Χουρδάκης & 

Καραγιώργος 1999). Η πραγματικότητα, ωστόσο, δεν είναι τόσο ρομαντική. Σύμφωνα 

με τον Φλουρή (1999), κάθε πολιτεία επιδιώκει να διαμορφώσει ιστορική και 

κοινωνική συνείδηση στα άτομά της, μέσω της σκόπιμης επιλογής εκπαιδευτικής 

γνώσης κι ενός συστήματος αξιών που διοχετεύεται μέσω της εκπαίδευσης. Μάλιστα, 

έπειτα από έρευνες, προέκυψε ότι τα σχολικά βιβλία πολλών ευρωπαϊκών χωρών 

παρουσιάζουν μια εικόνα του κόσμου χρωματισμένη με συγκεκριμένα εθνικά 

συμφέροντα. 

 

Από άλλες έρευνες έχει διαπιστωθεί πως τα σχολικά βιβλία εστιάζουν στην 

προβολή της εθνικής παράδοσης και ιστορίας, περνούν γνώσεις με σκοπό να 

διαμορφώσουν εθνική συνείδηση, προωθούν αισθήματα πατριωτισμού, 

διαστρεβλώνουν γεγονότα, συμβάλλουν στην υποβάθμιση άλλων λαών και δεν 

προωθούν την κριτική σκέψη. Τα βιβλία των κοινωνικών σπουδών, ειδικότερα, 

επικεντρώνονται κυρίως σε εθνικά θέματα, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην 

ποικιλία και τον πλουραλισμό των πολιτισμών, στην οικουμενική αλληλεξάρτηση των 

λαών και στις παγκόσμιες αξίες (Χουρδάκης & Καραγιώργος 1999). 

 

Στην αντίπερα όχθη αυτής της λογικής βρίσκεται η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, η οποία, σύμφωνα με τον Auernheimer (Ζωγράφου 2003, σελ.68-69) 

πρέπει να στοχεύει στην αντιμετώπιση της πολιτισμικής διαφοράς, μεταδίδοντας την 

εμπειρία ότι ο ατομικός πολιτισμός είναι ένας μεταξύ άλλων και κατά συνέπεια πρέπει 

να επιδιώκεται η εξάλειψη των εθνοκεντρικών αντιλήψεων. Ο Hohmann (Δαμανάκης 

2002) κάνει λόγο για τριπλή στοχοθεσία της διαπολιτισμικής αγωγής, η οποία έγκειται 

στα ακόλουθα: α. στη συνάντηση των πολιτισμών, β. στον παραμερισμό των 

εμποδίων που παρεμβάλλονται σε μια τέτοια συνάντηση και γ. στην επίτευξη 

πολιτισμικών ανταλλαγών και πολιτισμικού εμπλουτισμού. 

 

Το αίτημα για συνάντηση των πολιτισμών βασίζεται στο αξίωμα περί 

ισοτιμίας των πολιτισμών. Αυτό στην παιδαγωγική συζήτηση είναι πολύ σημαντικό, 

καθώς υπογραμμίζεται η σημασία των πολιτισμών για την ανάπτυξη του 

διπολιτισμικά κοινωνικοποιούμενου ατόμου. Αν ο μαθητής έρχεται στο σχολείο με 

βιώματα και παραστάσεις από δύο πολιτισμικά συστήματα πρέπει να του δοθεί η 

ευκαιρία να τα αναπτύξει και τα δύο ανεμπόδιστα (Δαμανάκης 2005, σελ. 99). 
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Η διαπολιτισμική θεωρία αποδέχεται την ύπαρξη ενός «ενδιάμεσου 

πολιτισμού», ο λεγόμενος πολιτισμός των μεταναστών. Πρόκειται για το προϊόν του 

πολιτισμού της χώρας προέλευσης λόγω των επιδράσεων που δέχεται από τη χώρα 

υποδοχής. Σύμφωνα με το αξίωμα περί ισοτιμίας των πολιτισμών και αυτός ο 

ενδιάμεσος πολιτισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα με τους άλλους πολιτισμούς 

των μεταναστών (ό.π. σελ 100). 

 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της ισοτιμίας και της συνάντησης των πολιτισμών, 

οφείλουμε να συμπεριλαμβάνουμε στο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη διασπορά και στοιχεία του ενδιάμεσου 

πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιούνται τα βιώματα και οι παραστάσεις του 

παιδιού και του δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του 

στο υλικό. Ο ενδιάμεσος πολιτισμός πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με εκείνον της 

χώρας προέλευσης και υποδοχής, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό ότι αυτός είναι 

δημιούργημα μιας συγκεκριμένης ιστορικής εξέλιξης και συγκυρίας. Σημαντικό, 

τέλος, είναι η πραγμάτευση του πολιτισμού των αποδήμων να καλύπτει όσο το 

δυνατόν περισσότερες διαστάσεις της οικονομικής, κοινωνικοπολιτισμικής και 

πολιτικής ζωής των Ελλήνων της διασποράς (Δαμανάκης 1999). 

 

2.3.2 Στερεότυπα στην εκπαίδευση της διασποράς 

 

Ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο στερεότυπα στο λεξιλόγιο των κοινωνικών 

επιστημών ήταν ο Water Lippmann το 1922. Σύμφωνα με αυτόν, τα στερεότυπα είναι 

εικόνες που υπάρχουν στο μυαλό ενός ανθρώπου για τα μέλη μιας άλλης ομάδας. Οι 

άνθρωποι κάνουν χρήση των στερεότυπών για να αναλύσουν σύνθετες πληροφορίες 

που προέρχονται από το περιβάλλον τους και για να δικαιολογήσουν τις στάσεις και 

συμπεριφορές που έχουν απέναντι σε άλλους ανθρώπους (Lippmann 2004 όπως 

αναφέρεται στο Αντωνοπούλου 2011). 

 

Τα στερεότυπα είναι γενικεύσεις με τις οποίες εκφράζονται απόψεις για άλλες 

κοινωνικές ομάδες ή λαούς. Μπορεί να είναι ουδέτερα, θετικά ή αρνητικά. Τα 

στερεότυπα με αρνητικό φορτίο συνιστούν τις προκαταλήψεις. Τα στερεότυπα, 

συνήθως, δεν βασίζονται σε δικές μας εμπειρίες, αλλά αναφέρονται στο παρελθόν. 
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Δεν μεταβάλλονται εύκολα, είναι μέρος του πολιτισμού μας και μεταδίδονται στο 

πλαίσιο της κοινωνικοποίησης. Ενδέχεται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, 

αλλά όχι πάντα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα, αφού μάλιστα γίνονται 

αποδεκτά από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μελών μιας ομάδας. (Παπαδοπούλου 

2008). Τα στερεότυπα αποτελούν κοινωνικές αναπαραστάσεις, δηλαδή 

αντικειμενοποιημένες γνωστικές και συναισθηματικές κατασκευές που αναφέρονται 

σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και οι οποίες τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και 

εξαπλώνονται κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες (Δραγώνα 

2007). 

 

Ο σχηματισμός στερεοτύπων, δηλαδή οι κοινωνικές αυτές αναπαραστάσεις για 

τη διαφορετικότητα, είναι δυνατόν να αναμορφωθούν μέσω της παιδείας. Το σχολείο 

μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αγωγή του παιδιού και στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του με τους εξής τρόπους: α. από την απευθείας κοινωνικοποιητική 

διαδικασία και την επαφή με άλλα παιδιά, τα οποία διαφέρουν κοινωνικοπολιτισμικά, 

εθνοτικά, γλωσσικά, φυλετικά (η σχέση του εαυτού με τον άλλο, άλλωστε συνιστά 

βασική προϋπόθεση και λειτουργία μάθησης), β. μέσα από τα πρότυπα στάσης και 

συμπεριφοράς που προτείνει και αντιπροσωπεύει και γ. μέσω του αναλυτικού 

προγράμματος, κρυφού ή φανερού, και των σχολικών δραστηριοτήτων (Δραγώνα 

2007, σελ. 27·Μπακιρτζής, 2006). Η στάση αποδοχής ή απόρριψης που υιοθετεί ο 

εκπαιδευτικός απέναντι στους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές γίνεται αντιληπτή 

από το σύνολο της τάξης και ασκεί σε αυτό καθοριστική επίδραση, διαμορφώνοντας 

και την ατομική στάση του κάθε μαθητή (Παπασάνδα 2007). Παράλληλα, η 

αυτοεικόνα του μαθητή βρίσκεται σε στενή σχέση και συνάρτηση με τα στερεότυπα 

και τη θέση που επιφυλάσσει σε αυτόν το σχολικό, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον (Τσιούμης 2003, όπως αναφέρεται στο Παπασάνδα, 2007). 

 

Αντίθετα, όταν το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εθνοκεντρικά 

προσανατολισμένο, ενισχύονται και αναπαράγονται τα εθνικά στερεότυπα. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των σχολικών βιβλίων και των προγραμμάτων σπουδών, τα 

οποία, όπως έχει αποδειχθεί βάσει ερευνών, συντελούν στη διάχυση, αναπαραγωγή 

και διαιώνιση των προκαταλήψεων. Ένας τρόπος για να μπορέσουμε να 

συνειδητοποιήσουμε και να ελέγξουμε τα στερεότυπα, είναι να υιοθετήσουμε τις 

αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον H. 
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Essinger (Νικολάου 2005, σελ 231-232). Οφείλουμε, δηλαδή, να καλλιεργούμε στους 

μαθητές την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη, απορρίπτοντας τον εθνικισμό και 

συνειδητοποιώντας ότι η επικοινωνία μεταξύ των λαών μπορεί να γίνει μόνο με 

σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα, απαλλαγμένη από άγνοια και φόβο. 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει αυτό ακριβώς ανάγκη, να ενισχύσει 

την ικανότητα των μαθητών να αποβάλουν τα στερεότυπα, σεβόμενοι τους 

πολιτισμούς των άλλων και δείχνοντας ανεκτικότητα και αποδοχή στη 

διαφορετικότητα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραμένει αιχμάλωτη του 

παρελθόντος της. Καμιά άλλη χώρα δεν έχει τραυματιστεί τόσο από τον πολιτισμό 

της, όσο η Ελλάδα (Αλεξόπουλος 1980, σελ. 172). Οι Έλληνες καλούνται να 

διατηρήσουν ζωντανή και ενιαία μια τόσο σπουδαία και μακρόχρονη παράδοση. Ο 

μύθος του παρελθόντος αποτελεί τον πυρήνα της νεοελληνικής ιδεολογίας. Σύμφωνα 

με τον Γκότοβο (1986, σελ. 207), από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως και 

σήμερα, η εκπαίδευση δεν κατάφερε να χειραφετηθεί από το ένδοξο παρελθόν της, 

ενώ τα συμπλέγματα κατωτερότητας που νιώθει ο Έλληνας εξαιτίας αυτού του 

παρελθόντος, σε συνδυασμό με την παρούσα κοινωνικοπολιτική παρακμή, 

εκφράζονται συχνά με έναν υπερβολικό εθνικισμό (Katsarakis 1977, όπως 

αναφέρεται στο Ζωγράφου 2003, σελ. 191). Ο εθνικισμός αυτός φαίνεται να 

ενισχύεται και μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. Σύμφωνα με μια έρευνα του 1994 

των Φραγκουδάκη, Δραγώνα και Κουζέλη (Ζωγράφου 2003, σελ. 193), ο 

εθνοκεντρισμός, η διάκριση των λαών σε ανώτερους και κατώτερους, η 

αρχαιολαγνεία, το ιδεώδες του μονοεθνοτικού κράτους και της εθνικής καθαρότητας 

είναι στοιχεία της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων, τα οποία προσπαθεί να 

εμφυσήσει στους μαθητές το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Αλλά και στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό βλέπουμε να γίνεται 

μια αντίστοιχη προσπάθεια. Σε μελέτη του Δαμανάκη του 1996 (Δαμανάκης, 1999) 

διαπιστώθηκε πως στο περιεχόμενο του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιείται 

στους μαθητές της διασποράς παρατηρείται μια εξιδανίκευση, όχι μόνο του 

αρχαιοελληνικού πολιτισμού και της ορθοδοξίας, αλλά ακόμα και της σύγχρονης 

Ελλάδας. Έτσι οι μαθητές αποκτούν μια εθνική συνείδηση και διαμορφώνουν μια 

«εικονική» εθνική ταυτότητα, η οποία απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αφού 
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είναι προϊόν εξιδανικεύσεων και μυθοποίησης του παρελθόντος και στερείται 

συγχρονικών στοιχείων. 

 

2.4 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας 

 

2.4.1 Το σχολικό βιβλίο ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης 

 

Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν το παλαιότερο και μακροβιότερο μέσο 

διδασκαλίας, αφού είναι θεμελιώδες συστατικό του σχολικού θεσμού από την 

Αναγέννηση έως και σήμερα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μόρφωση και την 

επιστημονική αλήθεια, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην πραγματικότητα 

της κοινωνίας και της επιστήμης και στην πραγματικότητα του σχολείου, 

αποτελώντας για γενιές την κύρια πηγή γνώσης (Κελεπούρη 2006). 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε έκρηξη της διάδοσης των πληροφοριών και 

εύκολη πρόσβαση στη γνώση μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, 

το σχολικό βιβλίο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο ασκεί μια σειρά από λειτουργίες. Συνιστά βασική 

πηγή πληροφόρησης για τους μαθητές, αλλά θεωρείται πολύ σημαντικό και για τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς το χρησιμοποιούν για να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους, 

αλλά και κατά τη διάρκειά της. Επιπρόσθετα, αποτελεί πολιτικό προϊόν, αφού το 

περιεχόμενό του είναι συνάρτηση ιδεολογικών, πολιτισμικών, πολιτικών και άλλων 

επιλογών που λαμβάνονται κατά την ιστορική περίοδο που συγγράφεται και 

χρησιμοποιείται. Ως μέσο εφαρμογής των Αναλυτικών Προγραμμάτων, υλοποιεί την 

ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική και προωθεί τα είδη γνώσης, τις στρατηγικές και τις 

στάσεις που επιθυμεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αποβλέπει σε συγκεκριμένη 

κοινωνικοποίηση των μαθητών, μέσω της επιλεκτικής παράθεσης πληροφοριών, 

λόγου ή εικόνας, και μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας κυρίαρχης 

κοινωνικής ομάδας, τόσο μέσα από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, όσο και μέσα από 

τον τρόπο παρουσίασης του κόσμου. Έτσι, το σχολικό βιβλίο μπορεί να αποβλέπει 

στην οπισθοδρόμηση, στη συντήρηση, στη βελτίωση ή και στη μακροπρόθεσμη 

αλλαγή του κοινωνικού συστήματος (Μπονίδης 2004 σελ. 195· Φλουρής, 1999). 
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Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται από πολλούς πως σταδιακά το σχολικό 

βιβλίο θα αντικατασταθεί από άλλα μέσα, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή τα 

ebooks. Αυτό, ωστόσο-στην Ελλάδα τουλάχιστον-δεν είναι εύκολο να συμβεί στο 

άμεσο χρονικό διάστημα για πολλούς και διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων 

είναι καθαρά οικονομικός και έχει να κάνει με την αδυναμία του κράτους να 

υποστηρίξει υλικοτεχνικά μια τέτοια ενέργεια. Το σχολικό βιβλίο είναι πιο προσιτό 

από τα άλλα μέσα, αλλά και πιο αξιόπιστο. Έχει συγκεκριμένη δομή, χαρακτηριστικά 

και λειτουργίες, με τα οποία φιλοδοξεί να παράσχει γνώσεις, αξίες και δεξιότητες 

στους μαθητές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί να τις κατανοήσουν και να τις 

αφομοιώσουν (Σωτηρακοπούλου, 2011). Κάθε σχολικό βιβλίο κάνει αναφορές σε 

συγκεκριμένα πεδία των επιστημονικών περιοχών, τη λεγόμενη διδακτέα ύλη, η 

οποία προσαρμόζεται στο κάθε μάθημα, στη σχολική βαθμίδα και στην ηλικία των 

μαθητών στους οποίους απευθύνεται και παρουσιάζεται κυρίως μέσω κειμένων, αλλά 

και εικόνων, πινάκων, σχεδιαγραμμάτων, πηγών, πειραμάτων ή παραδειγμάτων 

(Παπαγρηγορίου 2005· Καψάλης &Χαραλάμπους 2008, σελ. 239-249). 

 

Άλλοι λόγοι που το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό είναι σύμφωνα με τον 

Μπονίδη (2004, σελ. 1-2) οι εξής: 

α. Κατευθύνει την πορεία της διδασκαλίας και της μάθησης, ενώ 

εκπαιδευτικός και μαθητές εργάζονται περισσότερο με αυτό. 

β. Αποτελεί πηγή πληροφόρησης και συχνά ενεργοποιεί κίνητρα στους 

αποδέκτες του.  

γ. Συνιστά κύρια πηγή άντλησης πληροφόρησης εντός και εκτός σχολείου. 

δ. Είναι άμεσα προσεγγίσιμο, καθώς οι αποδέκτες του ανατρέχουν σε αυτό για 

να ελέγξουν, να επαναλάβουν ή να συμπληρώσουν γνώσεις. 

ε. Διαφοροποιεί τη σχολική εργασία, καθώς με τη μορφή και τη δομή του 

μπορεί να προσδιορίζει τις μορφές και τις μεθόδους διδασκαλίας. 

στ. Προσφέρει άσκηση πάνω στη θεωρία και ελέγχει την επιτυχία της 

μάθησης. 

ζ. Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών. 

 

Το σχολικό βιβλίο έχει σημαντικό κοινωνικοποιητικό ρόλο, αφού αποτελεί όχι 

μόνο προϊόν, αλλά και παράγοντα κοινωνικών διαδικασιών. Επιδρά στους αποδέκτες 

του σε συναισθηματικό επίπεδο, διαμορφώνοντας στάσεις, στερεότυπα, 
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προκαταλήψεις, εικόνες του εχθρού (Μπονίδης 2004, σελ. 3). Στα κείμενα και στις 

εικόνες που εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια αποτυπώνονται οι κυρίαρχες 

στάσεις και αξίες της κοινωνίας στην οποία αυτά παράγονται και χρησιμοποιούνται 

(Αβδελά 1998, σελ. 36). Βέβαια, πρώτιστη πηγή καταγραφής της εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας μιας κοινωνίας δεν είναι τα σχολικά βιβλία, αλλά τα Αναλυτικά 

Προγράμματα (ή Προγράμματα Σπουδών), τα οποία διατυπώνουν τους 

επιδιωκόμενους μορφωτικούς σκοπούς και στόχους, έχοντας ως μέσο υλοποίησης το 

σχολικό βιβλίο (Καψάλης & Χαραλάμπους 2008, σελ. 273). Οι μαθητές υιοθετούν 

στάσεις, συμπεριφορές και πρότυπα που αναπαράγονται στα σχολικά βιβλία, 

φορτίζονται συναισθηματικά και αποκτούν τη δική τους προσωπική και κοινωνική 

ταυτότητα. Επιπλέον, τα σχολικά βιβλία συντελούν στην κοινωνικοποίηση των 

μαθητών και στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, όχι μόνο με αυτά που 

επισημαίνουν ή αναφέρουν, αλλά και με αυτά που δεν λέγονται ή αφήνουν να 

εννοηθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παντελής απουσία στα βιβλία της 

ιστορίας οποιασδήποτε μνείας στον πολιτισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας, με 

αποτέλεσμα την άρνηση των Ελλήνων να δεχτούν ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει 

δεχθεί επιρροές από την οθωμανική αυτοκρατορία και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση 

μιας συγκεκριμένης εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας (Δραγώνα 1997, σελ 81). 

 

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος του σχολικού βιβλίου είναι η 

εικονογράφηση. Η εικόνα είναι συχνά πιο δυνατή και από το ίδιο το κείμενο και ό,τι 

αναπαρίσταται σε μια εικόνα μπορεί να επηρεάσει τη στάση και τη διάθεση των 

μαθητών. (Καψάλης &Χαραλάμπους 2008, σελ.268). Σύμφωνα με τη θεωρία της 

διπλής κωδικοποίησης, οι πληροφορίες προσλαμβάνονται και κωδικοποιούνται 

αποτελεσματικότερα όταν χρησιμοποιούνται παράλληλα ο γραπτός και ο εικονικός 

κώδικας (ό.π. σελ 251). Η εικόνα δραστηριοποιεί τους μαθητές, δημιουργεί κίνητρα 

μάθησης, βοηθά στην κατανόηση των γεγονότων και στην καλλιέργεια της κριτικής 

ικανότητας (Δάλκος 1990). Επίσης, μπορεί να έχει σκοπό να πείσει, να 

αμφισβητήσει, να επεξηγήσει ή να παραπλανήσει τον αναγνώστη (Μαυροσκούφης 

1999). Η παραπλάνηση μπορεί να είναι εσκεμμένη ή όχι και να πηγάζει από το 

περιεχόμενό της ή τη συχνότητά της (Δάλκος 1990). Οι εικόνες, για να είναι 

κατάλληλες για τη διδακτική πράξη, θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στο 

κείμενο του σχολικού βιβλίου, να είναι σωστά τοποθετημένες και άρτιες ποιοτικά και 

αισθητικά (Δάλκος 1990·Μαυροσκούφης 1999). Εξάλλου, το σχολικό βιβλίο 



 45 

αποτελεί από μόνο του μια μορφή τέχνης, που αντανακλά την ιδεολογία και την 

αισθητική ποιότητα της κοινωνίας στην οποία αυτό παρήχθη και χρησιμοποιήθηκε 

(Γκιζελή 2005). 

