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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μία προσέγγιση του σχολικού 

εγχειριδίου «Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο». Το βιβλίο αποτελεί 

μέρος της σειράς «Εμείς και οι Άλλοι» του Προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» που 

αναπτύχθηκε από το «Εργαστήριο Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών Μελετών» 

(ΕΔΙΑΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης κι έχει στόχο να καλλιεργήσει την ελληνική 

γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό στην ελληνική διασπορά και το εξωτερικό. 

Απευθύνεται σε μαθητές της  ελληνικής διασποράς ηλικίας 15 ως 18 ετών με 

ανώτατο επίπεδο ελληνομάθειας και αφορά τη διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και 

Πολιτισμού. Aναλύονται τα στοιχεία που διαμορφώνουν την εθνική ταυτότητα των 

μαθητών μέσα από το περιεχόμενο του βιβλίου, διαπιστώνονται ιστορικές ελλείψεις 

και εξετάζεται η διαπολιτισμική διάστασή του. Αξιοποιώντας το ιστορικό και 

πολιτισμικό υλικό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη μιας δι-πολιτισμικής και οικουμενικής 

συνείδησης. Εξετάζεται επίσης η χρήση της ελληνικής γλώσσας στα γραπτά κείμενα 

και τις ιστορικές πηγές που παρουσιάζονται, καθώς και τα λεξιλογικά στοιχεία. 

Επιπρόσθετα, ερευνάται η σύνδεση της γλώσσας με τον πολιτισμό κι ο τρόπος με τον 

οποίο αυτά τα δυο σε συνδυασμό διαμορφώνουν την εθνική ταυτότητα. Η γλώσσα 

αποτελεί το μέσο με το οποίο εκφράζεται ο πολιτισμός κι αντίστροφα, μέσω του 

πολιτισμού μαθαίνεται η γλώσσα. Επομένως, είναι θεμιτό αυτά τα δύο να 

διδάσκονται παράλληλα. Για τον λόγο αυτό, στο τελευταίο μέρος της εργασίας 

προτείνονται δραστηριότητες με βάση το περιεχόμενο του βιβλίου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετο υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

Άλλωστε, η ελληνική γλώσσα και το ιστορικό παρελθόν είναι ο συνδετικός κρίκος  

των μαθητών με τη χαμένη τους πατρίδα την Ελλάδα. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διασπορά, εθνική ταυτότητα, ελληνική γλώσσα, 

διαπολιτισμικότητα. 

ABSTRACT 

In this postgraduate study an approach is made to the school manual “Greece in the 

new and modern world”. The school book is part of the series “We and Others”, of the 

project “Expatriates’ Education”  which was created by the “Workshop on Migratory 
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and Intercultural Studies” in the University of Crete and its aim is to cultivate the 

greek language and culture in the greek diaspora and abroad. It is addressed to 

students of the greek diaspora, aged 15-18 years old with the highest level of greek 

language’s knowledge and it concerns the teaching of History’s and Culture’s 

elements. An analysis takes place on the elements that form the students’ national 

identity through the content of the book, historical deficiencies are constated and the 

intercultural dimension is examined. Making use of historical and cultural material, a 

development of a bi-cultural and ecumenical consciousness is achieved. It is also 

being considered the use of greek language in the presented written texts and 

historical sources, as well as the vocabulary’s features. Is additionally examined the 

connection between language and culture and the way in which these two in 

combination form the national identity. The language constitutes the mean of culture’s 

expression and vice versa, through culture the language is learnt. Therefore it is 

legitimate for these two to be taught in parallel. For this reason, in the last part of the 

study we propose activities based on the content of the school book that can be used 

as an additional material for the teaching of the greek language. Moreover, the greek 

language and the historical past are the link between the students and their lost 

homeland, Greece. 

KEY WORDS: diaspora, national identity, greek language, interculturalism. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Το σχολικό εγχειρίδιο «Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο» της σειράς 

«Εμείς και οι Άλλοι» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως αντικείμενο μελέτης, διότι 

μέσω του περιεχομένου του οι μαθητές της ελληνικής διασποράς έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και να 

διαμορφώσουν την ελληνική τους ταυτότητα. 

   Στην παρούσα εργασία, ανατρέξαμε κυρίως στα βιβλία και τα άρθρα του καθηγητή 

κ. Μιχάλη Δαμανάκη που είναι ο διευθυντής του Ε.ΔΙΑΜ.ΜΕ και υπεύθυνος για το 

Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών». Επίσης, σε μελέτες και διατριβές που έχουν γίνει  

για τη Διασπορά και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Προσεγγίζονται οι έννοιες 

ελληνική διασπορά, παροικία, διαπολιτισμικότητα, εθνοπολιτισμική ταυτότητα. Οι όροι  

ελληνική διασπορά και παροικία αναφέρονται στα τμήματα το ελληνικού λαού που 

διαμένουν σε μία χώρα του εξωτερικού, εκτός της Ελλάδας. Ο όρος εθνοπολιτισμική 

ταυτότητα αποτελεί μέρος της πολιτισμικής κι αναφέρεται σε μία εθνοτική καταγωγή 

που διαθέτει τα διακριτά στοιχεία της γλώσσας, της ιστορίας, των ηθών κι εθίμων 

κ.ά. Τέλος, ο όρος διαπολιτισμικότητα αναφέρεται σε μία δυναμική διαδικασία 

αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. 

   Σκοπός μας ήταν να προσεγγίσουμε το σχολικό εγχειρίδιο επιχειρώντας να γίνει μία 

κριτική ανάλυσή του και στη συνέχεια να διατυπώσουμε τις δικές μας προτάσεις, 

εμπλέκοντας πέρα από τη διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισμού και τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που μας 

απασχόλησαν ήταν ο τρόπος διαμόρφωσης της ελληνικής ταυτότητας των μαθητών 

μέσα από το σχολικό βιβλίο, τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται, η 

διαπολιτισμική διάσταση του περιεχομένου του και η συσχέτιση της γλώσσας με τον 

πολιτισμό. Καταληκτικά, οι προτεινόμενες δραστηριότητες που διατυπώθηκαν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικό ή επιπρόσθετο υλικό παράλληλα με το 

υλικό του σχολικού εγχειριδίου.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ελληνική Διασπορά 

 

1.1 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

   Ο όρος διασπορά ερμηνεύεται  ποικιλοτρόπως από διάφορους μελετητές, καθένας 

από τους οποίους τον προσεγγίζει από τη δική του οπτική γωνία. Έτσι, από μία 

πλευρά, ως διασπορά «χαρακτηρίζεται γενικά του τμήμα εκείνο του ελληνικού λαού, 

το οποίο, παρόλο που εκπατρίστηκε για διάφορους λόγους και εγκαταστάθηκε, έστω 

και με σχετική μόνο μονιμότητα, σε χώρες ή περιοχές εκτός του εθνικού χώρου, 

εξακολούθησε να συντηρεί με ποικίλους τρόπους τους υλικούς, τους πολιτισμικούς ή 

έστω τους συναισθηματικούς του δεσμούς με τη γενέτειρα και τη χώρα της άμεσης ή 

παλιότερης καταγωγής του» (Χασιώτης 1993:19, στο Διαλεκτόπουλος 2008). Από 

μία διαφορετική πλευρά και βάσει κοινωνιολογικών στοιχείων, ο όρος κατανοείται 

«σε άμεση συνάρτηση με τη διαδικασία κοινωνικοποίησης και διαμόρφωσης 

ταυτότητας ατόμων που ζουν σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα ή γενικότερα σε 

καταστάσεις συνάντησης κι αλληλεπίδρασης πολιτισμών» (Δαμανάκης 2004:26, στο 

Διαλεκτόπουλος 2008). Τέλος, σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, ως διασπορά 

εννοείται «ο γεωγραφικός διασκορπισμός εθνοτικών ομάδων οι οποίες αποκομμένες, 

αλλά όχι οπωσδήποτε και αποξενωμένες, από την ομάδα προέλευσης/αναφοράς τους, 

ή τον εθνικό κορμό, ζουν ως εθνοτικές ομάδες ή μειονότητες στα πλαίσια μιας 

πολιτισμικά διαφορετικής κοινωνίας, κινούνται μεταξύ δύο ομάδων αναφοράς και 

μεταξύ δύο πολιτισμικών συστημάτων και ως εκ τούτου διαμορφώνουν κάτω από 

ιδιαίτερες συνθήκες την ταυτότητά τους» (Διαλεκτόπουλος 2008:15). 