 

2.4.2 Η έρευνα των σχολικών βιβλίων διεθνώς και στην Ελλάδα 

 

Η έρευνα των σχολικών βιβλίων ξεκίνησε ύστερα από τη διαπίστωση ότι το 

σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα μετάδοσης που χρησιμοποιούν 

εκπαιδευτικοί και μαθητές, αλλά και από την πεποίθηση ότι αυτό επιδρά στους 

αποδέκτες του μέσω των λειτουργιών που ασκεί (Ξωχέλλης 1995, σελ. 9·Μπονίδης 

2004, σελ. 2-3). 

 

Η ενασχόληση με τα σχολικά βιβλία άρχισε να πραγματοποιείται από τα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα και αρχές του 20ού στο πλαίσιο της Αγωγής για την Ειρήνη. Η πρώτη 

αυτή κλασική της περίοδος διήρκησε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και είχε 

πρακτικό-πραγματιστικό προσανατολισμό. Εστιάστηκε στην επισήμανση των 

προκαταλήψεων, των στερεότυπων και των εικόνων του εχθρού σε σχέση με άλλους 

λαούς και είχε στόχο τη διατύπωση προτάσεων για την αναθεώρηση ή βελτίωση των 

σχολικών βιβλίων, ώστε να δύνανται να συμβάλλουν στην αλληλοκατανόηση και 

συνεργασία των λαών. Μετά τη δεκαετία του 1970 πραγματοποιήθηκε μετάβαση της 

εν λόγω έρευνας σε προσπάθειες για θεωρητική θεμελίωσή της και για συγκρότηση 

κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων και μεθόδων. Η μετάβαση αυτή, έκτοτε, 

υποδηλώνεται με τον όρο «Διεθνής έρευνα σχολικών βιβλίων», η οποία ταυτίζεται με 

την έρευνα των σχολικών βιβλίων υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, 

έχοντας ως αντικείμενο οτιδήποτε αφορά σε έναν πολιτισμό ειρήνης (Μπονίδης 2004, 

σελ., 3-4). 

 

Πιο συγκεκριμένα, επίσημα για πρώτη φορά τέθηκε το αίτημα για 

αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων το 1899 στο Α΄ Παγκόσμιο Συνέδριο της 

Ειρήνης στο Παρίσι, χωρίς όμως να υπάρχει ανταπόκριση στην κοινωνία και στους 

αρμόδιους πολιτικούς φορείς. Έτσι, το αίτημα αυτό επαναδιατυπώθηκε μετά το τέλος 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες 

είχαν αντιληφθεί τον ρόλο που διαδραμάτισε ο εθνικισμός στα καταστροφικά 

γεγονότα που είχαν προηγηθεί και ενδιαφέρθηκαν για απάλειψη των εθνικιστικών 
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στοιχείων από τα βιβλία. Την ίδια περίοδο η Κοινωνία των Εθνών ανέπτυξε σχετική 

δραστηριότητα, με στόχο τον προσανατολισμό των βιβλίων στην προοπτική της 

ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Προς την ίδια κατεύθυνση προσανατολίστηκαν κι 

άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Όμως, όλες αυτές οι ενέργειες διεκόπησαν με την έναρξη 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (ό.π. σελ. 17-20). 

 

Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ανέθεσε στην UNESCO το έργο της αναθεώρησης και βελτίωσης των σχολικών 

βιβλίων. Το 1946, στην 1
η
 Γενική Διάσκεψη της UNESCO, πραγματοποιήθηκε 

προσπάθεια σχεδιασμού μιας εκπαίδευσης με στόχο τη διεθνή κατανόηση, ενώ το 

1949 η UNESCO επιχείρησε την κατασκευή ενός κατευθυντηρίου άξονα για την 

ανάλυση και βελτίωση των σχολικών βιβλίων στο πνεύμα μιας διεθνούς κατανόησης. 

Παράλληλα, ενδιαφέρθηκε για τη δυνατότητα συγγραφής ενός βιβλίου παγκόσμιας 

ιστορίας, αλλά τελικά προτιμήθηκε η συγγραφή ενός ευρύτερου έργου, το οποίο θα 

μπορούσε να λειτουργήσει και ως πηγή για τα επιμέρους εθνικά/ειδικά βιβλία. Εν 

τέλει, εκδόθηκε έπειτα από είκοσι πέντε χρόνια το έργο «Ιστορία της Ανθρωπότητας-

Μια πολιτισμική και επιστημονική ιστορία του κόσμου». Έκτοτε, η UNESCO 

περιόρισε τις προσπάθειές της. Από τη δεκαετία του 1980 εξετάζει το σχολικό βιβλίο 

σε σχέση και με άλλους παράγοντες που λαμβάνουν μέρος στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, διευρύνοντας το πεδίο της έρευνάς του στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης για 

την ειρήνη. Οι εργασίες της UNESCO, όμως, είχαν περιορισμένα αποτελέσματα, 

εξαιτίας των εγγενών αδυναμιών του οργανισμού και την απροθυμία των κρατών-

μελών να αποδεκτούν τους αρχικά διακηρυγμένους στόχους (Μπονίδης 2004,σελ. 21-

26· Σωτηρακοπούλου 2011). 

 

Εκτός όμως από την UNESCO, κι άλλοι οργανισμοί κατέβαλαν προσπάθειες 

αναθεώρησης των βιβλίων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ασχολήθηκε με την έρευνα 

των βιβλίων, δίνοντας έμφαση στα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας. 

Σημαντικό επίσης είναι το έργο του Ινστιτούτου George Eckert, το οποίο από το 1951 

έως σήμερα διεξάγει έρευνες για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Παράλληλα, 

προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες, παρέχει συστάσεις στους συγγραφείς 

και στους εκδότες και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου 

ανταλλαγής πληροφοριών. Η θεματική των ερευνών του Ινστιτούτου εστιάζει, 

κυρίως, στην εικόνα του εθνικού «εαυτού» και «άλλου», καθώς και στα στερεότυπα 
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και στις προκαταλήψεις που ενυπάρχουν ρητά και όχι. (Frietzsche 1992· Μπονίδης 

2004, σελ. 26-31). 

 

Μετά τη δεκαετία του 1970 οι εξελίξεις στον τομέα της έρευνας των σχολικών 

βιβλίων οδήγησαν στη διεύρυνση του ερευνητικού αυτού πεδίου. Σύμφωνα με τον 

Weinbrenner (όπως αναφέρεται στο Μπονίδης 2004, σελ. 5-6), το εύρος του πεδίου 

έρευνας συνοψίζεται στην εξής τριπλή τυπολογία: 

α. Στην έρευνα που έχει ως αντικείμενο τη «διαδικασία», τον «κύκλο ζωής» 

του βιβλίου. 

β. Στην έρευνα που μελετά το βιβλίο ως μέσο επικοινωνίας  

γ. Στην έρευνα που εξετάζει την «αποδοχή» του βιβλίου και την επίδρασή του 

στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και γενικά σε όλη την κοινωνία. 

 

Όσον αφορά στο περιεχόμενο τους, τα σχολικά βιβλία εξετάστηκαν από 

διάφορες ερευνητικές ομάδες ή ιδρύματα κυρίως στην ευρωπαϊκή και αμερικανική 

ήπειρο. Παρότι οι έρευνες αυτές διακρίνονται για την ποικιλία τους και διαφέρουν 

μεταξύ τους, τόσο στην μεθοδολογία, όσο και στη στοχοθεσία, η πλειονότητά τους 

επιδιώκει να ανιχνεύσει το είδος της ιδεολογίας-εθνικής κυρίως-που «κρύβεται» στα 

σχολικά εγχειρίδια, καθώς και τους τρόπους προβολής της μέσα σε αυτά (Johnsen 

1993, σελ. 86-108, όπως αναφέρεται στο Κελεπούρη 2006). Με την έρευνα 

ανιχνεύεται ο βαθμός εθνοκεντρισμού, όχι μόνο των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και 

ολόκληρου του σχολικού συστήματος και κατ’ επέκταση των πολιτικών επιλογών της 

ίδια της κοινωνίας. Επιπλέον, γίνεται φανερό το αν τα σχολικά εγχειρίδια και το 

εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να ξεπεράσουν τον εθνοκεντρισμό και να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αυτά της πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Άχλης 

1993·Αβδελά 1998, σελ.159-160). 

 

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες των σχολικών εγχειριδίων έχουν στραφεί από 

την εξέταση των προκαταλήψεων σε δι-εθνικό επίπεδο στην εξέταση σε ενδο-

κοινωνικό επίπεδο (πώς λόγου χάριν παρουσιάζονται οι μειονότητες). Ακόμη, 

πραγματεύονται θέματα κοινά για την παγκόσμια γνώμη, όπως είναι για παράδειγμα 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία και την κοινωνία και η 

οικολογία (Frietzsche 1992· Μπονίδης 2004, σελ. 29). 
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Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια προδρομική φάση στην έρευνα των σχολικών 

βιβλίων. Το ενδιαφέρον για την έρευνα αυτή έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

Ερευνητές έχουν μελετήσει διάφορες πτυχές στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων 

με διαφορετικές γνωσιοθεωρητικές εκδοχές και με διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία. 

Υπάρχει σημαντική παραγωγή ερευνών τα τελευταία χρόνια, ιδίως με ερευνητικό 

ζητούμενο τη διερεύνηση του εθνικού ιδεολογικού περιεχομένου. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Κέντρου Έρευνας 

Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, την έρευνα του Άχλη (1993), 

των Φλουρή & Καλογιαννάκη-Χουρδάκη (1996), της Φραγκουδάκη (1997), της 

Βεντούρα (1997), της Ασκούνη (1997), του Μπονίδη (1998), του Αγγελόπουλου 

(2000), του Κουλλάπη (2000), της Κωνσταντινίδου (2000), της Κελεπούρη (2006) 

και της Σωτηρακοπούλου (2011). 

 

Σε όλες τις παραπάνω έρευνες διαπιστώθηκε πως σε μικρό ή μεγαλύτερο 

βαθμό υπάρχουν εθνοκεντρικά στοιχεία στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Η 

αρχαιότητα αναδεικνύεται ως κυρίαρχη αξία και η ιδεολογική υπερδομή του 

ελλαδικού παρελθόντος παρουσιάζεται ως στοιχείο υπεροχής του ελληνικού έθνους. 

Παράλληλα, αναπαράγονται στερεότυπα και προκαταλήψεις για άλλους λαούς, ενώ, 

κάποιες φορές, παραβλέπονται σύγχρονα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας 

(Σωτηρακοπούλου 2011· Κελεπούρη 2006). 

 

Οι έρευνες είναι πολύ σημαντικές για την πορεία και βελτίωση των σχολικών 

βιβλίων, διότι μέσα από την έρευνα μπορούν να αποφορτιστούν τα σχολικά 

εγχειρίδια από κάθε ιδεολογία και στερεότυπα ή προκαταλήψεις που αναπαράγονται 

μέσα από αυτά (Ξωχέλλης 1995, σελ. 9). Επιπλέον, εντοπίζοντας τα αρνητικά 

στοιχεία των σχολικών εγχειριδίων, μπορούν να κατατεθούν προτάσεις βελτίωσης, 

συστάσεις προς αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων και να σχεδιαστούν στρατηγικές 

με στόχο την παγίωση της ειρήνης (Kupernmintz & Salomon 2005, όπως αναφέρεται 

στο Σωτηρακοπούλου 2011), τρέποντας, έτσι, τα σχολικά βιβλία σε μέσα 

καλλιέργειας της φιλειρηνικής συνείδησης (Άχλης 1993). 
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3.Ταυτότητες 

 

Η ταυτότητα είναι μια έννοια αρκετά σύνθετη και πολυδιάστατη. Έγκειται 

στο σύνολο των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών, των γνωρισμάτων εκείνων που 

καθορίζουν ποιος είναι κάποιος, που επιτρέπουν την αναγνώρισή του (Μπαμπινιώτης 

1998, σελ.1764). Η αίσθηση της ταυτότητας βασίζεται σε μια διπλή ταυτόχρονη 

διαδικασία: στην αντίληψη της ομοιότητας και της συνέχειας της ύπαρξής μας στον 

χώρο και στον χρόνο και στην αντίληψη της μοναδικότητας, της διαφορετικότητας 

από τους άλλους (Δραγώνα 2003). Δομικό, δηλαδή, στοιχείο της ταυτότητας αποτελεί 

η παρουσία του «άλλου». Μέσα από αυτήν την αντιπαραβολή και διαφοροποίηση με 

τον «άλλο» συμπληρώνεται η διεργασία διαμόρφωσης της ταυτότητας. Σύμφωνα με 

τον Τζιόβα (2008), η ταυτότητα διακρίνεται εννοιολογικά από τη συνείδηση, η οποία 

προϋποθέτει ομοιότητα και ταύτιση και αποτελεί έναν εσωστρεφή συσπειρωτικό 

μηχανισμό επιβεβαίωσης. Η ταυτότητα, αντίθετα, είναι μία εξωστρεφής 

διαφοροποιητική διαδικασία, που αφενός συνεπάγεται ετερότητα και πολιτισμικό 

διάλογο και αφετέρου επιτρέπει την πολλαπλότητα, καθώς κανείς μπορεί να 

εφευρίσκει και να εναλλάσσει πολλαπλές ταυτότητες.  

 

3.1 Είδη ταυτοτήτων  

3.1.1 Προσωπική ταυτότητα 

 

Η έκφραση «προσωπική ταυτότητα» αναφέρεται σε διαστάσεις του εαυτού 

που καθιστούν το υποκείμενο μοναδικό, ξεχωριστό από τους άλλους, όπως 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένες φυσικές ιδιότητες, πνευματικές 

ανησυχίες, προσωπικές προτιμήσεις και άλλα (Δραγώνα 1997, σελ.73). Είναι αυτό 

που διαχωρίζει ένα άτομο από τα μέλη της ίδιας ομάδας. Η προσωπική ταυτότητα, 

σύμφωνα με τον Goffman είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πορείας του ατόμου 

μέσα στο χρόνο και παραπέμπει στην αίσθηση ότι η ύπαρξή του δεν 

επαναλαμβάνεται (Γκότοβος 2002, σελ.146). Η προσωπική ταυτότητα μπορεί να 

εξεταστεί από δύο οπτικές γωνίες: την υποκειμενική, δηλαδή πώς το ίδιο το άτομο 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την αντικειμενική, πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται 

το άτομο και την ταυτότητά του, καθώς και τα χαρακτηριστικά που του αποδίδουν. 

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με αυτοαντίληψη και αυτοπροσδιορισμό, 
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ενώ στη δεύτερη κάνουμε λόγο για ετεροαντίληψη ή ετεροπροσδιορισμό. 

(Δαμανάκης 2007, σελ. 123). 

 

3.1.2 Κοινωνική ταυτότητα 

 

Σε αντίθεση με την προσωπική ταυτότητα, η έννοια της κοινωνικής 

ταυτότητας παραπέμπει στη συναίσθηση του υποκειμένου ότι ανήκει σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως το έθνος, το φύλο, η κοινωνική τάξη, η 

θρησκεία, σε συνδυασμό με τη συναισθηματική και αξιολογική σημασία που έχει γι’ 

αυτό η ομάδα στην οποία ανήκει (Δραγώνα 1997, σελ.73). 

 

Μέρος της κοινωνικής ταυτότητας αποτελεί η συλλογική ταυτότητα, η οποία 

σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2010) αναφέρεται στο «σύνολο των πολιτισμικών 

στοιχείων πάνω στην οποία στηρίζεται το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια ομάδα ή 

κοινότητα, ανεξάρτητα αν αυτή η συλλογική ταυτότητα είναι πραγματική ή 

κατασκευασμένη/συμβολική και εμπεριέχει ένα σύστημα αξιών, το οποίο διασφαλίζει 

την ενότητα της ομάδας. Επίσης, χρησιμεύει για την αντιμετώπιση τυχόν απειλών απ’ 

έξω και για την προστασία των μελών που μοιράζονται αυτή τη συλλογική 

ταυτότητα». 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η παρατήρηση του Anselm Strauss 

(Γκότοβος 2002, σελ.146) πως η προσωπική και κοινωνική ταυτότητα είναι 

αλληλένδετες, αφού η προσωπική ταυτότητα περικλείει το σύνολο των εμπειριών του 

ατόμου στη ιδιωτική και δημόσια σφαίρα, στην προσωπική και ατομική ζωή. 

 

3.1.3 Εθνική ταυτότητα 

 

Μια από τις μορφές της κοινωνικής ταυτότητας αποτελεί η εθνική ταυτότητα. 

Από κοινωνιολογικής άποψης είναι «η ταυτότητα που αποκτά κανείς μέσα από την 

ταύτιση με την κοινωνική και πολιτισμική ομάδα στην οποία γεννιέται και 

μεγαλώνει, δηλαδή το έθνος» (Ψαρρού 2005, σελ. 110). Εδραιώνεται μέσα από 

σχετικές έννοιες, όπως η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα, ο πολιτισμός, η 

κουλτούρα, το έδαφος, αλλά και η οικονομική, νομική και πολιτική φύση της 
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κοινωνίας μέσα στην οποία δρουν τα άτομα που μοιράζονται αυτήν την κοινή εθνική 

ταυτότητα (Sekulic 2004). 

 

Σε σύγκριση με άλλες ταυτότητες έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν είναι 

εθελοντική, αφού δεν επιλέγεται από τα άτομα, αλλά προσδίδεται σε αυτά και 

προκύπτει μέσα από την κοινωνικοποίηση. Επιπλέον, είναι κληρονομική. Είναι η 

ταυτότητα των γονέων και του τόπου στον οποίο μεγαλώνουμε. Δημιουργεί 

συναισθηματικούς δεσμούς και χαλαρές ή σημαντικές ταυτίσεις. (Ψαρρού 2005, σελ. 

110). 

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της εθνικής ταυτότητας, πρέπει να 

προσδιορίσουμε την έννοια του έθνους. Εξαιτίας της πολυσχιδούς φύσης της έννοιας 

του έθνους, είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε έναν καθολικά αποδεκτό και σαφή 

ορισμό του. Θα μπορούσαμε για αρχή και πολύ γενικά να το ορίσουμε ως «ένα 

σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά γνωρίσματα, τα οποία διακρίνουν το 

σύνολο αυτό, σε παγκόσμια κλίμακα. Τα κυριότερα από τα γνωρίσματα αυτά μπορεί 

να είναι η φυλή, η γλώσσα, το θρήσκευμα, η κοινή ιστορία, ο κοινός πολιτισμός και η 

γεωγραφική καταγωγή» (Αναστασάκη 2001, όπως αναφέρεται στο Τσοντάκη 2015). 

Σύμφωνα με τον Γκότοβο, (2001) «η λέξη έθνος διαχρονικά παραπέμπει σε όρια 

ανάμεσα σε ανθρώπινες ομάδες, άρα σε ένα σχήμα ταξινόμησης». Ερευνώντας τη 

διαθέσιμη βιβλιογραφία, συναντά κανείς πλήθος ορισμών, οι οποίοι έχουν 

διαφορετικές θεωρητικές και πολιτικές αφετηρίες και καταβολές. Είναι προφανές ότι 

δεν είναι δυνατό στο πλαίσιο των ορίων της παρούσας εργασίας να παραθέσουμε 

όλους τους ορισμούς του έθνους, καθώς, αφενός, δεν είναι αυτός ο στόχος της 

παρούσας έρευνας και, αφετέρου, επειδή κανένας ορισμός δεν μπορεί να είναι 

πλήρης. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον A. D. Smith (2000, σελ. 30) το έθνος 

μπορεί να οριστεί ως ο «κατονομασμένος ανθρώπινος πληθυσμός που μοιράζεται μια 

ιστορική εδαφική επικράτεια, κοινούς μύθους και ιστορικές μνήμες, μια μαζική, 

δημόσια κουλτούρα, κοινή οικονομία και κοινά για όλα τα μέλη νομικά δικαιώματα 

και υποχρεώσεις». Ο ορισμός αυτός, εκ πρώτης, φαίνεται ικανοποιητικός, όμως, στην 

πραγματικότητα, είναι ελλιπής και περιοριστικός, καθώς ταυτίζει το έθνος με ένα 

νεωτερικό κράτος κι έτσι δεν συμπεριλαμβάνει νομαδικά ή υπόδουλα έθνη τα οποία 

δεν έχουν δικό τους κράτος ή ιστορική εδαφική επικράτεια. 
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Ωστόσο, για τις ανάγκες της έρευνάς μας θα κάνουμε επιλεκτικά μια αναφορά 

σε ορισμούς του έθνους που συναντάμε στις τρεις βασικές σχολές οι οποίες 

ανέπτυξαν θεωρίες αναφορικά με την έννοια του έθνους: τον αρχεγονισμό, τον 

μοντερνισμό και τον εθνοσυμβολισμό, δίνοντας περισσότερη έμφαση στις σύγχρονες 

προσεγγίσεις, ώστε να προσπαθήσουμε στα επόμενα κεφάλαια να κατανοήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η εθνική ταυτότητα και τον ρόλο που 

διαδραματίζει το εκπαιδευτικό σύστημα ως προς αυτό τον σκοπό. Ο αρχεγονισμός 

και ο μοντερνισμός εκφράζουν δυο κεντρικές συγκρουόμενες αντιλήψεις για την 

έννοια του έθνους: η πρώτη το αντιμετωπίζει ως φυσικό γεγονός, ως μια άχρονη και 

α-ιστορική συσσωμάτωση ανθρώπων που βασίζεται στην κοινή καταγωγή του με 

όρους βιολογίας. Θεωρεί την εθνικότητα ως φυσικό χαρακτηριστικό των ανθρώπινων 

όντων και δηλώνει πίστη στην αρχαιότητα και στη φυσικότητα των εθνών (Özkırımlı, 

2011, σελ. 95).  