   Έχουν διαμορφωθεί δύο είδη διασποράς: η μεταναστευτική και η ιστορική. Στο 

πρώτο είδος ανήκουν κοινότητες που δημιουργήθηκαν από τη μετανάστευση κυρίως 

μετά το 1950, ενώ στο δεύτερο είδος ανήκουν κοινότητες που δημιουργήθηκαν 

κυρίως κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά και τη δεκαετία του 1940 

(Δαμανάκης 2007). 
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   Ο όρος παροικία νοείται ως «το σύνολο των ατόμων που ζουν σε μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή εκτός της χώρας προέλευσής τους και που με κριτήριο την 

εθνοπολιτισμική ή και θρησκευτική τους προέλευση αυτοπροσδιορίζονται ως μία 

ιδιαίτερη (διαφορετική) ομάδα, σε σύγκριση με την κυρίαρχη εθνοπολιτισμική ή με 

άλλες μη κυρίαρχες εθνοπολιτισμικές ομάδες στην ίδια γεωγραφική περιοχή» 

(Δαμανάκης 2007: 59). 

   Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος διασπορά συσχετίζεται συχνά με τον 

όρο παροικία και διαθέτει τρία πυρηνικά στοιχεία: το διασκορπισμό, τον 

προσανατολισμό στην πατρίδα και τη διατήρηση ορίων (συνόρων). Από αυτή τη 

συσχέτιση συμπεραίνεται ότι το σύνολο των ελληνικών παροικιών μιας χώρας 

διαμονής συγκροτούν την ελληνική διασπορά στη χώρα αυτή (Δαμανάκης 2007). 

 

1.2 Η  Ελληνική Διασπορά 

   Στην Ελληνική Διασπορά εντάσσονται η ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί που ζουν 

εκτός της ελληνικής εθνικής επικράτειας, με την προϋπόθεση ότι διατηρούν έστω μία 

συναισθηματική σχέση με τον τόπο προέλευσής τους (Δαμανάκης 2007).Ο 

Ελληνισμός του εξωτερικού αποτελεί ένα πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο. Η Ελληνική 

Διασπορά έχει εγκατασταθεί και στις πέντε ηπείρους του κόσμου, κυρίως ως 

αποτέλεσμα ιστορικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα από την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Είναι όμως κι αποτέλεσμα 

μετανάστευσης με σκοπό την εύρεση εργασίας. Σήμερα, περίπου 5.000.000 πολίτες 

ελληνικής καταγωγής ζουν διασκορπισμένοι σε 140 χώρες του κόσμου (Γενική 

Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, Η Ελληνική Διασπορά και η Γ.Γ.Α.Ε., 

http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=16, πρόσβαση στις 

9/3/2017). 

 

http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=16
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Εικόνα 1: Χάρτης κατανομής του ελληνικού πληθυσμού στο εξωτερικό  

(Πηγή: http://news247.gr/eidiseis/ellines-tis-diasporas/xarths-posoi-kai-poy-einai-oi-ellhnes-toy-

ekswterikou.4469480.html, πρόσβαση στις 9/3/2017). 

      Όσον αφορά  την οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας στη Διασπορά, βασικοί 

θεσμοί που διατηρούν κι αναπαράγουν την ελληνικότητα και την κοινωνική συνοχή 

των Ελλήνων εκεί είναι η κοινοτική οργάνωση, το σχολείο, η εκκλησία και η 

αλληλοβοήθεια. Τον κεντρικό ρόλο κατέχει η Κοινότητα (Κιτροέφ 2006). 

   Σε αρκετά μέρη της ελληνικής διασποράς κυριαρχεί η συνείδηση ότι η ελληνική 

κοινωνία αποτελεί μια εθνοτική ομάδα, η οποία διατηρεί κατά κανόνα αρμονικές 

σχέσεις με τη χώρα υποδοχής/διαμονής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές 

εθνοτικές παροικίες είναι πολιτισμικά πολύμορφες, λόγω των επιρροών που δέχεται ο 

πολιτισμός προέλευσης από τον πολιτισμό υποδοχής.Θα μπορούσαμε να πούμε 

επίσης ότι αποτελούν ένα ψηφιδωτό, αφού τα μέλη τους είναι φορείς των διαφόρων 

τοπικών πολιτισμών της Ελλάδας κι επομένως συνθέτουν μια πολιτισμική 

πολυμορφία (Δαμανάκης 2007). 