Ο μοντερνισμός κινείται στο άλλο άκρο. Υποστηρίζει πως η έννοια του 

έθνους διαμορφώθηκε ιστορικά τα τελευταία 200 χρόνια (Αβδελά 1997, σελ. 32), 

είναι δημιούργημα της εθνικής ιδεολογίας και γίνεται αντιληπτό «όχι σαν 

πρωταρχική, φυσική και σταθερή οντότητα, αλλά ως ιστορικό φαινόμενο το οποίο 

στη σημερινή του μορφή αποτελεί προϊόν και αποτέλεσμα της εθνικιστικής επιταγής 

«ένα έθνος, ένα κράτος» (ό.π., σελ. 33). Αντιμετωπίζει, δηλαδή, το έθνος ως μια 

πολιτική ενότητα, ιστορικό προϊόν του Διαφωτισμού και των ευρύτερων 

κοινωνικοοικονομικών μεταλλαγών που συντελέστηκαν αρχικά στην Ευρώπη από τα 

μισά του 18
ου

 αιώνα, μια πολιτική ενότητα της οποίας τα ενοποιητικά στοιχεία 

καθόλου αυτονόητα δεν ήταν. Οι μοντερνιστές πιστεύουν στη νεωτερικότητα των 

εθνών και υποστηρίζουν πως δεν είναι τα έθνη που δημιουργούν κράτη, αλλά το 

αντίθετο (ό.π. σελ. 119-120). Ο Μπ. Άντερσον (1997, σελ. 26) υποστηρίζει ότι το 

έθνος είναι μια κοινωνικά κατασκευασμένη κοινότητα, η οποία «φαντάζεται τον 

εαυτό της ως πολιτική κοινότητα, εγγενώς οριοθετημένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη. 

Αποτελεί κοινότητα σε φαντασιακό επίπεδο, επειδή κανένα μέλος, ακόμα και του 

μικρότερου έθνους, δεν θα γνωρίσει ποτέ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη, δεν 

θα τα συναντήσει ούτε καν θα ακούσει γι’ αυτά, εντούτοις το καθένα έχει την 

αίσθηση του συνανήκειν». Ο εθνοσυμβολισμός κινείται στη μέση οδό, ανάμεσα στις 

δύο προηγούμενες προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τη βασική θέση της σχολής τούτης, «τα 

έθνη και τα εθνικά κράτη, που δημιουργήθηκαν κατά την εποχή της νεωτερικότητας, 

δεν δημιουργήθηκαν από την εθνική ιδεολογία εκ του μηδενός, αλλά με βάση ένα 
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πολιτισμικό σύνολο εθνικών ιδεών, αξιών, συμβόλων και ταυτίσεων, που αποτέλεσαν 

την ιστορική πολιτισμική «μαγιά» για την κατασκευή μιας νέας εθνικής ταυτότητας, 

ως συνέχειας μιας επιμέρους αρχικής» (Ιντζεσίλογλου 2013). 

 

Το έθνος, δηλαδή η κοινή καταγωγή, η γλώσσα, η θρησκεία και οι παραδόσεις 

εδραιώνουν την εθνική ταυτότητα, η οποία, όπως αναφέρθηκε και για τις άλλες 

μορφές ταυτότητας, συγκροτείται μέσω μιας διαρκούς διαδικασίας 

ετεροπροσδιορισμού. Τα έθνη προσδιορίζονται μέσα από τις διαφορές τους με τα 

άλλα έθνη και η εθνική ταυτότητα αναπαράγεται ως μοναδική και ομοιογενής, 

αρνούμενη «τόσο τις ομοιότητες με καθετί έξω από αυτήν όσο και τις 

διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της» (Αβδελά 1997, σελ. 33) 

 

3.1.4 Πολιτισμική ταυτότητα 

 

Πριν ορίσουμε την πολιτισμική ταυτότητα και αναζητήσουμε τη σχέση της με 

την εθνική, θα προσδιορίσουμε τον πολιτισμό. Επειδή πρόκειται για μια εξαιρετικά 

πολύπλοκη έννοια, δεν θα αναλωθούμε στην παράθεση πολλών ορισμών, παρά θα 

περιοριστούμε σε δύο γενικούς και μεστούς ορισμούς. Ο πρώτος είναι του Μερακλή 

και τον εντοπίσαμε σε βιβλιογραφία της Ρέας Κακάμπουρα (2005). Σύμφωνα με 

αυτόν, πολιτισμό «αποτελεί καθετί που υπάρχει γύρω μας και μέσα μας (μέσα μας: τα 

συναισθήματα, οι γνώσεις, οι ιδέες κλπ) δημιουργημένο από την ανθρώπινη 

παρέμβαση στα δεδομένα του φυσικού κόσμου, καθώς ο άνθρωπος είναι η ιδιάζουσα 

εκείνη μορφή της φύσης, που παρεμβαίνει και επεμβαίνει και στην υπόλοιπη φύση 

και στον εαυτό της». Ο δεύτερος ορισμός είναι του Greverus (Δαμανάκης 1989) και 

με βάση αυτόν, ο πολιτισμός αναφέρεται «στο σύνολο των στοιχείων που χρειάζεται 

ο άνθρωπος, για να προσαρμοστεί στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, και να 

ικανοποιήσει τις φυσικές και πνευματικές ανάγκες του. Συμπεριλαμβάνει, δηλαδή, 

όλους τους κανόνες, τις αξίες και τα ερμηνευτικά σχήματα της καθημερινής ζωής των 

ατόμων ενός κοινωνικού συνόλου». 

 

Ο Μ. Δαμανάκης (1998, σελ. 32) υποστηρίζει ότι ο πολιτισμός και η 

πολιτισμική ταυτότητα «δεν είναι στατικά μεγέθη, αλλά εξελικτικές διαδικασίες. Ο 

πολιτισμός, ως στάση ζωής, διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές, 
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κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, η δε πολιτισμική ταυτότητα του 

ατόμου και της ομάδας είναι προϊόν της διαδικασίας της πολιτισμοποίησης, που 

λαμβάνει χώρα κάτω από τις παραπάνω συγκεκριμένες συνθήκες». Για να είμαστε 

σαφέστεροι, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι ως πολιτισμοποίηση χαρακτηρίζεται «η 

πολιτισμική μεταβίβαση ή ακόμα μια διαδικασία μέσα από την οποία ένα άτομο 

γίνεται μέλος μιας πολιτισμικής ομάδας» (Κυπριανού 2011, σελ. 78). Ο Γιανναράς 

διατυπώνει τη θέση πως η εθνική και πολιτισμική ταυτότητα αλληλεπικαλύπτονται, 

αλλά δε συμπίπτουν και δεν είναι ταυτόσημες (1996 σελ. 11). Η πολιτισμική 

ταυτότητα είναι ευρύτερη της εθνικής, η οποία περιορίζεται στα κοινά στοιχεία: 

γλώσσα, θρησκεία, κοινές παραδόσεις. Αποτελεί τρόπο ζωής και βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με τις συνθήκες κοινωνικοποίησης του ατόμου. Έχει βιωματικό 

χαρακτήρα και καλλιεργείται με την ενασχόληση του ατόμου με το 

κοινωνικοπολιτισμικό του περιβάλλον, ενώ η εθνική ταυτότητα μπορεί να 

διαμορφωθεί στο πλαίσιο μιας εικονικής πραγματικότητας, κυρίως μέσα από την 

εκπαίδευση και το σχολείο (Δαμανάκης 1999, σελ. 42). Ο Γκότοβος (1991) από την 

πλευρά του αναφέρει πως «υπεύθυνο για την εικόνα που σχηματίζει το άτομο για την 

πολιτισμική του ταυτότητα και ιδιαίτερα για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

υποτίθεται ότι το διαφοροποιούν θετικά σε σύγκριση με τους αλλοεθνείς είναι κυρίως 

το σχολείο και η εκπαίδευση», προσθέτοντας στη συνέχεια την επιρροή της 

οικογένειας, των ομάδων συνομηλίκων, καθώς και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 

Ο Ζ. Πρύνεντυ (1999 σελ.52) χαρακτηρίζει την πολιτισμική ταυτότητα ως έννοια 

αμφίβολη, η οποία βασίζεται σε δύο σύνολα στοιχείων: σε αμετάβλητα δεδομένα 

(φύλο, ιθαγένεια) και σε αυτά που απορρέουν από τις ατομικές ιδιότητες του ατόμου 

και διακρίνουν την ατομικότητά του. 

 

3.1.5 Διπολιτισμική ταυτότητα 

 

Χαρακτηριστικό των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού, όπως και κάθε 

μεταναστόπουλου, είναι ότι ζουν σε ένα δίγλωσσο-διπολιτισμικό περιβάλλον και 

αποκτούν ένα διπολιτισμικό (ή ακόμα και πολυπολιτισμικό) κεφάλαιο, εκείνο της 

χώρας προέλευσης και αυτό της χώρας υποδοχής. Έτσι, αναπτύσσουν μια 

διπολιτισμική ταυτότητα, δηλαδή την ικανότητα να λειτουργούν σε δύο διαφορετικά 

πολιτισμικά συστήματα, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάζουν μεταξύ δύο 
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συστημάτων αξιών και παράλληλα να μπορούν να ταυτίζονται και με τις δύο ομάδες 

(Κωστούλα-Μακράκη 2001, σελ. 97). 

 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή έχει στόχο την ανάδειξη και τη 

στήριξη της διπολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών, «όχι ως ατομικό γνώρισμα των 

"ξένων", αλλά ως υπερπολιτισμικής, κοινωνικά διαμεσολαβημένης δυνατότητας 

συλλογικού και προσωπικού αυτοπροσδιορισμού» (Γκόβαρης, 2000). 

 

3.1.6 Εθνοπολιτισμική ταυτότητα στη διασπορά 

 

Στο σημείο αυτό και για τις ανάγκες της έρευνάς μας αξίζει να αναφερθούμε 

στην έννοια της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας (ή ελληνικότητας) των ατόμων 

ελληνικής καταγωγής στη διασπορά. Πρόκειται για «το σκέλος εκείνο της ταυτότητάς 

τους που συνδέεται με ή και συντίθεται από συγχρονικά ή διαχρονικά στοιχεία που 

αφορούν στην ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό, σε ήθη, έθιμα σε θεσμούς και 

παραδόσεις» (ΕΔΙΑΜΜΕ 2004). 

 

Στην ελληνική διασπορά απαντώνται πολλές εκφάνσεις της ελληνικότητας, οι 

οποίες συναρτώνται με την εκάστοτε ιστορική εξέλιξη της διασποράς και τις 

εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες διαβίωσης 

των μελών της κάθε διασποράς. Οι βασικότερες όμως εκφάνσεις είναι δύο: Η πρώτη 

αφορά μια εξωελλαδική, ωστόσο ελλαδοκεντρικά προσανατολισμένη ελληνικότητα, 

η οποία διαθέτει συγχρονικά διαπιστώσιμα στοιχεία όπως: γλώσσα, θρησκεία, 

ιστορία, θεσμούς, ήθη, έθιμα παραδόσεις και η οποία απαντάται στη μεταναστευτική 

διασπορά, κυρίως της Ευρώπης. Η δεύτερη έκφανση, την οποία συναντάμε, κυρίως, 

στην ιστορική διασπορά και στη μεταναστευτική διασπορά με μακρά ιστορία, την 

ονομάζουμε συμβολική ελληνικότητα και βασίζεται στο «πολιτισμικό ελάχιστο». 

Εμφανίζεται δηλαδή απλώς ως πεποίθηση, ως πίστη στην καταγωγή, ως 

συναισθηματικός δεσμός με ό,τι είναι ελληνικό, ως μύθος, χωρίς να συνοδεύεται από 

συγχρονικά διαπιστώσιμα στοιχεία, με εξαίρεση ίσως κάποια ελληνογενή πολιτισμικά 

και γλωσσικά ψήγματα. Βασίζεται συνήθως σε σύμβολα και συμβολισμούς, τα οποία 

της δίνουν περιεχόμενο και την καθιστούν ανθεκτική (ό.π.). Για να καταστεί όμως και 

λειτουργική θα πρέπει να εμπλουτιστεί με συγχρονικά γλωσσικά, κοινωνικά και 
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πολιτισμικά στοιχεία (Δαμανάκης 2007, σελ. 161). Οι νέες συνθήκες της 

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας διαμορφώνουν τις συνθήκες εκείνες για τη 

δημιουργία μιας νέας βάσης, πάνω στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί μια νέα σχέση 

αλληλεπίδρασης, μεταξύ Ελλήνων της Ελλάδας και Ελλήνων της διασποράς 

(Δαμανάκης 1999, σελ. 41). 

 

3.2 Θεωρίες ταυτότητας 

 

Η ταυτότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας πολλών επιστημών. Η 

ψυχολογία για παράδειγμα μελετά την ατομική ταυτότητα, δηλαδή τη διαδικασία με 

την οποία «ο εαυτός» συγκροτείται σε σχέση με «τον άλλο». Η κοινωνική ψυχολογία 

ερευνά τις συλλογικές ταυτότητες, ενώ η ανθρωπολογία ερευνά τις πολιτιστικές 

ταυτότητες, καθώς μελετά πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα σε κοινωνίες. 

 

Στο σημείο αυτό της εργασίας μας θα κάνουμε μια συνοπτική αναφορά στις 

βασικότερες θεωρίες ταυτότητας, ξεκινώντας από τη θεωρία της συμβολικής 

αλληλεπίδρασης του Mead. 

 

3.2.1 Θεωρία ταυτότητας του Mead 

 

Ο Mead προσπαθεί να ερμηνεύσει την έννοια της ταυτότητας, ερευνώντας τις 

κοινωνικές διαδικασίες της ανθρώπινης επικοινωνίας και «τονίζει τη σημασία της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς στα φυσικά πλαίσια των κοινωνικών καταστάσεων» 

(Γεωργογιάννης 1996, σελ. 59). Η ταυτότητα δημιουργείται μέσω της συμβολικής 

αλληλεπίδρασης. Το άτομο δηλαδή, επηρεαζόμενο από την κοινωνική του ζωή, 

διαμορφώνει και εξελίσσει σταδιακά, αλλά ενεργά, τη συμπεριφορά και την 

ταυτότητά του, ερμηνεύοντας συμβολικά τις ενέργειες των άλλων ατόμων 

(Blackledge & Hunt, 1994, σελ. 419). Η ταυτότητα, με άλλα λόγια, δεν είναι 

κληρονομήσιμη ιδιότητα, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τις σχέσεις που 

δημιουργεί το άτομο με άλλα άτομα σε πλαίσιο επικοινωνίας. 

 

Η ταυτότητα, πάντα σύμφωνα με τον Mead, διακρίνεται σε συνειδητή και μη 

συνειδητή. Η συνειδητή «επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των γνωστικών επιδόσεων του 
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ατόμου και εγγίζει την ανθρώπινη ικανότητα για αυτογνωσία» (Γεωργογιάννης1996, 

σελ.59), ενώ η μη συνειδητή αφορά συμπεριφορές που υιοθετήθηκαν ασυνείδητα. 

Παρότι η ταυτότητα (και ο εαυτός) είναι προϊόν της συμβολικής αλληλεπίδρασης, δεν 

αποτελεί μια παθητική αντανάκλαση του γενικευμένου άλλου, δηλαδή του 

κοινωνικού περίγυρου, αλλά το άτομο και ο κοινωνικός περίγυρος 

αλληλοεπηρεάζονται. Υπάρχουν δύο πόλοι στην ταυτότητα του ατόμου. Ο πρώτος 

αναφέρεται ως «me» και ουσιαστικά αποτελεί την αντανάκλαση της συμπεριφοράς 

του γενικευμένου άλλου. Ο δεύτερος πόλος, το «I» αφορά στην αντίδραση στη 

συμπεριφορά του γενικευμένου άλλου. (Cronk χ.χ.). Ο κοινωνικός περίγυρος, 

διαμορφώνει το άτομο, «me» (social self) με τους κανόνες και της αξίες του, ενώ από 

την άλλη το άτομο «I» (response to social self) αντιδρά στην εκάστοτε κοινωνική 

κατάσταση και τη διαφοροποιεί (Γεωργογιάννης ό.π. σελ. 61). Το «me» και το «Ι» 

αποτελούν την ταυτότητα του ατόμου, η οποία εκφράζεται με τη γλώσσα και άλλα 

σύμβολα. 

 

3.2.2 Θεωρία ταυτότητας του Goffman 

 

Η συμβολή του Goffman στην ανάπτυξη της θεωρίας της ταυτότητας είναι 

σημαντική, καθώς έρχεται να καλύψει κενά και αδυναμίες των προγενέστερών του 

θεωρητικών. Ασχολήθηκε με την ταυτότητα ατόμων που βιώνουν την κοινωνική 

προκατάληψη, δηλαδή άτομα διαφορετικά τα οποία φέρουν ένα στίγμα, όπως 

σωματικές ανωμαλίες, ψυχικές ασθένειες, πολιτισμική διαφορετικότητα, διαφορετική 

καταγωγή, χρώμα ή φυλετικά χαρακτηριστικά (Γεωργογιάννης, Ορφανίδη, & 

Χουρμουζιάδου 2012, σελ. 69-70) Διέκρινε την ταυτότητα σε προβολική και 

πραγματική κοινωνική ταυτότητα. Υποστήριξε πως η προβολική συνδέεται με τις 

προβαλλόμενες προσδοκίες της κοινωνίας από το άτομο, ενώ η πραγματική αφορά τις 

ουσιαστικές, πραγματικές, φανερές και αποδεδειγμένες ιδιότητες του ατόμου 

(Γεωργογιάννης 1996, σελ. 62-63). 

 

Το στίγμα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί ένα ατομικό 

χαρακτηριστικό, το οποίο αποκλίνει από τις προσδοκίες της κοινωνίας. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το στιγματισμένο άτομο, αντιλαμβανόμενο τη διάκριση που υφίσταται, 

απομονώνεται από το κοινωνικό περιβάλλον, δημιουργεί ένα δικό του ασφαλές 
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κοινωνικό περιβάλλον με άτομα που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό 

και αποκρύπτει πληροφορίες για τον εαυτό του, δημιουργώντας έτσι απόσταση 

ανάμεσα στην προβολική και κοινωνική ταυτότητα. Συμβαίνει όμως και το αντίθετο· 

υπάρχουν στιγματισμένα άτομα, τα οποία γνωρίζουν καλά τον εαυτό τους, τον έχουν 

αποδεχθεί, τον προβάλλουν, χωρίς να παραποιούν τις προσωπικές πληροφορίες και 

αναγνωρίζουν τη μοναδικότητά τους (ό.π. σελ.64-65). 

 

Για να οριοθετήσει ο Goffman την επίδραση αυτής της γνωριμίας του εαυτού, 

εισήγαγε την έννοια της ατομικής ταυτότητας, την οποία διαχώρισε από την 

κοινωνική, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι και οι δύο αποτελούν απόρροια του 

εκάστοτε κοινωνικού περιβάλλοντος. Η προσωπική ταυτότητα αφορά στην 

εσωτερική ενότητα και συνέχεια στο χωροχρόνο και προσδίδει μοναδικότητα και 

ιδιαιτερότητα στο άτομο (Τσαρδάκης 1995, σελ. 78), ενώ η κοινωνική αναφέρεται σε 

σύμβολα και είναι «αποκρυσταλλωμένη στο ότι ο κάθε άνθρωπος ανήκει σε 

διαφορετικές ομάδες αναφοράς και διαφορετικά συστήματα ρόλων» (Μühlbauer 

1985, σελ. 164).  

 

3.2.3 Θεωρία ταυτότητας του Krappmann 

 

Ο Krappmann ερευνά τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία το άτομο μπορεί 

στην καθημερινή κοινωνική του επικοινωνία να αναπτύξει και να προβάλει μια 

κοινωνική ταυτότητα που να είναι κοινωνικά αποδεκτή. Θεωρεί τη γλώσσα ως 

βασικό μέσο επίτευξης της επικοινωνίας και της προβολής της ταυτότητας 

(Γεωργογιάννης 1996, σελ. 68), υποστηρίζοντας, όμως, παράλληλα πως δεν υπάρχει 

αξιόπιστο σύμβολο (ούτε η γλώσσα) μέσω του οποίου να είναι δυνατό να 

περιοριστούν όλες οι παρεξηγήσεις στην εξέλιξη μιας επικοινωνίας και πως μόνο ένα 

μέρος από τις γνώμες και τις προθέσεις του άλλου μπορούν να κατανοηθούν πλήρως 

(ό.π. σελ. 69). Για τον Krappmann, είναι σημαντικό το άτομο να υιοθετεί μια έξυπνη 

κοινωνική επίδοση στα πλαίσια της επικοινωνίας, η οποία διατηρεί και στηρίζει την 

κοινωνική ταυτότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται κάποιες ατομικές 

ικανότητες, που συνοψίζονται στα παρακάτω (ό.π. σελ. 70-72): 
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 Η απόσταση ρόλων: η ικανότητα του ατόμου να αποστασιοποιείται 

από κανόνες συμπεριφοράς και ρόλους, έτσι ώστε να μπορεί να τους αποδέχεται, να 

τους απορρίπτει ή να τους τροποποιεί. 

 Η ικανότητα του ατόμου να συναισθάνεται τις στάσεις των άλλων, τις 

προσδοκίες ή τις ανάγκες του (ενσυναίσθηση). 

 Η αμοιβαία ανοχή, η οποία συντελεί στον να γίνονται ανεκτές μια 

παραμένουσα δυσαρέσκεια ή αλληλοσυγκρουόμενες ανάγκες του ατόμου με άλλους. 

 Η παρουσίαση της ταυτότητας που το άτομο αποκτά κατά τη διάρκεια 

της κοινωνικοποίησης του, που ονομάζεται αυτοπαρουσίαση. 

 

3.2.4 Θεωρία ταυτότητας του Erikson 

 

Η θεωρία του Erikson συνέβαλε στην κατανόηση της προσωπικότητας όπως 

αυτή αναπτύσσεται και διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής. Κύρια στοιχεία της 

θεωρίας του είναι η ανάπτυξη της ταυτότητας του εγώ, τα στάδια της ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης και ιδίως η κρίση της ταυτότητας. 

 

Πιο αναλυτικά, ο Erikson ασχολήθηκε με «τη διαμόρφωση της ταυτότητας 

κατά τη διάρκεια όλων των εξελικτικών φάσεων του ατόμου στη διαχρονική 

διάσταση» (Γεωργογιάννης 1996, σελ. 72-73) και όχι με τη συγκεκριμένη κατάσταση 

του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Θεωρεί, δηλαδή, πως η ταυτότητα είναι 

διαχρονική και πως μεταβάλλεται σε οκτώ ψυχοκοινωνικά στάδια εξέλιξης του 

ατόμου, τα οποία είναι επιγραμματικά: Εμπιστοσύνη - Δυσπιστία, Αυτονομία - 

Αμφιβολία, Πρωτοβουλία - Ενοχή, Φιλοπονία - Κατωτερότητα, Ταυτότητα - Σύγχυση 

ρόλων, Οικειότητα - Απομόνωση, Πανανθρώπινο ενδιαφέρον - Αυτοαπορρόφηση και 

Καταξίωση - Απόγνωση, και ξεκινούν από τη στιγμή που ένα άτομο γεννιέται μέχρι 

την γεροντική του ηλικία (ό.π. σελ. 74). 

 

Κατά τη διάρκεια των φάσεων αυτών της εξέλιξης της ταυτότητας, το άτομο 

επιχειρεί μέσω της αναγνώρισης του κοινωνικού περιβάλλοντος, «να ανακαλύπτει όλο 

και περισσότερες ικανότητες του «εγώ» του και να οργανώνει με όλες τις «εγώ 

εμπειρίες» μια «εγώ σύνθεση» σ’ ένα οργανωμένο αρμονικό σύνολο» (ό.π. σελ. 72). 

Ο Erikson ορίζει την «ταυτότητα του εγώ» ως τη συσσωρευθείσα εμπιστοσύνη, ή 
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καλύτερα πεποίθηση, ότι η αντίληψη των άλλων για την ενότητα και τη συνέχεια της 

προσωπικότητας του ατόμου ανταποκρίνεται σε μια πραγματική εσωτερική 

κατάσταση, σε μια ικανότητα του να διατηρεί αυτή την ενότητα και τη συνέχεια της 

(Δαμανάκης 1989, όπως αναφέρεται στο Αναστασοπούλου 2015). Τέλος, υποστήριξε 

ότι «η ταυτότητα του εγώ» είναι απαραίτητο να θεωρηθεί ως μια μεταβλητή της 

«ομαδικής ταυτότητας» της ομάδας, στην οποία ένα άτομο ζει την καθημερινότητά 

του, δηλαδή είναι ενσωματωμένο σ’ αυτήν. Ένα άτομο κατά τη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησής του είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί από αποκλίνουσες κοινωνικές 

απαιτήσεις και ασυμφωνίες, προκειμένου να δημιουργήσει μια σταθερή ταυτότητα 

(Γεωργογιάννης, 1996, σελ. 73). 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Σκοπός έρευνας 

 

Σκοπός έρευνας της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον 

οποίο παρουσιάζονται η Ελλάδα και οι Έλληνες στα σχολικά βιβλία των ομογενών 

για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένη. Πιο συγκεκριμένα, θα 

διερευνηθεί η εικόνα της Ελλάδας και του Έλληνα στη σειρά «Μαργαρίτα», τόσο στο 

κείμενο, όσο και στο περικείμενο. 

 

4.1.1 Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αλλά και για να υπηρετήσουμε τον 

παραπάνω σκοπό, διατυπώσαμε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

α. Υπάρχουν εθνοκεντρικά στοιχεία στα βιβλία αυτά; Καλλιεργούν τον 

εθνικισμό; 

β. Παρουσιάζεται μια εξιδανικευμένη εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας; 

γ. Ταυτίζεται ο ελληνισμός με τον χριστιανισμό; 

δ. Εξυμνείται το αρχαίο ελληνικό πνεύμα; 

ε. Καλλιεργούνται προκαταλήψεις και στερεότυπα; 

στ. Προβάλλεται ο ελληνικός πολιτισμός ως ανώτερος από τους άλλους; 

ζ. Περιέχονται αρνητικοί χαρακτηρισμοί για άλλους λαούς και πολιτισμούς; 

 

4.2 Το υπό έρευνα υλικό 

 

Το υλικό που θα ερευνηθεί είναι τα σχολικά εγχειρίδια της σειράς 

«Μαργαρίτα», τα οποία αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένη. 

Τα βιβλία απευθύνονται σε ομογενείς μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς 

καθόλου γλωσσικές και με ελάχιστες ή και «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές 

προϋποθέσεις, καθώς και σε αλλοεθνείς-αλλόγλωσσους μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν 

να μάθουν την ελληνική. 

 

Το υλικό αυτό (Μαργαρίτα 1 έως 6) παράχθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος Παιδεία Ομογενών από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και 
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Μεταναστευτικών Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς 

πόρους. Ο τελευταίος τίτλος της σειράς αυτής (Μαργαρίτα 7) προέρχεται από τη 

συνέχεια του παραπάνω έργου με τον τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά». Η συγκεκριμένη σειρά, όπως και κάθε 

σειρά εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του έργου Παιδεία Ομογενών, 

στηρίζεται σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και νομιμοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, βάσει του ΦΕΚ 807/4 

Ιουλίου 2006. 

 

Η σειρά εκπαιδευτικού υλικού «Μαργαρίτα» απευθύνεται σε μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή σε μαθητές από 6 έως 12 ετών και αποτελείται 

από 6 τίτλους εκπαιδευτικού υλικού, οι οποίοι χωρίζονται σε τρία επίπεδα. 

 

Τα βιβλία του πρώτου επιπέδου (Μαργαρίτα 1 και Μαργαρίτα 2) διδάσκονται 

στην Α’ και Β’ τάξη και στοχεύουν στη βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, ενώ τα εγχειρίδια του δεύτερου 

επιπέδου (Μαργαρίτα 3 και Μαργαρίτα 4) απευθύνονται σε μαθητές της Γ’ και Δ’ 

τάξης και έχουν ως στόχο την καλλιέργεια της εκφραστικής επάρκειας και των 

δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Το υλικό του τρίτου 

επιπέδου (Μαργαρίτα 5 και Μαργαρίτα 6) διδάσκεται σε μαθητές της Ε’ και Στ’ 

τάξης και στοχεύει στην καλλιέργεια της γλωσσικής επάρκειας, καθώς και στην 

ανάπτυξη και εμπέδωση των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου. 

 

Ο έβδομος τίτλος της σειράς (Μαργαρίτα 7) αποτελεί το τέταρτο επίπεδο 

υλικού, αφορά μαθητές ηλικίας 12-14 ετών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

στοχεύει στην απόκτηση μέτριας γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Το κάθε επίπεδο 

αντιστοιχεί με ένα επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). 

Το πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί με το Α1, το δεύτερο επίπεδο με το Α2, το τρίτο 

επίπεδο με το Β1 και το τέταρτο επίπεδο με το Β2. 
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Το υπό έρευνα υλικό είναι ανά τίτλο το εξής: 

 

1. Αδαμίδης, Δ., Σεραφειμίδου, Α. Σουλτάνη, Α. & 

Χατζηπαναγιωτίδη, Α. 2004, Μαργαρίτα 1, Βιβλίο Μαθητή, 

ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 

 

 

2. Αδαμίδης, Δ., Σεραφειμίδου, Α. Σουλτάνη, Α. & 

Χατζηπαναγιωτίδη, Α. 2004, Μαργαρίτα 2, Βιβλίο Μαθητή, 

ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 

 

 

3. Αδαμίδης, Δ., Σεραφειμίδου, Α. Σουλτάνη, Α. & 

Χατζηπαναγιωτίδη, Α. 2004, Μαργαρίτα 3, Βιβλίο Μαθητή, 

ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 

 

 

4. Αδαμίδης, Δ., Σεραφειμίδου, Α. Σουλτάνη, Α. & 

Χατζηπαναγιωτίδη, Α. 2004, Μαργαρίτα 4, Βιβλίο Μαθητή, 

ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 
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5. Αδαμίδης, Δ., Καρακολτσίδου Μ.. Χατζηπαναγιωτίδη, 

Α. & Χατζησαββίδου Ν. 2007, Μαργαρίτα 5, Βιβλίο 

Μαθητή, ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 

 

 

6. Αδαμίδης, Δ., Καρακολτσίδου Μ.. Χατζηπαναγιωτίδη, 

Α. & Χατζησαββίδου Ν. 2007, Μαργαρίτα 6, Βιβλίο 

Μαθητή, ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 

 

 

7. Χατζηπαναγιωτίδη, Α., Αδαμίδης, Δ.,Καρακολτσίδου Μ. 

&. Λουκασβίλι, Ν. 2013, Μαργαρίτα 7, Βιβλίο Μαθητή, 

ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα παραπάνω βιβλία μαθητή συνοδεύονται από 

τετράδια δραστηριοτήτων, καθώς και από CD-ROM. 

 

4.2.1 Κριτήρια επιλογής υλικού 

 

Το συγκεκριμένο υλικό επιλέχθηκε να ερευνηθεί για δύο βασικούς λόγους. 

Καταρχήν, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γράφουσα, αφού έχει 

χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της, την περίοδο που εκείνη δίδασκε την ελληνική ως 

δεύτερη και ως ξένη σε παιδιά ομογενών στη Σουηδία. 
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Επιπλέον, είναι σημαντικό να διερευνηθεί, για να διαπιστωθεί πώς 

προβάλλονται η Ελλάδα και οι Έλληνες σε ομογενείς μαθητές με ελάχιστες ή 

καθόλου γλωσσικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις, καθώς και σε αλλοεθνείς. Όπως 

διαπιστώσαμε στη βιβλιογραφική έρευνα, τα ελλαδικά σχολικά εγχειρίδια είναι 

εθνοκεντρικά και βρίθουν από στερεότυπα και εικόνες εχθρού για τους άλλους λαούς. 

Αντίστοιχα, τα σχολικά βιβλία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά, 

σύμφωνα με τη μελέτη του Δαμανάκη το 1996 (1999) παρουσιάζουν τον 

αρχαιοελληνικό πολιτισμό, την ορθοδοξία και τη σύγχρονη Ελλάδα εξιδανικευτικά, 

στερούμενη συγχρονικών στοιχείων. 

 

Από το 1996 όμως έχουν μεσολαβήσει δύο δεκαετίες και τα σχολικά 

εγχειρίδια της εκπαίδευσης της διασποράς έχουν αλλάξει. Αξίζει να ερευνήσουμε αν 

έχει αλλάξει και η φιλοσοφία των νέων βιβλίων, τα οποία συντάχθηκαν από το 

Εργαστήριο Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ) ή αν 

ακόμα κυριαρχούν τα στερεότυπα και οι εμμονές στο «ένδοξο» παρελθόν. 

 

4.2.2 Τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού 

 

Το ερευνητικό υλικό αποτελείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, από 7 βιβλία 

μαθητή, τα οποία περιέχουν συνολικά 759 σελίδες και το καθένα από αυτά 

αποτελείται από 9 ενότητες. 

 

Αναλυτικότερα, το βιβλίο μαθητή «Μαργαρίτα 1», το οποίο είναι το πρώτο 

του πρώτου επιπέδου αποτελείται από 63 σελίδες, οι οποίες καλύπτουν τις εξής 

ενότητες: 1
η
 «Καλημέρα», 2

η
 «Γεια σου», 3

η
 «Σχολείο», 4

η
 «Το κρυφτό», 5

η
 

«Ζωολογικός Κήπος», 6
η
 «Το Πάρτι», 7

η
 «Ρούχα», 8

η
 «Η μέρα» και 9

η
 «Παίζουμε». 

Μετά από τις ενότητες αυτές, υπάρχουν δύο παιχνίδια: «Βρες τα πράγματα» και «Το 

ουράνιο τόξο». 

 

Το δεύτερο βιβλίο του πρώτου επιπέδου, «Μαργαρίτα 2» αποτελείται από 71 

σελίδες και τις ακόλουθες ενότητες: 1
η
 «Στο σχολείο», 2

η
 «Το πάρτι μου», 3

η
 «Το 

πρόγραμμα της εβδομάδας», 4
η
 «Πάμε για ψώνια», 5

η
 «Μαγειρεύουμε», 6

η
 «Η 

οικογένεια Ποντικάκη», 7
η
 «Όλοι παίζουμε», 8

η
 «Εποχές και γιορτές» και 9

η
 «Μια 
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φορά κι έναν καιρό». Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει το παιχνίδι «Το φιδάκι της 

γλώσσας». Παρατηρούμε πως στα δύο αυτά πρώτα βιβλία οι περισσότερες 

περιστάσεις επικοινωνίας είναι κοινές (σχολείο, πάρτι, ψώνια, παιχνίδια) και πως 

μετά τις ενότητες και τα δύο βιβλία περιέχουν παιχνίδια. 

 

Στις 95 σελίδες του βιβλίου «Μαργαρίτα 3», οι μαθητές συναντούν τα 

παρακάτω μαθήματα: 1
ο
 «Ποιος είναι;», 2

ο
 «Εστιατόριο ή φαστ φουντ», 3

ο
 «Πού 

πήγε ο Φρίξος;», 4
ο
 «Στο τσίρκο», 5

ο
 «Τα γενέθλια», 6

ο
 «Μια φανταστική ειρωνεία», 

7
ο
 «Αθλητισμός», 8

ο
 «Στο σχολείο» και 9

ο
 «Θυμάσαι;». 

 

Το βιβλίο «Μαργαρίτα 4» περιέχει 103 σελίδες και τα ακόλουθα μαθήματα: 

1
ο
 «Καλωσήρθατε», 2

ο
 «Τα χόμπι μου», 3

ο
 «Στη λαϊκή», 4

ο
 «Στα μαγαζιά», 5

ο
 

«Υγεία», 6
ο
 «Ο κόσμος μας», 7

ο
 «Στο σχολείο», 8

ο
 «Τα ταξίδια», 9

ο
 «Ενημέρωση». 

Και τα δύο βιβλία του δεύτερου επιπέδου (Μαργαρίτα 3 και 4) έχουν παρόμοια δομή, 

καθώς, μετά το τέλος των ενοτήτων, ακολουθεί πίνακας με τους λεξιλογικούς, 

επικοινωνιακούς και γραμματικούς στόχους της κάθε ενότητας. 

 

Το πρώτο βιβλίο του τρίτου επιπέδου, το «Μαργαρίτα 5» αποτελείται από 119 

σελίδες. Οι ενότητες που περιέχονται είναι οι εξής: 1
η
 «Ο καλύτερός μου φίλος! Η 

καλύτερή μου φίλη!», 2
η
 «Τι να φορέσω;», 3

η
 «Το σπίτι μου, το δωμάτιό μου», 4

η
 

«Ένας καβγάς», 5
η
 «Σχήματα και πράξεις», 6

η
 «Στον ζωολογικό κήπο», 7

η
 «Γιορτές 

και έθιμα», 8
η
 «Στην κατασκήνωση» και 9

η
 «Και τώρα… επανάληψη». 

 

Αντίστοιχα, στο βιβλίο «Μαργαρίτα 6», που αποτελείται από 125 σελίδες, οι 

ενότητες είναι οι ακόλουθες: 1
η
 «Εγώ και οι άλλοι», 2

η
 «Η αγαπημένη μου χώρα», 3

η
 

«Καλλιτέχνες και επαγγέλματα», 4
η
 Διαφημίσεις», 5

η
 «Σπορ και αθλητισμός», 6

η
 

«Νέοι και Σχέσεις», 7
η
 «Ταξίδια», 8

η
 «Διατροφή» και 9

η
 «Τεχνολογία και δίκτυο». 

 

Τέλος, το εγχειρίδιο «Μαργαρίτα 7» αποτελείται από 185 σελίδες και τα εξής 

μαθήματα: 1
ο
 «Γονείς και παιδιά», 2

ο
 «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω», 3

ο
 «Φαντασία 

και πραγματικότητα», 4
ο
 «Οι μαθητές μιλούν», 5

ο
 «Αθλητισμός και παιχνίδια», 6

ο
 

«Επικοινωνία και νέες τεχνολογίες», 7
ο
 «Έλα στη χώρα μου», 8

ο
 «Όλοι διαφορετικοί, 

όλοι ίσοι» και 9
ο
 «Επαναληπτική Ενότητα». 
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Τα τρία τελευταία βιβλία, δηλαδή Μαργαρίτα 5,6 και 7 έχουν παρόμοια δομή, 

δηλαδή, μετά τις 9 ενότητες ακολουθούν κείμενα για ακρόαση και πίνακας με τη 

στοχοθεσία. Επίσης, από το «Μαργαρίτα 4» και μετά, παρατηρούμε πως υπάρχουν 

δραστηριότητες κατανόησης κειμένου, παραγωγής προφορικού λόγου, καθώς και 

λεξιλογικές και γραμματικές ασκήσεις. Στα βιβλία «Μαργαρίτα 6» και «Μαργαρίτα 

7» συναντάμε και πολλές δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου. 

 

Το περικείμενο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος των παραπάνω βιβλίων. Η 

εικονογράφηση εμπλουτίζει τα κείμενα, λειτουργεί ως μέσο κατανόησης της 

πραγματικότητας δίνοντας επιπλέον πληροφορίες και, παράλληλα, ενεργοποιεί τη 

φαντασία και κάνει το περιεχόμενο των βιβλίων πιο ευχάριστο. 

 

4.3 Επιλογή μεθόδου ανάλυσης 

 

Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για τη μελέτη του υπό έρευνα υλικού 

και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. 

  

4.3.1 Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου 

 

Η Ανάλυση Περιεχομένου είναι μια ερευνητική μέθοδος, η οποία 

χρησιμοποιεί ένα σύνολο διαδικασιών, μεθόδων και τρόπων για να εξάγει έγκυρα 

συμπεράσματα από ένα κείμενο (Weber 1990, όπως αναφέρεται στο Κοτζαϊβάζογλου 

& Ηγουμενάκης 2006). Η Ανάλυση Περιεχομένου είναι μια πολύ ευέλικτη μέθοδος, η 

οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος κειμένων. Αυτό που ουσιαστικά 

επιδιώκει είναι η ποσοτικοποίηση του περιεχομένου, δηλαδή η ταξινόμησή του σε 

προκαθορισμένες κατηγορίες με συστηματικό και αντικειμενικό τρόπο (Bryman 

2004, σελ. 181). 

 

Σύμφωνα με τον Berelson η Ανάλυση Περιεχομένου είναι «μια τεχνική 

έρευνας που έχει αντικείμενο την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική 

περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού 

λόγου, με τελική επιδίωξη την ερμηνεία» (Βάμβουκας 2010, σελ. 264). Ο Holsti 

διαφοροποιείται από τον Berelson, κάνοντας λόγο για μια τεχνική που επιτρέπει την 
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εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω αντικειμενικού και συστηματικού εντοπισμού 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των μηνυμάτων (Bryman 2004, σελ. 181). 