   Η Ελλάδα διατηρεί στενή σχέση με τη Διασπορά σε πολλές χώρες, η οποία 

στηρίζεται στις κοινές αξίες, στην ιστορία και σε κοινούς δεσμούς με τις Ελληνικές 

Κοινότητες που υπάρχουν εκεί (Κιτροέφ 2006). Οι Έλληνες της διασποράς πιστεύουν 

έντονα σε μια κοινή εθνοπολιτισμική καταγωγή και τείνουν να εξιδανικεύουν το 

ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας. Στη σύγχρονη όμως ελληνική διασπορά δεν τίθεται 

πλέον ζήτημα για «κίνημα επιστροφής» (Δαμανάκης 2007). 

 

http://news247.gr/eidiseis/ellines-tis-diasporas/xarths-posoi-kai-poy-einai-oi-ellhnes-toy-ekswterikou.4469480.html
http://news247.gr/eidiseis/ellines-tis-diasporas/xarths-posoi-kai-poy-einai-oi-ellhnes-toy-ekswterikou.4469480.html
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Εικόνα 2: Η ελληνική παροικία στην Αίγυπτο 

(Πηγή:http://diasporic.org/mnimes/archives/the-greek-community-in-egypt, 

Πρόσβαση στις 9/3/2017) 

 

2. Εθνοπολιτισμική ταυτότητα 

2.1 Αποσαφήνιση εννοιών 

   H πολιτισμική και η εθνική ταυτότητα αποτελούν διαστάσεις της κοινωνικής 

ταυτότητας. Η πολιτισμική ταυτότητα διαμορφώνεται κάτω από ορισμένες κοινωνικές, 

γλωσσικές, πολιτιστικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες κι αποτελεί τρόπο και 

στάση ζωής συνδεδεμένα με την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Η εθνική ταυτότητα 

περιορίζεται σε κοινά και διαχρονικά στοιχεία, όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία, η 

ιστορία (πραγματικά στοιχεία) ή οι μύθοι , οι θρύλοι και οι παραδόσεις (συμβολικά 

στοιχεία). Ως εκπαιδευτικός στόχος, η πρώτη αναφέρεται σε συγχρονικά και 

βιωματικά στοιχεία, ενώ η δεύτερη αντλεί μορφωτικά περιεχόμενα κυρίως από το 

παρελθόν (Δαμανάκης 2007). 

   Η εθνική ή εθνοτική ταυτότητα παραπέμπει στις κοινές ιδιότητες που θεωρείται ότι 

έχουν τα μέλη ενός έθνους που είναι οι φορείς της. Η πολιτισμική ταυτότητα, έχει μια 

σχέση «κελύφους-περιεχομένου» με τις κατηγορίες της εθνικότητας, εθνότητας, 

http://diasporic.org/mnimes/archives/the-greek-community-in-egypt
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θρησκείας και γλώσσας. Ωστόσο, η έννοιά της παραπέμπει συνήθως στην ουσία της 

ταυτότητας και δηλώνει τις ιδιότητες, τις αξίες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές του 

φορέα της (Γκότοβος 2002). 

   Τα νεωτερικά κράτη λειτούργησαν κατά κανόνα με τη λογική της ομογενοποίησης, 

η οποία ορίζεται ως  «η διαδικασία ένταξης των μελών ή μέρους των μελών μιας 

κοινωνίας σε “συμπαγείς” ομάδες, έχοντας ως σημεία αναφοράς συγκεκριμένα 

κοινωνικά-δομικά κριτήρια. Τέτοια κριτήρια είναι ο πολιτισμός, η γλώσσα ή/και η 

θρησκεία» (Νικολάου 2005:208).  