 

Οι βασικές διαφορές των παραπάνω ορισμών είναι δύο. Ο Berelson κάνει 

λόγο για το φανερό περιεχόμενο, ενώ ο Holsti αναφέρεται σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση του Holsti ανοίγει τον δρόμο για τη διεξαγωγή 

ερευνών με σκοπό την αποκάλυψη και την ερμηνεία του κρυμμένου, του άδηλου 

περιεχόμενου ενός κειμένου. Επίσης, στον ορισμό του Berelson  υπάρχει ο όρος 

επικοινωνία, καθώς το ερευνητικό του έργο είχε ως αντικείμενο τον λόγο στα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας, ενώ ο Holsti αναφέρεται γενικότερα σε μηνύματα, γεγονός το 

οποίο δημιουργεί προοπτικές για ευρύτερη εφαρμογή της Ανάλυσης Περιεχομένου 

(Bryman 2004, σελ. 183). 

 

Κοινά στοιχεία όλων των ορισμών και βασικά χαρακτηριστικά της Ανάλυσης 

Περιεχομένου είναι η αντικειμενικότητα και η συστηματικότητα. Η 

αντικειμενικότητα της μεθόδου διασφαλίζει την ύπαρξη διαφάνειας στις διαδικασίες 

ταξινόμησης του υλικού, έτσι ώστε, αφενός, οι προσωπικές θέσεις και προκαταλήψεις 

του ερευνητή να εισβάλλουν στο έργο του όσο το δυνατόν λιγότερο και, αφετέρου, η 

ταξινόμηση ενός στοιχείου σε μια κατηγορία ή σε μια άλλη να μην εξαρτάται από την 

προσωπικότητα εκείνου που κάνει την ταξινόμηση (Bryman 2004, σελ. 182 & 

Βάμβουκας 274). Η συστηματικότητα είναι απαραίτητη, ούτως ώστε οι κανόνες να 

εφαρμόζονται σταθερά, και οι προσωπικές θέσεις να συγκρατούνται διαρκώς 

(Bryman 2004, ό.π.). Ένα τρίτο θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Ανάλυσης 

Περιεχομένου είναι η γενίκευση. Η ανάλυση, δηλαδή, πρέπει να σχεδιάζεται με 

τέτοιο τρόπο, ο οποίος θα εξασφαλίζει συμπεράσματα σχετικά με το υπό εξέταση 

πρόβλημα με δυνατότητα γενίκευσης. Επιπλέον, σημαντικό γνώρισμα είναι η 

ποσοτικοποίηση, δηλαδή, η αριθμητική μέτρηση χαρακτηριστικών του κειμένου 

(Άχλης 1983, σελ. 20). 

 

Ωστόσο, η ποσοτική περιγραφή του έκδηλου περιεχομένου της επικοινωνίας 

δεν ικανοποιεί πάντα τους στόχους μιας έρευνας περιεχομένου. Οδηγεί σε μετρήσιμα 

δεδομένα, τα οποία εύκολα συνοψίζονται, μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους και 

να εξαχθούν γενικεύσιμα συμπεράσματα, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει την έρευνα 

του άδηλου περιεχομένου του υπό έρευνα υλικού. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε η 
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Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου, με την οποία μελετάται και το δηλούμενο, αλλά 

και το άρρητο περιεχόμενο ενός υλικού. 

 

Στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα η Ανάλυση Περιεχομένου χρησιμοποιείται α. 

για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της επικοινωνίας, β. για τον 

προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του πομπού της επικοινωνίας και γ. για τον 

προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του ακροατηρίου και των επιπτώσεων της 

επικοινωνίας σε αυτό (Βάμβουκας 2010, σελ. 265-266). Για την παρούσα ερευνητική 

εργασία μας ενδιαφέρει ο πρώτος στόχος. Οι άλλοι δύο στόχοι, άλλωστε, 

ικανοποιούνται πλέον με την επιστράτευση της συμμετοχικής παρατήρησης ή της 

επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας (Κωνσταντινίδου 1998). 

 

Στόχος της Ανάλυσης Περιεχομένου είναι η ανακάλυψη αναγνωρίσιμων 

ιδιοτήτων ή καταστάσεων που συγκροτούν τις νοηματικές ορίζουσες ενός υλικού με 

σκοπό την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων (Τζάνη 2005, σελ. 5). Για την επίτευξη 

του σκοπού αυτού, χρειάζεται αναδιοργάνωση των πληροφοριακών στοιχείων που 

εμπεριέχει το υλικό (Βάμβουκας 2010, σελ. 269). Η αναδιοργάνωση αυτή 

περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες διακρίνονται στις εξής φάσεις 

(Βάμβουκας 2010, σελ. 270-274): 

α. Ορισμός και επιλογή της ενότητας ανάλυσης: λεξιλογική, φραστική ή 

θεματική. 

β. Ορισμός και επιλογή της μονάδας μέτρησης: στις ποιοτικές έρευνες, όπως 

είναι και η ερευνητική μας εργασία, ενδιαφέρει κυρίως το καινούργιο και η αξία που 

παρουσιάζει η ενότητα ανάλυσης ως προς τον σκοπό της έρευνας, ανεξαρτήτως της 

συχνότητας εμφάνισης κάθε στοιχείου. 

γ. Η δημιουργία ενός έγκυρου συστήματος κατηγοριών, το οποίο 

θεμελιώνεται στους κανόνες της αντικειμενικότητας, της εξαντλητικότητας, της 

καταλληλότητας και του αμοιβαίου αποκλεισμού. 

 

Στις αρχές του 1980 ο Γερμανός Ph.Mayring συνέθεσε ένα μεθοδολογικό 

παράδειγμα ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου ως αντιστάθμισμα στις έως τότε εν 

χρήσει μεθόδους, οι οποίες ήταν, κατά κύριο λόγο, ποσοτικές και στερούνταν 

σαφήνειας και συστηματικότητας (Mayring 1983, όπως αναφέρεται στο Παγκουρέλια 

& Παπαδοπούλου 2009). Τα στάδια της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου είναι: 1) 
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ο καθορισμός του υπό έρευνα υλικού, 2) η ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες διαμορφώθηκε το υλικό αυτό, 3) τα τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού, 4) η 

κατεύθυνση της ανάλυσης, 5) τα ερωτήματα που τίθενται στη βάση ενός θεωρητικού 

πλαισίου, 6) ο καθορισμός των τεχνικών ανάλυσης και η επιλογή του παραδείγματος 

βάσει του οποίου γίνεται η έρευνα, 7) το σύστημα των κατηγοριών προς ανάλυση και 

η αποδελτίωση τους, 8) η ανάλυση βάσει ενός συστήματος κατηγοριών 

(συγκεφαλαίωση, εξήγηση, δόμηση), 9) η επανεξέταση του συστήματος κατηγοριών, 

10) η ερμηνεία των δεδομένων στην κατεύθυνση των βασικών ερωτημάτων της 

έρευνας (Μπονίδης 2004, σελ. 100). 

 

4.3.2 Μεθοδολογικό παράδειγμα 

 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρήθηκε ανάλυση περιεχομένου σε 

μακρο- και μικρο- επίπεδο. Πρόκειται για μια ποιοτική προσέγγιση του περιεχομένου 

των σχολικών βιβλίων, η οποία πραγματοποιείται με τη σύνθεση των τριών 

παραδειγμάτων ανάλυσης του Mayring, τη δόμηση περιεχομένου, την τυπική δόμηση 

και την πρότυπη δόμηση (Μπονίδης 2004, σελ. 137). Ως μονάδα ανάλυσης 

χρησιμοποιήθηκε το θέμα, ενταγμένο στο μέγιστο δυνατό συγκείμενο, από το οποίο 

προέρχεται. 

 

Αρχικά συγκροτήθηκε το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών. Αποδελτιώθηκαν 

οι σχετικές με τη θεματική της έρευνας αναφορές και πραγματοποιήθηκε επεξεργασία 

του περιεχομένου των δελτίων με τη συγκεφαλαιωτική ανάλυση περιεχομένου (ό.π.). 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε μακρο-επίπεδο. Με βάση το 

παράδειγμα της δόμησης περιεχομένου, επιχειρήθηκε η περιγραφή του σχετικού με 

τη θεματική της έρευνας περιεχομένου των βιβλίων συνολικά. Έπειτα, επιλέχθηκαν 

τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα για κάθε (υπο-)κατηγορία και παρατέθηκαν 

στο μέγιστο δυνατό πλαίσιό τους. Τέλος, τα δεδομένα των αναλύσεων ερμηνεύτηκαν 

με την παραδοσιακή ερμηνευτική μέθοδο (Μπονίδης 2004, σελ.137-138· 

Σωτηρακοπούλου 2011). 
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4.4 Το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών 

 

Έχοντας ως κατευθυντήρια γραμμή τον σκοπό της έρευνας και τα ερευνητικά 

ερωτήματα, δημιουργήθηκε ένα αρχικό σύστημα κατηγοριών. Ακολούθησε μια 

προσεκτική μελέτη των εγχειριδίων, η οποία οδήγησε στο τελικό, το επαγωγικό 

σύστημα κατηγοριών. Κατά τη διαδικασία αυτή, αποδελτιώθηκαν οι αναφορές από το 

κείμενο και τις εικόνες. Έγινε προσπάθεια, ώστε κάθε αναφορά να εντάσσεται σε μια 

υποκατηγορία, χωρίς να δυσχεραίνεται η ανάλυση του υπό έρευνα υλικού. Η 

υποδιαίρεση των κατηγοριών συμβάλλει στην αποσαφήνιση της γενικής κατηγορίας, 

ώστε αυτή να είναι σαφής και πλήρης (Σωτηρακοπούλου 2011). 

 

Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που προέκυψαν είναι οι ακόλουθες: 

1. Εθνικός «εαυτός» 

1.1 Στερεότυπα, συνήθειες και νοοτροπία Ελλήνων 

1.2 Η Ελλάδα ως μέλος της Ε.Ε. 

2. Εθνικός «άλλος» 

2.1 Σχέσεις με άλλους λαούς 

3. Ελλάδα και πολιτισμός 

3.1 Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι 

3.2 Μουσεία  

3.3 Ήθη και έθιμα, παραδόσεις, λαϊκός πολιτισμός 

3.4 Τέχνες και σύγχρονος πολιτισμός 

3.5 Αθλητισμός 

3.6 Καθημερινός πολιτισμός 

3.7 Κοινωνικές εκδηλώσεις 

4. Η Ελλάδα ως γεωγραφικός χώρος 

4.1 Ελληνικά νησιά 

4.2 Ελληνικές πόλεις 

4.3 Ελληνική φύση 

4.4 Γεωλογικά φαινόμενα της Ελλάδας 

5. Ελλάδα και διατροφή 

5.1 Ελληνική κουζίνα 

5.2 Μεσογειακή διατροφή 

6. Ελλάδα και αρχαιότητα 
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6.1 Μύθοι του Αισώπου 

6.2 Ελληνική μυθολογία 

6.3 Αθλητισμός στην αρχαιότητα 

7. Σύγχρονη Ελλάδα 

7.1  Εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας 

7.2 Η καθημερινότητα του Έλληνα 

7.3 Η Ελλάδα της κρίσης 

7.4 Ελλάδα και τεχνολογία 

8. Ελληνική οικογένεια 

9. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

9.1 Δομή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

9.2 Το σχολικό πρόγραμμα στα ελληνικά σχολεία 

9.3 Το εξωσχολικό πρόγραμμα των μαθητών 

10. Ελλάδα και θρησκεία 

10.1 Θρησκευτικές εορτές 

10.2 Σχέση Κράτους-Εκκλησίας 

10.3 Η θρησκεία ως κομμάτι της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των 

Ελλήνων 

11. Ελλάδα και ιστορία 

11.1 Η ιστορία της Ελλάδας στο πέρασμα των αιώνων 

11.2 Η μετανάστευση των Ελλήνων στο ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας 

12. Ελλάδα και εθνικισμός 

13. Διακοπές στην Ελλάδα 
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5. Αναλύσεις 

 

1. Εθνικός «εαυτός» 

1.1 Στερεότυπα, συνήθειες και νοοτροπία Ελλήνων 

 

Οι Έλληνες είναι εξωστρεφής, ζεστός και φιλόξενος λαός: 

 

«Όταν έχασα τον δρόμο μου, οι ντόπιοι με βοήθησαν να ξεμπλέξω […] Οι 

άνθρωποι πάντως είναι πολύ κοινωνικοί και ζεστοί. Πριν από λίγο τρώγαμε στην 

Πλάκα, σε ένα εστιατόριο με ζωντανή μουσική και όλοι τραγουδούσαν και χόρευαν 

(Μαργαρίτα 6, σελ. 32). 

 

«Η αποστολή μας είναι να μάθουμε σ’ αυτά τα παιδιά γρήγορα ελληνικά και 

να τα βοηθήσουμε να ενταχθούν ευκολότερα στην ελληνική πραγματικότητα. Στην 

πραγματικότητα, όμως, κάνουμε πολλά περισσότερα» (Μαργαρίτα 7, σελ. 157). 

 

Διαπιστώνουμε ότι αναπαράγεται το θετικό στερεότυπο που θέλει τον Έλληνα 

να είναι φιλόξενος, κοινωνικός, ζεστός, φιλότιμος και χαρούμενος. 

 

Οι Έλληνες, δυστυχώς, είναι ρατσιστές: 

 

 

Εικόνα 1  

 

«Το πρώτο πράγμα που μας λένε όταν έρχονται (εννοεί οι μαθητές του 

διαπολιτισμικού σχολείου) είναι ότι τους ενοχλεί πώς τους κοιτάζει ο κόσμος έξω 
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[…] Μπορεί έξω να βιώνεις το ρατσισμό, αλλά εδώ σ’ αγαπάμε» (Μαργαρίτα 7, σελ. 

157). 

 

«Πολλοί εργοδότες προσλαμβάνουν στη δουλειά τους μετανάστες, γιατί τους 

πληρώνουν λιγότερο από τη νόμιμη αμοιβή» (Μαργαρίτα 7, σελ. 159). 

 

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύουν δυστυχώς ότι οι 

μετανάστες δημιούργησαν προβλήματα στην αγορά εργασίας» (Μαργαρίτα 7, σελ. 

159). 

 

Στα παραπάνω αποσπάσματα, αλλά και στην εικόνα 1 (Μαργαρίτα 7, σελ. 

156) δηλώνεται με επικριτικό τρόπο ο ρατσισμός που χαρακτηρίζει κάποιους από 

τους Έλληνες, και ταυτόχρονα καθίσταται σαφές πως αυτή η στάση δεν είναι 

αποδεκτή. 

 

1.2 Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και  στην Ευρωπαϊκή Ένωση:  

 

 

Εικόνα 2 
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Στην εικόνα 2, (Μαργαρίτα 4, σελ. 29) παρουσιάζεται το ευρώ ως νόμισμα 

της Ευρώπης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Δε γίνεται καμία αναφορά στο 

προηγούμενο νόμισμα, τη δραχμή.  

 

 

Εικόνα 3 

 

 

Εικόνα 4 
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Στις εικόνες 3 (Μαργαρίτα 1, σελ. 11) και 4 (Μαργαρίτα 1, σελ. 16) 

υποδηλώνεται πως η Ελλάδα αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το κορίτσι που μιλάει ελληνικά βρίσκεται στο πάνω μέρος 

της εικόνας, δίπλα από το αγόρι που μιλάει αγγλικά, γεγονός που ενδεχομένως τονίζει 

την υπεροχή των δύο αυτών γλωσσών και πολιτισμών έναντι των υπολοίπων 

ευρωπαϊκών (εικόνα 3). Αντίστοιχα, στην εικόνα 4 τα μπαλόνια της αγγλικής και 

ελληνικής γλώσσας βρίσκονται πιο ψηλά και πιο κεντρικά από τα υπόλοιπα. 

 

2. Εθνικός «άλλος» 

 

Είναι πολύ σημαντικό να μελετήσει κανείς το πώς παρουσιάζεται ο εθνικός 

άλλος στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς έτσι μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα 

συμπεράσματα για το πώς παρουσιάζεται ο εθνικός εαυτός. 

 

2.1 Σχέσεις με άλλους λαούς 

 

Οι Τούρκοι δεν είναι εχθροί μας: 

 

Σε ένα γράμμα του ο Πέτρος, ένας ήρωας των βιβλίων, εξομολογείται πως 

είναι ερωτευμένος με ένα κορίτσι από την Τουρκία: «Στην κατασκήνωση μου αρέσει 

η Ντιλέκ. Η Ντιλέκ είναι από την Τουρκία. Είναι όμορφη με μακριά ίσια μαύρα 

μαλλιά και μπλε μεγάλα μάτια. Η μύτη της είναι λεπτή. Δεν κολυμπάει. Ο 

αγαπημένος της τραγουδιστής είναι ο Νταλάρας και η αγαπημένη της τραγουδίστρια 

η Αρβανιτάκη» (Μαργαρίτα 4, σελ.15). Αντίστοιχα, σε άσκηση του 6
ου

 τεύχους (σελ. 

10) παρουσιάζεται ως φίλος του ήρωα ο Ορχάν, ο οποίος είναι από την Τουρκία και 

παίζει πιάνο. 

 

Γενικεύοντας μπορούμε να πούμε ότι στη σειρά Μαργαρίτα, ο εθνικός 

«εχθρός» της Ελλάδας, η Τουρκία, δεν εμφανίζεται ως αντίπαλος ή με μειωτικά 

χαρακτηριστικά. Αντίθετα, οι Τούρκοι παρουσιάζονται ως ένας όμορφος λαός, με 

παιδεία, που δείχνει ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και είναι φιλικά 

διακείμενος απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες.  
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Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι κατώτεροι από τους Έλληνες: 

 

«Η Εστερίνα Κουπέ είναι μαθήτριά μου, αλβανικής καταγωγής. Είναι 12 

χρονών και είναι σημαιοφόρος του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης στην 

παρέλαση της 28
ης

 Οκτωβρίου. Το παιδί αυτό αξίζει να έχει τη σημαία. […] Δεν είναι 

μόνο πολύ καλή μαθήτρια. Είναι και άριστος χαρακτήρας» (Μαργαρίτα 7, σελ. 175, 

Κείμενο για ακρόαση). 

 

«Με λένε Αλί και είμαι από το Αφγανιστάν. Δεν έχω γονείς. Ήρθα μόνος μου 

στην Ελλάδα με βάρκα από την Τουρκία. Εξακόσια δολάρια πλήρωσα» (Μαργαρίτα 

7, σελ. 175, Κείμενο για ακρόαση).  

 

 

Εικόνα 5 

 

Στην εικόνα 5 (Μαργαρίτα 2, σελ. 11) παρουσιάζεται ένα κορίτσι με 

χαρακτηριστικά μιγάδας να έχει ελληνικό όνομα. Πρόκειται για μια ρεαλιστική 

εικόνα, η οποία παραπέμπει στην ελληνική πραγματικότητα των πολυπολιτισμικών 

σχολείων και κοινωνιών.  

 

Από τα παραπάνω αποσπάσματα διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχουν μειωτικοί 

χαρακτηρισμοί για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Το αντίθετο θα λέγαμε. 

Αντιμετωπίζονται με συμπάθεια, συμπόνια και αναγνωρίζεται η προσπάθεια και ο 

αγώνας τους για επιβίωση και επιτυχία. 
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3. Ελλάδα και πολιτισμός 

 

3.1 Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι 

 

Η Ελλάδα διαθέτει μνημεία-ορόσημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, 

αλλά και της νεότερης ιστορίας της. 

 

 

Εικόνα 6 

 

Στον χάρτη της εικόνας 6 (Μαργαρίτα 4, σελ. 52), διακρίνουμε πολλά μνημεία 

της χώρας μας, όπως η Ακρόπολη, ο Μυστράς, η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος της 

Ολυμπίας και άλλα, τα οποία θυμίζουν στον αναγνώστη τη σπουδαιότητα του 

ελληνικού πολιτισμού. 

 



 79 

3.2 Μουσεία  

 

Η Ελλάδα έχει σημαντικά Μουσεία. 

 

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή «ζώα και φυτά, ορυκτά, έντομα, 

πουλιά, απολιθώματα παρουσιάζουν τη χλωρίδα και την πανίδα στη χώρα μας, ενώ το 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί την «κιβωτό της αρχαίας ελληνικής τέχνης 

από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα ύστερα ρωμαϊκά» (Μαργαρίτα 4, σελ 92). 

 

Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει, εκτός των σπουδαίων αρχαιολογικών χώρων, 

πολλά σημαντικά μουσεία με πλούσια εκθέματα, όπως το Μουσείο Γουλανδρή και το 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 

3.3 Ήθη και έθιμα, παραδόσεις, λαϊκός πολιτισμός 

 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια ήθη και έθιμα, αλλά και τοπικές 

παραδόσεις: 

 

«Σήμερα είναι Πρωτομαγιά! Όλοι κάνουνε στεφάνι.» (Μαργαρίτα 2, σελ. 60). 

 

«Ήρθε η άνοιξη. Είναι η γιορτή των λουλουδιών. Κανένας δε δουλεύει. 

Πηγαίνουμε με τον μπαμπά και τη μαμά στην εξοχή και μαζεύουμε λουλούδια και 

κάνουμε στεφάνι» (Μαργαρίτα 5, Κείμενο για ακρόαση, σελ. 113). 

 

«Το Πατρινό καρναβάλι είναι η μεγαλύτερη αποκριάτικη γιορτή στην Ελλάδα 

και ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια του κόσμου[…]» (Μαργαρίτα 5 σελ. 84). 

 

Τα ελληνικά ήθη και έθιμα, καθώς και οι τοπικές παραδόσεις δίνουν 

ξεχωριστό χαρακτήρα στη χώρα. Τα περισσότερα από τα έθιμα συνδέονται με τη 

θρησκεία, αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά όπως τα έθιμα της Πρωτομαγιάς και το 

καρναβάλι. 
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Πολλά παραδοσιακά παιχνίδια, που παίζονταν από τους παλαιότερους, έχουν 

μεταφερθεί από γενιά σε γενιά και παίζονται ακόμα και σήμερα: 

 

 

Εικόνα 7 

 

Στην εικόνα 7 (Μαργαρίτα 2, σελ. 54) παρατίθενται παιχνίδια που παίζουν τα 

παιδιά στην Ελλάδα σήμερα. Κάποια από αυτά είναι παραδοσιακά, αλλά διαχρονικά, 

και τα έπαιζαν και οι παππούδες μας, όπως οι βώλοι και η σβούρα και κάποια είναι 

πιο σύγχρονα. 

 

Αντίστοιχα, στο κείμενο «Παιχνίδια αγαπημένα» περιγράφονται «ομαδικά 

παιχνίδια, που παίζουν τα μικρά παιδιά στις αυλές και τους δρόμους», όπως η μικρή 

Ελένη, το σχοινάκι, το χαλασμένο τηλέφωνο, και το κρυφτό (Μαργαρίτα 7, σελ. 93). 

 

Λαϊκά ονόματα μηνών: 

 

«Ποιος μήνας είναι ο κουτσοφλέβαρος;» (Μαργαρίτα 3, σελ. 45) 

 

Ο ελληνικός λαός έχει δώσει στους μήνες, εκτός από  τις επίσημες ονομασίες, 

και άλλα λαϊκά ονόματα, σύμφωνα πάντα με τις γεωργικές ασχολίες ή τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του μήνα. 
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3.4 Τέχνες και σύγχρονος πολιτισμός 

 

Η Ελλάδα, εκτός από την κλασικό, διαθέτει και σύγχρονο πολιτισμό και 

Τέχνες: 

 

 

Εικόνα 8   Εικόνα 9   Εικόνα 10  

 

Στις εικόνες 8, 9 και 10 (Μαργαρίτα 2, σελ. 49-50) , αλλά και στο κείμενο το 

οποίο συνοδεύουν, παρουσιάζονται μουσικά όργανα κλασικής μουσικής που 

υπάρχουν σε ένα ελληνικό ωδείο, όπως πιάνο, βιολί, βιόλα, φλάουτο, κιθάρα, 

σαξόφωνο.  

 

Εικόνα 11            Εικόνα 12  

 

 

Εικόνα 13                  Εικόνα 14  
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Στις εικόνες 11 και 12 (Μαργαρίτα 3, σελ. 12), 13 και 14 (Μαργαρίτα 3, σελ. 

14) παρουσιάζονται καταξιωμένοι Έλληνες τραγουδιστές όπως ο Γ. Νταλάρας και η 

Αλ. Πρωτοψάλτη, αλλά και ζωγράφοι με τα έργα τους, όπως ο Κ. Μαλέας και ο Γ. 

Μόραλης. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι τα έργα που επιλέχθησαν απεικονίζουν ελληνικά 

νησιά, γεγονός που δείχνει πως αναπαράγεται το στερεότυπο για τις ομορφιές των 

ελληνικών νησιών και πως οι συγγραφείς επιδιώκουν να ταυτιστεί στη συνείδηση των 

μαθητών η Ελλάδα με τα νησιά της. 

 

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στον ελληνικό παιδικό κινηματογράφο και 

συγκεκριμένα στις ταινίες «Ο Ψύλλος» και «Τα Δελφινάκια του Αμβρακικού» 

(Μαργαρίτα 4, σελ. 85). Επίσης, σε όλα τεύχη παρατίθενται στίχοι έντεχνων 

τραγουδιών ή ποιημάτων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένα από αυτά: «Η 

ποδηλάτισσα» του Ελύτη (Μαργαρίτα 3, σελ. 52), «Ο χορός των μπιζελιών» 

(Μαργαρίτα 4, σελ. 31), «Το κοχύλι» του Ελύτη (Μαργαρίτα 4, σελ. 81), «Στο παιδί 

μου» του Μανόλη Αναγνωστάκη (Μαργαρίτα 7, σελ. 56), «Η Ιθάκη» του 

Κωνσταντίνου Καβάφη (Μαργαρίτα 7, σελ.137).Με άλλα λόγια, όλων των ειδών οι 

σύγχρονες Τέχνες είναι σε άνθηση στην Ελλάδα. 

 

3.5 Αθλητισμός 

 

Η Ελλάδα έχει σπουδαίους αθλητές, που έχουν σημειώσει παγκόσμιες 

επιτυχίες: 

 

 

Εικόνα 15 
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Ο Πύρρος Δήμας, ο αθλητής της εικόνας 15 (Μαργαρίτα 3, σελ. 12), είναι 

Έλληνας Ολυμπιονίκης: «–Έχει  μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες; –Ναι, 

βέβαια!» (Μαργαρίτα 3, σελ. 10). Το βεβαιωτικό επίρρημα και η χρήση του 

θαυμαστικού, καθώς και το γεγονός ότι εικονίζεται δίπλα από εικόνες άλλων 

επιτυχημένων ξένων αθλητών υποδηλώνουν τη σπουδαιότητα των Ελλήνων αθλητών. 

 

Η Ελλάδα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004: 

 

                         

  Εικόνα 16         Εικόνα 17        Εικόνα 18 

 

Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 

2004, ένα αθλητικό γεγονός που προκάλεσε συναισθήματα υπερηφάνειας στους 

απανταχού Έλληνες και αυτό το συναίσθημα ανακαλείται με αυτές τις αναφορές. 

Έτσι, στις εικόνες 16-18 (Μαργαρίτα 3, σελ. 61) προβάλλονται ένα εισιτήριο, οι 

μασκότ Φοίβος και Αθηνά και ένα μετάλλιο εκείνων των Ολυμπιακών Αγώνων.  

 

3.6 Καθημερινός πολιτισμός 

 

Οι Έλληνες στην καθημερινότητά τους δίνουν δείγματα έλλειψης παιδείας: 

 

«Είχα διαβάσει αρκετά αρνητικά πράγματα για την Αθήνα, ότι δηλαδή η 

Αθήνα είναι μια πολύ βρόμικη μεγαλούπολη» (Μαργαρίτα 6, σελ. 34). 
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 «Δε θέλω να μιλήσω αρνητικά, αλλά νομίζω πως είμαστε πολύ απρόσεκτοι. 

Άλλος αδειάζει το τασάκι του, άλλος πετάει το χαρτομάντιλο. Πολλοί πετάνε το άδειο 

τους πακέτο […]» (Μαργαρίτα 7, σελ. 41). 

 

«Παρόλο που μας φαίνεται πάντα βρόμικος και άπλυτος, συχνά 

δυσανασχετούμε με τη συμπεριφορά μερικών οδηγών. Κάποιοι οδηγοί ανοίγουν το 

παράθυρό τους και τον βρίζουν. Άλλοι κάνουν έντονες χειρονομίες για να μην 

πλησιάσει το αυτοκίνητό τους. Υπάρχουν όμως και αρκετοί, που τον αφήνουν 

πρόθυμα να κάνει τη δουλειά του και του δίνουν μερικά σεντς» (Μαργαρίτα 7, σελ. 

179 Κείμενα για ακρόαση). 

 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω αποσπάσματα, οι Έλληνες δίνουν 

καθημερινά και συχνά δείγματα έλλειψης παιδείας, η οποία αποτυπώνεται στη 

συμπεριφορά τους με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την αγένεια, την ανευθυνότητα 

και την έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 

3.7 Κοινωνικές εκδηλώσεις 

 

Οι Έλληνες συμμετέχουν συχνά σε κοινωνικές εκδηλώσεις: 

 

 

Εικόνα 19 

 

Η εικόνα 19 (Μαργαρίτα 1, σελ. 39) μας παραπέμπει σε ένα παιδικό πάρτι. Τα 

παιδιά τρώνε τούρτα και άλλες λιχουδιές, παίζουν χαρούμενα και τραγουδάνε το 

τραγουδάκι των γενεθλίων. Πρόκειται για απόλυτα ρεαλιστικές εικόνες. 
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4 Η Ελλάδα ως γεωγραφικός χώρος 

 

4.1 Ελληνικά νησιά 

 

Τα ελληνικά νησιά είναι όμορφα και αξίζει να τα επιλέξει κανείς για τις 

καλοκαιρινές του διακοπές. 

 

Σε όλα σχεδόν τα τεύχη υπάρχουν αναφορές ή αναλυτικές περιγραφές για τα 

ελληνικά νησιά. Στο 6
ο
 τεύχος, στη σελίδα 90-91, παρατίθεται κείμενο για τη 

Μύκονο: «Διάσημο για το κοσμοπολίτικο περιβάλλον του, τις υπέροχες παραλίες και 

την ασταμάτητη νυχτερινή ζωή, δεν είναι τυχαίο που το νησί είναι ανάμεσα στους πιο 

δημοφιλείς προορισμούς σε όλη τη Μεσόγειο». 

 

Αντίστοιχα, στο 7
ο
 τεύχος στις σελίδες 131-132 περιγράφεται αναλυτικά το 

νησί της Κέρκυρας και δίνονται πληροφορίες για τη γεωγραφική του θέση, την 

ιστορία του, το κλίμα του και τα αξιοθέατά του (Παλιό Φρούριο, Άγιος Σπυρίδωνας, 

Σπινιάδα, Λιστόν, Μουσείο Σολωμού, Παναγιά Βλαχερνών, Ποντικονήσι και τις 

παραλίες της). Όλες αυτές οι περιγραφές καθιστούν τα ελληνικά νησιά ιδιαίτερα 

ελκυστικά και παράλληλα αποτελούν σημεία στα οποία αναπαράγεται το στερεότυπο 

των διακοπών στα ελληνικά νησιά. 

 

4.2 Ελληνικές πόλεις 

 

Οι ελληνικές πόλεις αποτελούν σημαντικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς: 

 

 

       Εικόνα 20   Εικόνα 21         Εικόνα 22    
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Στο 4
ο
 τεύχος (σελ.78) παρουσιάζεται η πόλη της Αθήνας, τα βασικά της 

αξιοθέατα και οι δραστηριότητες που μπορεί να απολαύσει κανείς εκεί: «Θα κάνουμε 

βόλτα στην Πλάκα και μετά επίσκεψη στην Ακρόπολη[…] Θα πάμε στο Πλανητάριο 

[…] θα δούμε στο θέατρο την Πεντάμορφη και το Τέρας […]θα πάμε στο Παιδικό 

Μουσείο […] θα πάμε σε μια παραλία και θα κολυμπήσουμε». Επίσης, αναφέρονται 

τα χαρακτηριστικά σύμβολα της Θεσσαλονίκης, όπως ο Λευκός Πύργος (Εικόνα 20) , 

η Διεθνής Έκθεση, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ο Μέγας Αλέξανδρος (εικόνα 21), 

τα Λαδάδικα (εικόνα 22) και άλλα (Μαργαρίτα 6, σελ. 28), χωρίς ωστόσο να 

παραλείπεται, να γίνει αντίστοιχη αναφορά και σε άλλες μεγάλες πόλεις του 

εξωτερικού και στα μνημεία-σύμβολά τους. Όποιος λοιπόν επισκεφτεί τις ελληνικές 

πόλεις, θα έρθει σε επαφή με την πραγματική ζωή και τους ρυθμούς των πόλεων 

αυτών και θα γνωρίσει τη φύση, τον πολιτισμό, τις τοπικές παραδόσεις, τα μνημεία, 

και την ιστορία τους. 

 

4.3 Ελληνική φύση  

 

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα 

 

 

Εικόνα 23     Εικόνα 24 

 

Με τις εικόνες 23 (Μαργαρίτα 2, σελ. 61) και 24 (Μαργαρίτα 4, σελ. 57) 

αποτυπώνεται η πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, βλέπουμε 

αγριολούλουδα που ανθίζουν στην ελληνική ύπαιθρο (μαργαρίτα, παπαρούνα, 

κυκλάμινο), αλλά και λουλούδια με όμορφα χρώματα που συναντάμε στους 
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ελληνικούς κήπους (γαρίφαλο, τριαντάφυλλο, γεράνι). Επιπλέον, στην ελληνική 

φύση υπάρχουν πολλά ζώα, τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση και χρειάζονται την 

προστασία μας, όπως η μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους, η θαλάσσια χελώνα 

καρέτα-καρέτα, το δελφίνι, το τσακάλι και η καφέ αρκούδα. 

 

Ακόμη, υπάρχουν αρκετές αναφορές στα προϊόντα που παράγονται στην 

Ελλάδα: 

 

 

Εικόνα 25  

 

 

 

 

 

             Εικόνα 26                           

 

 

 

 

 

                  Εικόνα 27 

   

Στην εικόνα 25 (Μαργαρίτα 2, σελ. 31) βλέπουμε πάγκους σε σούπερ μάρκετ 

με τα χαρακτηριστικότερα φρούτα και λαχανικά που παράγονται στην Ελλάδα. 

Αντίστοιχα, στις εικόνα 26 και 27 (Μαργαρίτα 4, σελ. 26-27) απεικονίζεται ένας 

πάγκος λαϊκής αγοράς με παραδοσιακά προϊόντα της Ελλάδας, όπως χαμομήλι, 

ρίγανη, μέλι αγνό, φέτα, γραβιέρα, αυγά, ψάρια και άλλα. Επίσης, στο κείμενο 

«Καρπούζι και πεπόνι… το αντίδοτο της ζέστης» γίνεται λόγος για τα δημοφιλή αυτά 

καλοκαιρινά φρούτα της Ελλάδας  και τα θρεπτικά συστατικά τους (Μαργαρίτα 6 

σελ. 103-104). 

 

Η Ελλάδα, λοιπόν, παρουσιάζεται ως μια χώρα με πλούσια φύση, από την 

οποία παράγονται προϊόντα αγνά και θρεπτικά. 

  



 88 

4.4 Γεωλογικά φαινόμενα της Ελλάδας 

 

Η Ελλάδα είναι σεισμογενής περιοχή: 

 

«Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς σεισμούς. Παλιά δεν ήξεραν γιατί έχουμε 

σεισμούς. Νόμιζαν ότι ένας θυμωμένος γίγαντας κουνάει τη γη. Στην Ιαπωνία 

νόμιζαν ότι είναι ένα τεράστιο ψάρι που κουνιέται» (Μαργαρίτα 4, σελ. 69). 

 

Η αναφορά στη σεισμικότητα της Ελλάδας συνοδεύεται από δύο σχετικούς 

μύθους. Ο πρώτος δεν δηλώνεται με σαφήνεια, αλλά υπονοεί τον Εγκέλαδο της 

αρχαίας ελληνικής μυθολογίας («παλιά», «ένας γίγαντας»), και ο δεύτερος αφορά 

στην ιαπωνική μυθολογία. Διαπιστώνεται, και σε αυτό τα σημείο, η διαπολιτισμική 

διάσταση των βιβλίων. 

 

5 Ελλάδα και διατροφή 

 

5.1 Ελληνική κουζίνα 

 

Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο γαστρονομικό πλούτο: 

 

  

Εικόνα 28       Εικόνα 29 
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Στις εικόνες 28 και 29 (Μαργαρίτα 3, σελ.18-20) παρουσιάζονται σε 

αντιδιαστολή δυο ειδών εστιατόρια, στα οποία θα μπορούσε να γευματίσει κανείς 

στην Ελλάδα. Το πρώτο ανήκει στην κατηγορία του γρήγορου φαγητού (fastfood), τα 

οποία είναι πολύ δημοφιλή στους νέους και το δεύτερο είναι ένα εστιατόριο με πιάτα 

ελληνικής κουζίνας.  

 

Εικόνα 30 

 

Ένας ακόμη κατάλογος ελληνικού εστιατορίου (Εικόνα 30, Μαργαρίτα 6,
 
σελ. 

96), με «σπιτικά φαγητά από αγνά και φρέσκα υλικά», μας υπενθυμίζει τις γεύσεις 

που μπορεί να απολαύσει κανείς στην Ελλάδα. 

 

Ωστόσο, δε λείπουν από τα βιβλία τα εδέσματα με τα οποία έχει συνδεθεί η 

Ελλάδα στερεοτυπικά. Έτσι, συναντάμε συνταγές δύο παραδοσιακών φαγητών της 

Ελλάδας, του μουσακά και της φασολάδας (Μαργαρίτα 6, σελ. 101-102), καθώς και 

την εικόνα ενός άντρα που κόβει τον παραδοσιακό γύρο (Μαργαρίτα 7, σελ. 135). 

 

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό, 

αφού ξεχωρίζει για τις πεντανόστιμες τοπικές σπεσιαλιτέ και την τεράστια ποικιλία 

αγνών παραδοσιακών προϊόντων. 
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5.2 Μεσογειακή διατροφή 

 

Η μεσογειακή είναι η πλέον ενδεδειγμένη διατροφή για καλή υγεία και 

ποιότητα ζωής.  

 

 

Εικόνα 31 

 

Στην εικόνα 31 (Μαργαρίτα 4, σελ. 31) παρουσιάζεται η πυραμίδα της 

μεσογειακής διατροφής και τονίζεται η αξία της για την υγεία: «Διαβάζω πώς να 

τρώμε υγιεινά. Πολλά φρέσκα φρούτα και λαχανικά και όχι γλυκά. […] Κι έχουμε 

πολλά φρέσκα φρούτα και λαχανικά από τη λαϊκή!». Οι Έλληνες, λοιπόν, αφενός 

έχουν αναπτύξει έναν τύπο διατροφής που χαρίζει υγεία και ευεξία και αφετέρου 

έχουν στη πρόσβαση στα φρέσκα προϊόντα που παράγει η ελληνική γη. 
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6 Ελλάδα και αρχαιότητα 

 

 

Εικόνα 32 

 

Στα βιβλία «Μαργαρίτα» υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στην ελληνική 

αρχαιότητα, είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο. Έχουν επιλεγεί, παραδείγματος 

χάριν, ανάμεσα σε άλλα, και αρχαία ελληνικά ονόματα στους ήρωες των βιβλίων, 

όπως αυτό του σκύλου, του Φρίξου (Μαργαρίτα 1, σελ. ). Επιπλέον, αναφέρονται δύο 

κινηματογράφοι με ονόματα που παραπέμπουν στην αρχαία Ελλάδα: «Στο 

Ολύμπιον» παίζει τα «Δελφινάκια του Αμβρακικού» και στο «Απόλλων» παίζει «ο 

Ψύλλος» (Μαργαρίτα 4, στη σελ. 85) και απεικονίζονται βιβλία που αναφέρονται 

στην ελληνική αρχαιότητα (Εικόνα 32, Μαργαρίτα 4, σελ. 84). 

 

6.1 Μύθοι Αισώπου 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τα δικά τους παραμύθια: 

 

Οι μαθητές που διαβάζουν τα βιβλία Μαργαρίτα έρχονται σε επαφή με τους 

μύθους του Αισώπου. Στο Μαργαρίτα 3 στις σελ.38-39 διαβάζουν τον μύθο με τον 

σκύλο, τον κόκορα και την αλεπού (εικόνα 33) και στη Μαργαρίτα 7 στη σελίδα 48 
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υπάρχει μια δραστηριότητα κατανόησης προφορικού λόγου με τον μύθο του χωρικού 

και του σκύλου. 

 

 

Εικόνα 33 

 

Ωστόσο, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει κάποια εμμονή των 

συγγραφέων να παρουσιάζουν ελληνικά (αρχαία ή λαϊκά) παραμύθια. Αντίθετα, 

παρατίθενται και παραμύθια άλλων χωρών, όπως ο Βασιλιάς και το αηδόνι  

(Μαργαρίτα 2, σελ. 64-69). 

 

6.2 Ελληνική Μυθολογία 

 

Η ελληνική μυθολογία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 

 

 

Εικόνα 34      Εικόνα 35 

 

Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι γεμάτη ενδιαφέρουσες ιστορίες για 

γενναίους ήρωες, παντοδύναμους θεούς, τέρατα, έρωτες, περιπέτειες, και μεγάλες 

μάχες. Κάποιες από αυτές τις ιστορίες περιλαμβάνονται στο υλικό της σειράς 

«Μαργαρίτα». Στο τρίτο τεύχος όλο το σχεδόν το 8
ο
 μάθημα (σελ. 68-73) είναι 

αφιερωμένο στους δώδεκα θεούς του Ολύμπου (εικόνα 34), ενώ στο 7
ο
 τεύχος 
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διαβάζουμε τον μύθο του Ηρακλή με την Αρετή και την Κακία (σελ.53), της 

Περσεφόνης και της Δήμητρας (σελ. 54) και του Οδυσσέα στη Σχερία (σελ. 128). 

 

6.3 Αθλητισμός στην αρχαιότητα 

 

Οι αθλητικοί αγώνες δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα: 

 

 

Εικόνα 36 

 

Στην εικόνα 36 (Μαργαρίτα 3, σελ. 58) βλέπουμε μια σύνθεση από 

φωτογραφίες Ελλήνων, κυρίως, αθλητών του σύγχρονου αθλητισμού και αρχαίων 

αγγείων που απεικονίζουν ολυμπιακά αθλήματα. Είναι εύκολο να οδηγηθεί κανείς 

συνειρμικά στο συμπέρασμα ότι τα σύγχρονα αθλήματα προέρχονται από τα αρχαία 

ελληνικά.  
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Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσε σημαντικό μέρος της 

κοινωνικής ζωής και της αγωγής των νέων: 

 

 

Εικόνα 37 

«[…] Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η υγεία του σώματος πρέπει να 

συμβαδίζει με την πνευματική υγεία. «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», όπως έλεγαν» 

(Μαργαρίτα 7, σελ. 90). 

 

Στο απόσπασμα αυτό, το οποίο συνοδεύεται από αντίστοιχες εικόνες (εικόνα 

37), τονίζεται η αξία της άσκησης και της καλής φυσικής κατάστασης για τους 

αρχαίους Έλληνες και η αλληλεξάρτηση της πνευματικής και ψυχικής υγείας με την 

τη σωματική. 

 

7 Σύγχρονη Ελλάδα 

 

7.1 Εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας 

 

Οι Έλληνες έχουν τη δική τους σύγχρονη καθημερινότητα: 

 

Πολλά συγχρονικά ρεαλιστικά στοιχεία της Ελλάδας διατρέχουν όλα σχεδόν 

τα τεύχη. 
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Εικόνα 38 

 

Στο 8
ο
 μάθημα του 4

ου
 τεύχους που αναφέρεται στα ταξίδια, παρουσιάζονται 

τα μεταφορικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς στην Ελλάδα, όπως το 

μετρό, τα λεωφορεία, τα τρένα, τα αεροπλάνα. Στην εικόνα 38 (Μαργαρίτα 4, σελ.74-

75) βλέπουμε εισιτήρια από αυτά τα μέσα. Επίσης, γίνεται λόγος για την Ολυμπιακή 

αεροπορία (σελ. 77), η οποία μάλιστα παρουσιάζεται να έχει καθυστέρηση: «Η πτήση 

της Ολυμπιακής για τη Νέα Υόρκη θα έχει καθυστέρηση. Η πτήση της Ολυμπιακής 

για τη Μύκονο θα έχει καθυστέρηση». Η αναφορά αυτή στην καθυστέρηση μπορεί να 

θεωρηθεί πως παραπέμπει στην ελλιπή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στην 

Ελλάδα (Όταν γράφτηκαν, άλλωστε τα βιβλία της σειράς Μαργαρίτα, η Ολυμπιακή 

Αεροπορία ήταν ακόμη ο κρατικός αερομεταφορέας της Ελλάδας). 

 

 

Εικόνα 39 

 

Παρουσιάζονται, επίσης, δημοφιλή έντυπα μέσα επικοινωνίας της Ελλάδας 

(εικόνα 39, Μαργαρίτα 4, σελ. 84 και 89) και μικρές αγγελίες, στις οποίες οι τιμές 

ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα: «Ενοικιάζεται διαμέρισμα 

πολυτελές, μπροστά σε πάρκο, 4
ος

 όροφος, 120 τμ, σαλοκουζίνα με τζάκι, τρία 
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υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, wc, αποθήκη, γκαράζ, ενοίκιο 500 ευρώ» (Μαργαρίτα 5, 

σελ. 38). 

 

 

Εικόνα 40 

 

Στο 2
ο
 τεύχος στη σελίδα 28 (εικόνα 40) παρουσιάζονται οικείες εικόνες από 

γειτονιές σε ελληνικές πόλεις, όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα διάφορα καταστήματα 

και υπηρεσίες (περίπτερο, σούπερ μάρκετ, ταχυδρομείο, φαρμακείο, τράπεζα, 

ζαχαροπλαστείο) στα οποία μπορούν οι πολίτες να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες 

τους. Αντίστοιχες εικόνες συναντάμε και στο 4
ο
 τεύχος (σελ. 34-35) με καταστήματα 

που συναντά κανείς σε μια γειτονιά, αλλά και στο κέντρο μιας πόλης. 

 

7.2 Η καθημερινότητα του Έλληνα 

 

Η καθημερινότητα στις ελληνικές πόλεις είναι δύσκολη. 

 

«Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και το τσιμέντο των κτιρίων έκαναν την 

ατμόσφαιρα αποπνικτική» (Μαργαρίτα 6, σελ.32). 

 

«Μου έκαναν αρνητική εντύπωση η βρομιά και τα σκουπίδια στους δρόμους». 

 

«Υπάρχουν παντού, στους δρόμους αδέσποτα σκυλιά σε κακή κατάσταση». 
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«Αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχετε πρόβλημα με το πάρκιν» (Μαργαρίτα 6, σελ. 

34). 

 

Στα βιβλία εκτίθενται μεγάλα προβλήματα της ζωής και της καθημερινότητας 

των μεγάλων πόλεων. Η αύξηση του πληθυσμού, η μόλυνση του περιβάλλοντος και η 

έλλειψη πρασίνου είναι λίγα από αυτά που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, αλλά και οι 

επισκέπτες.  

 

7.3 Η Ελλάδα της κρίσης 

 

Η Ελλάδα ταλανίζεται από την ανεργία. 

 

Η ελληνική κρίση χρέους δεν είχε ξεσπάσει όταν γράφτηκαν τα έξι πρώτα 

τεύχη, για αυτό και μόνο στο 7
ο
 τεύχος συναντάμε στοιχεία αυτής της κατάστασης. 

Οι στίχοι του τραγουδιού του Βασίλη Καζούλη είναι χαρακτηριστικοί (Μαργαρίτα 7, 

σελ.45): 

 

«Έξι χρόνια μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, 

και άλλα τόσα άνεργος στο εσωτερικό, 

δύο χρόνια δούλεψα γκαρσόν 

και άλλα δύο μπέιμπι σίτερ σε σπίτι αρχοντικό». 

 

Παρουσιάζεται ένας νέος, πτυχιούχος, με σπουδές στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, ο οποίος ταλανίζεται μαζί με την οικογένειά του από την ανεργία. 

Πρόκειται για μια πολύ γνώριμη εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, αυτή των νέων με 

προσόντα που μένουν άνεργοι ή αδυνατούν να εργαστούν στο πεδίο της 

επαγγελματικής τους εξειδίκευσης.  

 

7.4 Ελλάδα και τεχνολογία 

 

Οι Έλληνες είναι εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες: 

 

«Στην Ελλάδα το 75,4% των ανθρώπων έχουν ένα κινητό. Είναι το πιο μεγάλο 

ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Μαργαρίτα 6, σελ. 110). 
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«Πριν από 20 χρόνια, το 1984 έφτανε στην Κρήτη το πρώτο μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Ελλάδα έμπαινε και αυτή στην εποχή του 

διαδικτύου» (Μαργαρίτα 6, σελ. 110). 

 

«Greeklish= τα ελληνικά που είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες (με το 

λατινικό αλφάβητο) (Μαργαρίτα 7, σελ. 111). 

 

«Αλλά και στην Ελλάδα, τα παιδιά κάτω των 15 ετών παίζουν στα δάχτυλα τις 

υπηρεσίες των κινητών τηλεφώνων και βάζουν τα γυαλιά ακόμη και στους πιο 

ενημερωμένους σε θέματα νέων τεχνολογιών» (Μαργαρίτα 7, σελ. 114). 

 

Από τα παραπάνω αποσπάσματα διαπιστώνουμε πως οι  Έλληνες, ακόμα και 

τα μικρά παιδιά είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση 

κινητών και του διαδικτύου και δεν υπολείπονται των υπόλοιπων Ευρωπαίων. 

Επιπλέον, θίγεται το ζήτημα της γραφής των ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες, τα 

λεγόμενα greeklish, καθώς η εξοικείωσή τους αυτή φαίνεται να έχει επηρεάσει και 

τον τρόπο γραφής των σύγχρονων Ελλήνων. 

 

8 Ελληνική οικογένεια 

 

Οι παππούδες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικογένειας και 

συμμετέχουν με τον τρόπο τους στην ανατροφή των εγγονών τους. 

 

 

Εικόνα 41 

 

Στις παραπάνω εικόνες (Μαργαρίτα 2, σελ. 35) η γιαγιά ετοιμάζει το γεύμα 

και σερβίρει τα εγγόνια της, ενώ οι γονείς λείπουν. Είναι ντυμένη συντηρητικά, 

φοράει γυαλιά και τα μαλλιά της είναι λευκά, αφού δεν τα βάφει. Χαμογελά, καθώς η 

φροντίδα των εγγονών της τής προσφέρει χαρά και ικανοποίηση. 
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Στην Ελλάδα η διευρυμένη οικογένεια έχει αντικατασταθεί από την πυρηνική. 

Ωστόσο, οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν ακόμη ενεργό ρόλο στην ανατροφή των 

εγγονών τους. Οι γονείς στηρίζονται στη βοήθειά τους για τη φροντίδα των παιδιών. 

Στα βιβλία «Μαργαρίτα» αναπαράγεται συχνά το στερεότυπο της ελληνίδας γιαγιάς, 

της ηλικιωμένης γυναίκας, που μοναδικός σκοπός της ζωής της είναι να μεγαλώσει το 

εγγόνι της, να φροντίσει για τη διατροφή του, ακόμα και να το «καλομάθει»: «Η 

γιαγιά μου έδωσε λεφτά και μπορώ να το αγοράσω μόνος μου». (Μαργαρίτα 5, σελ. 

48). 

 

Το στερεότυπο αυτό καταρρίπτεται με το κείμενο «Η γιαγιά μου» στο οποίο η 

γιαγιά δεν είναι σαν όλες τις άλλες: «Είναι αρχιτέκτονας και έχει ένα τεράστιο 

γραφείο. Είναι πάντα κομψή και περιποιημένη. […] Είναι πολύ επιτυχημένη» 

(Μαργαρίτα 7, σελ. 15). 

 

Οι Έλληνες γονείς είναι αυστηροί και υπερπροστατευτικοί: 

 

Στο κείμενο «Μπαμπά είσαι υπερβολικός» (Μαργαρίτα 5, σελ. 48) ο πατέρας 

αρνείται με αυστηρότητα στο γιο του να αγοράσει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι: 

 

- Ηρέμησε. Μπορεί να το αγοράσουμε τα Χριστούγεννα. Τώρα όμως 

αποκλείεται.  

- Αμάν βρε μπαμπά, όλο «όχι» και «μη» είσαι! Εγώ θα το αγοράσω ό,τι και 

να λες!  

- Σε παρακαλώ, πήγαινε αμέσως στο δωμάτιό σου και θα το συζητήσουμε 

μια άλλη φορά. 

 

Η αυστηρότητα των γονιών παρουσιάζεται και στο κείμενο «Τα παράπονα 

των παιδιών για τους γονείς τους» (Μαργαρίτα 7, σελ. 17): 

 

«Είναι τόσο πιεστικοί κι υπερπροστατευτικοί, που δε με αφήνουν να 

αναπνεύσω». 

«Γιατί αισθάνομαι πως οι γονείς μου με απορρίπτουν;» 

«Δεν υπάρχει μέρα που ο πατέρας μου δε θα μου κάνει παρατήρηση». 
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Οι Έλληνες γονείς, λοιπόν, είναι πιεστικοί, υπερπροστατευτικοί και 

επικριτικοί, έχοντας την τάση να ελέγχουν τα παιδιά τους: 

 

Οι ρόλοι των μελών μιας ελληνικής οικογένειας είναι διακριτοί: 

 

- Καλημέρα Πέτρο 

- Καλημέρα μαμά. 

- Τι θέλεις; 

- Θέλω ομελέτα (Μαργαρίτα 2, σελ. 35) 

 

«Μου αρέσει να βλέπω τη μαμά μου και τη γιαγιά μου να μαγειρεύουν» 

(Μαργαρίτα 7, σελ. 31). 

 

 Παραδοσιακά στην Ελλάδα η μαγειρική αφορά το γυναικείο φύλο, δηλαδή τη 

μητέρα και τη γιαγιά μιας οικογένειας. Σε πολλά σημεία των βιβλίων, λοιπόν, 

παρουσιάζονται να μαγειρεύουν στην οικογένεια οι εκπρόσωποι του γυναικείου 

φύλου.  

 

Το στερεότυπο αυτό καταρρίπτεται στην 6
η
 ενότητα του δεύτερου τεύχους, 

όπου ο πατέρας της οικογένειας Ποντικάκη μαγειρεύει (εικόνα 42). Και πάλι, όμως, η 

μητέρα παρουσιάζεται να κάνει όλες τις υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού (εικόνα 43): 

 

            

             Εικόνα 42      Εικόνα 43 
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9 Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

9.1 Δομή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες του μαθητικού δυναμικού της χώρας. 

 

 

Εικόνα 44 

 

Το διάγραμμα της εικόνα 44 (Μαργαρίτα 7, σελ. 70) είναι αντιπροσωπευτικό 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες 

επιλογές για τους μαθητές/φοιτητές όλων των ηλικιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

εικόνες που συνοδεύουν το διάγραμμα, ιδίως η εικόνα από το εξώφυλλο του 

αναγνωστικού της Α΄ Δημοτικού, το λεγόμενο Αλφαβητάρι, που χρησιμοποιήθηκε 

στην εκπαίδευση της Ελλάδας από το 1956 έως το 1974. Η εξήγηση για την επιλογή 

της συγκεκριμένης εικόνας, και όχι κάποιας άλλης από ένα βιβλίο σύγχρονο, δεν 

είναι εύκολη. Ενδεχομένως, στόχος να ήταν η ανάδειξη της συνέχειας στο 
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εκπαιδευτικό σύστημα (από παλιά έως σήμερα) ή ή πρόκληση συναισθημάτων 

νοσταλγίας και συγκίνησης. Δεν αποκλείεται φυσικά και η άποψη ότι μπορεί, πολύ 

απλά, οι συγγραφείς να θεώρησαν τη συγκεκριμένη εικόνα ως την πλέον 

χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη για την εκπαίδευση, παρότι παραπέμπει σε άλλη 

εποχή. 

 

9.2 Το σχολικό πρόγραμμα στα ελληνικά σχολεία 

 

Το ελληνικό σχολείο δεν υστερεί σε σχέση με τα σχολεία άλλων κρατών. 

 

Εικόνα 45 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων της Ελλάδας, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 45 (Μαργαρίτα 4, σελ. 68), έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία 

χρόνια με διδακτικά αντικείμενα ειδικοτήτων, όπως καλλιτεχνικά μαθήματα, δεύτερη 

ξένη γλώσσα, πληροφορική. Έτσι, το ελληνικό δημοτικό σχολείο δεν υστερεί πλέον 

σε σχέση με αυτό άλλων κρατών, καθώς βασίζεται στην αντίληψη που διαπνέει όλα 

τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και επιβάλλει οι μαθητές να μην έχουν μόνο 

ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά να αναπτύσσουν και δεξιότητες.  

 

Εκτός από το υποχρεωτικό πρόγραμμα, οι μαθητές στην Ελλάδα έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν στο πλαίσιο του σχολείου σε δραστηριότητες, οι οποίες 

ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. 
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Στο 4
ο
 τεύχος (σελ. 70-71) παρουσιάζεται η ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα 

του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου της Κω: «Στην εφημερίδα μας γράφουν όλοι οι μαθητές 

και οι μαθήτριες. Τα θέματά μας είναι για το σχολείο, το περιβάλλον, την υγεία. 

Επίσης, στην εφημερίδα υπάρχουν και σταυρόλεξα και παραμύθια». Στη σχολική 

αυτή εφημερίδα υπάρχουν αναρτημένα τα αποτελέσματα διασχολικών αγώνων 

μπάσκετ, καθώς και μια ανακοίνωση για έναν διαγωνισμό ζωγραφικής και ποίησης. 

Με άλλα λόγια, το ελληνικό σχολείο δεν παρουσιάζεται απαξιωμένο, όπως 

ενδεχομένως το φαντάζονται οι μαθητές άλλων χωρών, αλλά στοχεύει στην ποιοτική 

εκπαίδευση και πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών. 

 

Επιπλέον, στο κείμενο «Μια… Βαβέλ που μαθαίνει ελληνικά» περιγράφεται 

ένα Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο, το οποίο φιλοξενεί «162 παιδιά από 39 χώρες του 

κόσμου». Τα διαπολιτισμικά σχολεία είναι ένας θεσμός αντιμετώπισης των νέων 

εκπαιδευτικών αναγκών, δηλαδή της σύνθεσης του μαθητικού δυναμικού της 

Ελλάδας. Ακόμα και σε αυτά τα σχολεία διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις και οι 

μαθητές συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητες: «Λειτουργεί λέσχη ανάγνωσης 

λογοτεχνίας, εργαστήριο φωτογραφίας, διοργανώνονται πρωταθλήματα σκάκι, 

θεατρικές παραστάσεις» (Μαργαρίτα 7, σελ. 157). 

 

9.3 Το εξωσχολικό πρόγραμμα των μαθητών 

 

Οι μαθητές έχουν βεβαρημένο πρόγραμμα 

 

 «Έχεις διάβασμα για το σχολείο, φροντιστήριο στα γαλλικά, μπάσκετ και 

άρχισες και μαθήματα κιθάρας φέτος» (Μαργαρίτα 5, σελ. 48). 

 

«Ο χρόνος για τη μελέτη πολλαπλασιάστηκε, οι ελεύθερες ώρες μειώθηκαν» 

(Μαργαρίτα 7, σελ. 771). 

 

Και στα δύο αυτά αποσπάσματα αποτυπώνεται το φορτωμένο πρόγραμμα και 

οι εντατικοί ρυθμοί που πρέπει να ακολουθήσουν οι Έλληνες μαθητές. Πράγματι, οι 

Έλληνες μαθητές έχουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, καθώς τα απογεύματα οφείλουν να  

μελετούν για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του σχολείου, καθώς και 
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να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, αθλήματα, 

μουσική). 

 

Το απαιτητικό πρόγραμμά τους είναι έκδηλο και στην εικόνα 46 (Μαργαρίτα 

2, σελ. 24) που δείχνει τις απογευματινές δραστηριότητες ενός μαθητή του 

Δημοτικού Σχολείου: 

 

 

Εικόνα 46 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα παιδιά στην Ελλάδα απασχολούνται 

καθημερινά με διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

όμως, δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς λόγω της 

οικονομικής κρίσης, ο μέσος Έλληνας γονέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

στα παιδιά του τέτοιες πολυδάπανες δραστηριότητες (τένις, κολύμπι, σινεμά και 

θέατρο) σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή η μη ρεαλιστική εικόνα δικαιολογείται από το 

γεγονός πως τα βιβλία συγγράφηκαν πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση. Επιπλέον, αυτό 
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το πρόγραμμα αφορά μόνο μαθητές που κατοικούν σε μεγάλες πόλεις, καθώς δεν 

υπάρχουν τέτοιες υποδομές σε μικρές επαρχιακές πόλεις ή σε χωριά. 

 

Για μια ακόμη φορά, λοιπόν, παρατηρούμε πως στα βιβλία της σειράς 

«Μαργαρίτα» παρουσιάζεται η Ελλάδα και ο τρόπος ζωής των Ελλήνων στις 

ελληνικές μεγαλουπόλεις. 

 

10 Ελλάδα και θρησκεία 

 

10.1 Θρησκευτικές εορτές 

 

Οι θρησκευτικές γιορτές και οι παραδόσεις που τις συνοδεύουν είναι πολύ 

σημαντικές στην Ελλάδα. 

 

Στο δεύτερο τεύχος (σελ. 59) τα Χριστούγεννα παρουσιάζονται όπως 

γιορτάζονται και σε όλη τη Δύση: ο Άγιος Βασίλης μπαίνει στο σπίτι από το τζάκι και 

φέρνει δώρα στα μικρά παιδιά. Στο άλλο τεύχος, όμως, (Μαργαρίτα 5, σελ. 104) 

τονίζεται ότι «Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες 

θρησκευτικές εορτές των Ελλήνων» και παρουσιάζονται αναλυτικά τα έθιμα όλου 

του 12ήμερου: «Σε όλη τη χώρα τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι για να πουν τα 

κάλαντα τις παραμονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων». 

Γίνεται αναφορά στο παραδοσιακό έθιμο του καραβιού σε αντιδιαστολή με το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο: «Παλιότερα για δέντρο στόλιζαν ένα καραβάκι». Δεν 

παραλείπεται βέβαια η αναφορά στη βασιλόπιτα, η οποία «… έχει μέσα ένα 

«φλουρί», που σύμφωνα με την παράδοση, θα φέρει καλή τύχη σε όποιον το βρει». 

Το θέμα των Χριστουγέννων αντιμετωπίζεται διαπολιτισμικά, αφού ακολουθούν 

κείμενα για τον τρόπο εορτασμού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Μαργαρίτα 5, 105-

106).  

 

Αντίστοιχα, υπάρχει κείμενο για τα ήθη και έθιμα της Σαρακοστής και της 

γιορτής του Πάσχα (Μαργαρίτα 5, σελ. 82-83), αλλά και για άλλες θρησκευτικές 

εορτές: «Είναι η γιορτή της Παναγιάς επιτέλους. Πόσο την περίμενα. Τον 

Δεκαπενταύγουστο όλοι πηγαίνουμε στην εκκλησία. Κάνει πολλή ζέστη, αλλά δε με 
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πειράζει. Γιορτάζουν σήμερα και η φίλη μου η Μαρία και ο Παναγιώτης» 

(Μαργαρίτα 5, Κείμενο για ακρόαση, σελ. 113). 

 

10.2 Σχέση Κράτους-Εκκλησίας 

 

Η Εκκλησία είναι συνδεδεμένη με το Κράτος/Πολιτεία, αλλά είναι αναγκαία η 

οριοθέτηση ή ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων: 

 

Σε άσκηση του 7
ου

 τεύχους συναντάμε την εξής πρόταση: «Σε πολλές χώρες 

τα θρησκευτικά δεν είναι υποχρεωτικό μάθημα, αλλά είναι μάθημα επιλογής» 

(Μαργαρίτα 7, σελ. 67). Με τη διαπίστωση αυτή ουσιαστικά προτείνεται ότι και η 

Ελλάδα θα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων χωρών και το μάθημα 

των θρησκευτικών να γίνει προαιρετικό. 

 

Σε κείμενο του ίδιου τεύχους (Μαργαρίτα 7,σελ. 77) μια μαθήτρια 

αυτοπροσδιορίζεται ως άθεη και δηλώνει πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει στον 

εκκλησιασμό του σχολείου. Η απάντηση των καθηγητών ήταν: «Ζούμε σε ένα 

χριστιανικό, ορθόδοξο κράτος και είσαι υποχρεωμένη να συμμετέχεις σε όλες τις 

δραστηριότητες του σχολείου». Στην πορεία όμως αποκαλύπτεται ότι μπορεί να 

απαλλαγεί από αυτή τη υποχρέωση: «Χρειάζεται μόνο μια γραπτή δήλωσή σου ότι 

δεν επιθυμείς να συμμετέχεις στον εκκλησιασμό» (Μαργαρίτα 7, σελ. 79). 

 

Από τα παραπάνω είναι σαφές πως η Εκκλησία είναι στενά συνδεδεμένη με το 

Κράτος, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, και υποδηλώνεται η 

ανάγκη αναθεώρησης των σχέσεων αυτών και μετατροπής του ελληνικού σχολείου 

σε ουδετερόθρησκο και κοσμικό.  

 

10.3 Η θρησκεία ως κομμάτι της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των 

Ελλήνων 

 

Ο Έλληνας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον χριστιανό ορθόδοξο. 

 

«Η Υπατία δολοφονήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 415 μ.Χ. Φανατικοί 

χριστιανοί μοναχοί την κατηγόρησαν ως μάγισσα» (Μαργαρίτα 7, σελ. 36). 
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Στο απόσπασμα αυτό αναφέρεται πως η Υπατία, Αλεξανδρινή φιλόσοφος, 

μαθηματικός και κοινωνός του ελληνικού πνεύματος, δολοφονήθηκε από φανατικούς 

χριστιανούς. Οι διωγμοί των Ελλήνων από φανατικούς χριστιανούς ήταν, άλλωστε, 

συχνό φαινόμενο. Αποδομείται με τον τρόπο αυτό η εντύπωση ότι ο χριστιανισμός 

και ο ελληνισμός ήταν ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένοι και φανερώνονται οι 

συγκρουσιακές σχέσεις και το έντονο παρελθόν τους. 

 

Ο Πίτερ Διαμαντής, διάσημος και επιτυχημένος Έλληνας ομογενής, στη 

συνέντευξή του στον Σταύρο Θεοδωράκη, απαντά σε ερώτηση για την ύπαρξη ή μη 

του Θεού: «Όσο περνούν τα χρόνια γίνομαι και πιο αγνωστικιστής» (Μαργαρίτα 7, 

σελ. 58). Αμφισβητείται με αυτόν τον τρόπο η ύπαρξη του θεού και υπονοείται ότι ο 

χριστιανισμός δεν είναι πλέον βασικό συστατικό στοιχείο της νεοελληνικής 

ταυτότητας. 

 

11 Ελλάδα και ιστορία 

 

Λίγες είναι οι αναφορές στην ιστορία της χώρας μας, χωρίς αυτό να σημαίνει 

πως δεν υπάρχουν σημεία στα οποία δίνεται αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις στο 

πλαίσιο του μαθήματος. 

 

11.1 Η ιστορία της Ελλάδας στο πέρασμα των αιώνων 

 

 Η Ελλάδα έχει μακραίωνη ιστορία: 

 

Σε άσκηση του βιβλίου (Μαργαρίτα 7, σελ. 136) απεικονίζεται ο Μ. 

Αλέξανδρος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «μεγάλος κατακτητής», χωρίς, ωστόσο, να 

γίνεται καμία αναφορά στη ζωή και το έργο του. 

 

Η μικρή Στέλλα Καρυδογιάννη γράφει στο περιοδικό ερευνητές: «Με λένε 

Στέλλα. Είμαι από το ιστορικό Οίτυλο Λακωνίας» (Μαργαρίτα 4 σελ. 21). Πρόκειται 

για χωριό της Μάνης, για το οποίο υπάρχουν ιστορικές αναφορές από τον Όμηρο και 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής μέχρι και τη επανάσταση. 
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Στο απόσπασμα που ακολουθεί γίνεται μια σύντομη αναφορά στη συμμετοχή 

της Ελλάδας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Στο σχολείο μου κάνουμε γιορτή και 

διαβάζουμε ποιήματα για το ΟΧΙ που είπαν οι Έλληνες στους Ιταλούς την 28
η
 

Οκτωβρίου 1940» (Κείμενο για ακρόαση, Μαργαρίτα 5, σελ 113). 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν ελάχιστες και σύντομες αναφορές για την 

ελληνική ιστορία και χωρίς να αποδίδεται ιδιαίτερη μνεία στο ένδοξο παρελθόν ή 

στον ηρωισμό των Ελλήνων. 

 

11.2 Η μετανάστευση των Ελλήνων στο ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας 

 

Οι Έλληνες έχουν υπάρξει οι ίδιοι πρόσφυγες και μετανάστες 

 

 

Εικόνα 47     Εικόνα 48 
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Αρκετές είναι οι αναφορές στη μετανάστευση των Ελλήνων τις δεκαετίες του 

1950 και 1960 και πλούσιο το φωτογραφικό υλικό που τις συνοδεύουν (εικόνες 47-

48). Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση ενός Έλληνα μετανάστη στην Αυστραλία, 

στην οποία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην Ελλάδα, αλλά και μετά 

στη χώρα υποδοχής (Μαργαρίτα 7, σελ. 154-155). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα 

τραγούδια της ξενιτειάς, όπως «Το πλοίο θα σαλπάρει», και «Εδώ στην ξένη χώρα» 

(Μαργαρίτα 7, σελ. 150), που γράφτηκαν εκείνη την περίοδο για τους Έλληνες που 

μετανάστευσαν. 

 

«Πολλοί Έλληνες μετανάστες επέστρεψαν στην Ελλάδα τις τελευταίες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα, γιατί πάντα ονειρεύονταν να γυρίσουν πίσω και να 

περάσουν στην πατρίδα τους τα τελευταία χρόνια της ζωής τους (Μαργαρίτα 7, σελ. 

145). 

 

Στο απόσπασμα αυτό γίνεται λόγος για την παλιννόστηση των Ελλήνων. 

 

«Μαζί με τα απαραίτητα, μετέφεραν στις βαλίτσες τους όνειρα, προσδοκίες 

και τη λαχτάρα να δουν τη χώρα για την οποία τους μιλούσαν οι γονείς τους. Πολλά 

βράδια στο σπίτι συζητούσαν για τη «μητέρα πατρίδα» και στα σχολεία τους άκουγαν 

για τον πολιτισμό και την ιστορία αυτής της χώρας» (Μαργαρίτα 7, σελ. 138). 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα γίνεται λόγος για την ελληνική ιστορική διασπορά 

και συγκεκριμένα για την παρευξείνιο διασπορά. 

 

12. Ελλάδα και εθνικισμός 

 

Στη σειρά σχολικών βιβλίων Μαργαρίτα δεν υπάρχουν εθνοκεντρικά στοιχεία 

και θα λέγαμε ότι γενικά δεν καλλιεργείται ο εθνικισμός. Εντύπωση δημιουργεί η 

συχνότητα εμφάνισης του εθνικού συμβόλου, καθώς η ελληνική σημαία εμφανίζεται 

ελάχιστες φορές. Η πρώτη φορά που παρουσιάζεται η σημαία είναι στο 5
ο
 τεύχος 

(στο εξώφυλλο και στη σελίδα 78), όπου απεικονίζονται μαθητές που παρελαύνουν 

(εικόνα 49). 
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Εικόνα 49 

 

 

Οι σύγχρονοι Έλληνες συχνά διακρίνονται σε διάφορους τομείς. 

 

Αυτό που ίσως επιδιώκεται πιο συχνά είναι η καλλιέργεια ενός αισθήματος 

εθνικής υπερηφάνειας, όχι όμως για τους αγώνες και τα κατορθώματα του 

παρελθόντος, αλλά κυρίως για σύγχρονα γεγονότα. Έτσι, παρουσιάζονται 

επιτυχημένοι Έλληνες-και μάλιστα ομογενείς-διεθνούς αναγνώρισης: 

 

 «Η Jennifer Anniston, που το πραγματικό της όνομα είναι Αναστασάκης, 

γεννήθηκε στις ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια στις 11 Φεβρουαρίου του 1969. Για έναν 

χρόνο έζησε με τους γονείς της στην Ελλάδα» (Μαργαρίτα 6, σελ. 14). 

 

Στο 7
ο
 τεύχος (σελ. 58-59) παρατίθεται μια συνέντευξη του Πίτερ Διαμαντής

1
, 

ενός «… επίμονου αστροναύτη», γιου Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ. 

 

 

Εικόνα 50 

 

                                                      
1
 Ο Πίτερ Διαμαντής είναι Ελληνοαμερικανικός μηχανικός, ιατρός και επιχειρηματίας, γνωστότερος 

ως ο ιδρυτής και πρόεδρος του ιδρύματος X Prize Foundation και ως συνιδρυτής του Singularity 

University στη Σίλικον Βάλλεϋ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=X_Prize_Foundation&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Singularity_University&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Singularity_University&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%92%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%8B
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Επιπλέον, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των πολλαπλών σημασιών της λέξης 

«γύρος», για την ερμηνεία της έκφρασης «γύρος του θριάμβου» απεικονίζεται μια 

Ελληνίδα αθλήτρια δαφνοστεφανωμένη, κρατώντας την ελληνική σημαία (εικόνα 50, 

Μαργαρίτα 7, σελ. 135) 

 

13.  Διακοπές στην Ελλάδα 

 

Το ελληνικό καλοκαίρι σημαίνει ήλιος και θάλασσα 

 

Το ελληνικό καλοκαίρι παρουσιάζεται σε πολλά σημεία των βιβλίων και 

μάλιστα στερεοτυπικά. Οι προβαλλόμενες εικόνες, δηλαδή, βασίζονται στις 

αναπαραστάσεις των τουριστών για το ελληνικό καλοκαίρι. 

 

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα 51 και το κείμενο που τη συνοδεύει 

(Μαργαρίτα 2, σελ. 62): 

 

 

Εικόνα 51 

 

- Είμαι στην Κρήτη για διακοπές. 

- Τι καιρό έχει; 

- Έχει ήλιο και κάνει ζέστη! 

- Τι κάνεις το πρωί; 

- Βάζω το μαγιό μου, παίρνω την πετσέτα μου και πηγαίνω στη θάλασσα.  

[…] Κολυμπάω, κάνω βουτιές και βλέπω ψάρια. Το μεσημέρι τρώω ψάρια και 

σαλάτα και κοιμάμαι λίγο. 

- Το απόγευμα; 
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- Το απόγευμα κάνω ποδήλατο και τρώω καρπούζι. 

 

Το ελληνικό καλοκαίρι λοιπόν είναι ζεστό, ο κόσμος πηγαίνει να δροσιστεί 

στις παραλίες, τρώει φαγητό σε ελληνικές ταβέρνες και απολαμβάνει τα καλοκαιρινά 

φρούτα. 

 

Η Ελλάδα ξεπερνά τις προσδοκίες όσων την επισκέπτονται 

 

«Είχα διαβάσει αρκετά αρνητικά πράγματα για την Αθήνα, ότι δηλαδή η 

Αθήνα είναι μια πολύ βρόμικη μεγαλούπολη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ βρήκα πολλά 

όμορφα μέρη που με εξέπληξαν ευχάριστα» (Μαργαρίτα 6, σελ. 34). 

 

«Τελικά είναι η Ελλάδα αυτό που είχαν φτιάξει στο παιδικό τους μυαλό; Όχι, 

είναι κάτι παραπάνω. Είναι ο ήλιος, η θάλασσα, ο αέρας, τα τοπία, οι καινούργιοι 

φίλοι, οι χοροί, τα τραγούδια και τα παγωτά» (Μαργαρίτα 7, σελ. 138). 

 

Με τις παραπάνω προτάσεις τονίζεται η διαπίστωση όσων επισκέπτονται τη 

χώρας μας το καλοκαίρι κυρίως, ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους 

και συχνά τις ξεπερνά. 

 

Η Ελλάδα δεν έχει μόνο θάλασσα. Έχει και βουνά: 

 

«Από αύριο θα είμαστε στον Όλυμπο […] Θα μένουμε σε σκηνή  […] Κάθε 

πρωί θα κάνουμε ορειβασία. […] Στο βουνό έχει ποτάμι. Θα κολυμπάμε σε κρύα 

νερά. Τα απογεύματα θα μπαίνουμε σε βάρκες και θα κάνουμε ράφτινγκ. Θα 

ψαρεύουμε και θα τρώμε αυτά τα ψάρια» (Μαργαρίτα 4, σελ. 80). 

 

«Στην Ελλάδα, μόλις μπει ο Νοέμβριος, τα χιονοδρομικά κέντρα γεμίζουν από 

κόσμο (Μαργαρίτα 6, σελ. 64). 

 

Τα παιδιά το καλοκαίρι μπορούν να φιλοξενηθούν σε παιδικές 

κατασκηνώσεις. Συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 

«κατασκήνωση στη Χαλκιδική», σε «κατασκήνωση στον Όλυμπο» και σε 

«οικολογική κατασκήνωση» (Μαργαρίτα 5, σελ. 96-99). 
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Με τα παραπάνω αποσπάσματα καταρρίπτεται το στερεότυπο ότι η Ελλάδα 

είναι μια χώρα στην οποία μπορεί κανείς να απολαύσει μόνο καλοκαιρινές διακοπές 

σε κάποιο νησί και αναδεικνύονται άλλες φυσικές ομορφιές, καθώς και εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού. 
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6. Συμπεράσματα 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και πάντα σε συνάρτηση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και το θεωρητικό μέρος της εργασίας, οδηγούμαστε στα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

 

Η σειρά διδακτικού υλικού «Μαργαρίτα» για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένη δεν ακολούθησε την φιλοσοφία που χαρακτήριζε τις παλιότερες αντίστοιχες 

σειρές. Η Ελλάδα, και η ορθοδοξία δεν παρουσιάζονται εξιδανικευτικά και οι 

αναφορές σε προκαταλήψεις και στερεότυπα είναι ελάχιστες, ενώ τα βιβλία είναι 

γεμάτα από συγχρονικά στοιχεία.. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στα βιβλία της σειράς «Μαργαρίτα» δεν καλλιεργείται ο 

εθνικισμός και δεν υπάρχουν εθνοκεντρικά στοιχεία. Απουσιάζουν εικόνες που 

αναπαράγουν μίσος για τους λαούς που ιστορικά υπήρξαν αντίπαλοι της Ελλάδας και 

παράλληλα παρουσιάζονται εικόνες που προωθούν την αποδοχή στη 

διαφορετικότητα, την οικουμενικότητα και την αλληλεγγύη. Η Ελλάδα προβάλλεται 

ως μια πολυπολιτισμική κοινωνία, χωρίς όμως να περιέχονται μειωτικοί 

χαρακτηρισμοί για τους λαούς και πολιτισμούς που φιλοξενούνται στη χώρα. Οι 

αναφορές στην ελληνική ιστορία είναι ελάχιστες, χωρίς να δημιουργούνται θετικές 

αναπαραστάσεις για τον εθνικό «εαυτό» και αντίστοιχα αρνητικές για τον εθνικό 

«άλλο». 

 

Ωστόσο, παρουσιάζονται πολλές εικόνες, οι οποίες οδηγούν σε αισθήματα 

εθνικής υπερηφάνειας, όχι όμως για το «ένδοξο» πρόσφατο ιστορικό παρελθόν της 

χώρας. Αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με: 

α. το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το οποίο, έμμεσα, εξυμνείται συχνά, 

β. τις ομορφιές της ελληνικής γης και 

γ. την πρόοδο, την εξέλιξη και τις επιτυχίες της σύγχρονης Ελλάδας και των 

Ελλήνων, σε κοινωνικό, αλλά και ατομικό επίπεδο. 

 

Η πρόοδος αυτή εκφράζεται, εκτός των άλλων, και μέσα από τις αναφορές 

στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, του οποίου πολλές μορφές εμφανίζονται να 
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βρίσκονται σε άνθηση. Σε καμία περίπτωση, όμως, ο σύγχρονος ελληνικός 

πολιτισμός δεν προβάλλεται ως ανώτερος σε σχέση με αυτόν άλλων εθνών. 

 

Ο τρόπος που παρουσιάζεται ο πολιτισμός, αλλά και η ελληνική κοινωνία και 

ο καθημερινός τρόπος ζωής είναι αρκετά ρεαλιστικός, αν και λείπουν εικόνες από την 

καθημερινότητα της ζωής των Ελλήνων στην ύπαιθρο. Σε γενικές γραμμές, δεν 

υπάρχουν εξιδανικεύσεις και ωραιοποιήσεις. Αντίθετα, αφήνονται σε κάποια σημεία 

αιχμές για στοιχεία της ελληνικής παθογένειας, τα οποία αφορούν είτε τον κρατικό 

μηχανισμό, είτε τη συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών. Σημαντικό είναι να τονιστεί 

ότι αποφεύχθηκαν να χρησιμοποιηθούν εικόνες φολκλορικών στοιχείων της Ελλάδας.  

 

Ορισμένες φορές, όμως, δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς αν πρόκειται 

για ρεαλιστική ή στερεοτυπική εικόνα της Ελλάδας και των Ελλήνων. Οι περιπτώσεις 

που καλλιεργούνται τα στερεότυπα στα βιβλία της σειράς «Μαργαρίτα» είναι λίγες, 

αλλά υπαρκτές. Τα στερεοτυπικά θέματα που συναντάμε έχουν να κάνουν, κυρίως, με 

τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, το φαγητό, τα φύλα, τους 

ρόλους στην οικογένεια, την προσωπικότητα των Ελλήνων και τις θρησκευτικές 

εορτές. 

 

Όσον αφορά τη θρησκεία, πέρα από τις αναφορές στις θρησκευτικές εορτές 

και στα έθιμα που τις συνοδεύουν, δεν προβάλλεται συχνά η ορθόδοξη πίστη και η 

Εκκλησία και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται προσπάθεια κατήχησης. Αντίθετα, δεν 

ταυτίζεται ο Έλληνας με τον χριστιανό και δεν παρουσιάζονται εξιδανικευμένες 

εικόνες για την Εκκλησία και τον χριστιανισμό. 

 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η Ελλάδα στα σχολικά εγχειρίδια της σειράς 

«Μαργαρίτα» παρουσιάζεται ως μια όμορφη, ελκυστική χώρα, με φυσικό κάλλος, 

πλούσιες παραδόσεις , υπερήφανη για το αρχαίο της παρελθόν, αλλά παράλληλα και 

μια χώρα που δημιουργεί σύγχρονο πολιτισμό, που ακολουθεί τις εξελίξεις και δεν 

υστερεί σε τίποτα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα 

φαίνεται να ακροβατεί ανάμεσα στην παράδοση και στον δυτικό τρόπο ζωής και οι 

Έλληνες αντίστοιχα παρουσιάζονται, παρά τις αδυναμίες τους, να προσπαθούν να 

εξελίσσονται και να προοδεύουν. Ο ρεαλιστικός τρόπος παρουσίασης της Ελλάδας 

και της θρησκείας, η μη μυθοποίηση της ιστορίας, η έλλειψη εθνοκεντρικών 
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στοιχείων, προκαταλήψεων, εμμονών στο παρελθόν και η διαπολιτισμική διάσταση 

των βιβλίων σε συνδυασμό με την επίκαιρη, πλούσια θεματολογία και την ελκυστική 

εικονογράφηση, καθιστούν τη σειρά εγχειριδίων διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένη 

«Μαργαρίτα» ως ένα διδακτικό εργαλείο διαφορετικό από τα προηγούμενα, 

προοδευτικό, το οποίο συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής εθνικής 

ταυτότητας των ομογενών μαθητών που το μελετούν. 
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