   Παράλληλα, μέσα από την εκπαίδευση επιδίωξαν να εξασφαλίσουν ότι τα έθνη 

είναι φυσικές υπάρξεις ανεξάρτητες από το χώρο και τον χρόνο, των οποίων η εθνική 

ταυτότητα αποτελεί αποτελεί αυτονόητο κι ανναλλοίωτο στοιχείο της εθνικής 

ομοψυχίας και συνοχής τους (Αβδελά 1998, στο Νικολάου 2005).  Κατά συνέπεια, 

προκύπτει ότι η εθν(οτ)ική ταυτότητα είναι περισσότερο κοινωνική κατασκευή, παρά 

μορφή ομαδικών δεσμών που βασίζονται σε κοινά γνωρίσματα γλώσσας, ιστορίας, 

πολιτισμού κτλ (Νικολάου 2005). 

    Η εθνική και πολιτισμική ταυτότητα μαζί συνθέτουν την εθνοπολιτισμική 

ταυτότητα. Η εθνοπολιτισμική ταυτότητα αποτελεί μέρος/διάσταση της πολιτισμικής, 

ενώ το πρώτο συνθετικό της αναφέρεται σε μια εθνοτική καταγωγή που διαθέτει  τα 

διακριτά, συγχρονικά, διαπιστώσιμα στοιχεία που προαναφέρθηκαν (γλώσσα, 

ιστορία, παράδοση, ήθη κι έθιμα κτλ) και τη διαφοροποιούν από μια άλλη εθνοτική 

ταυτότητα (Δαμανάκης 2007). 

 

2.2 Η εθνοπολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων της Διασποράς 

   Σε σχέση με την Ελληνική Διασπορά, «ο όρος εθνοπολιτισμική ταυτότητα 

αναφέρεται σ’εκείνο το μέρος της ταυτότητας που συνδέεται με ή και συντίθεται από 

συγχρονικά και διαχρονικά στοιχεία που αφορούν στην ελληνική γλώσσα και στον 

πολιτισμό, σε ήθη και έθιμα, σε θεσμούς και παραδόσεις» (Δαμανάκης 2007: 122). 

   Ως συνώνυμο χρησιμοποιείται και ο όρος ελληνικότητα.Η δόμηση της ταυτότητας 

κάθε διασπορικής εθνοτικής ομάδας πραγματοποιείται σε σχέση με: 

-τους αλλοεθνείς του περίγυρού της. 



15 
 

-τους ομοεθνείς της παροικίας της. 

-το εθνικό κέντρο. 

   Οι Έλληνες της Διασποράς για να αυτοπροσδιοριστούν και ως Έλληνες αρκούνται 

στα σύμβολα και τους συμβολισμούς που έχουν εσωτερικεύσει ως άτομα στα πλαίσια 

της οικογένειας και της παροικίας, όπως είναι οι μύθοι, οι προφορικές παραδόσεις 

κτλ. Τα εν λόγω στοιχεία αρκούν δηλαδή για τη διαμόρφωση της εθνοπολιτισμικής 

τους ταυτότητας. Η ελληνικότητά τους παρουσιάζει πολλές εκφάνσεις, οι οποίες 

συνδέονται με την ιστορική εξέλιξη κάθε διασποράς, τη σχέση της με το 

μητροπολιτικό κέντρο και τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνθήκες διαβίωσης στη χώρα διαμονής (Δαμανάκης 2007). 

   Έχοντας ως δεδομένο ότι η ταυτότητα ενός ατόμου διαμορφώνεται κι εξελίσσεται, 

τότε είναι αναμενόμενο αυτή να βρίσκεται σε αντιστοιχία με το 

κοινωνικοπολιτισμικό του περιβάλλον (Erikson 1971:46, στο Διαλεκτόπουλος 2008). 

Έτσι, η διασπορική ταυτότητα δομείται μέσω μιας διαλεκτικής σχέσης της χώρας 

καταγωγής με τη χώρα διαμονής κι αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία διότι 

συντελείται υπό διπολιτισμικές-διγλωσσικές ή πολυπολιτισμικές-πολυγλωσσικές 

συνθήκες (Διαλεκτόπουλος 2008). Το εθνοπολιτισμικό κεφάλαιο των εθνοτικών ομάδων 

εκφράζεται με συμπεριφορές όπως η αφομοίωση, η ένταξη και η περιχαράκωση, πάνω 

στις οποίες αλληλεπιδρούν αντιθετικές και διαφορετικές δυνάμεις (Portes et all 2005, 

στο Μπαλτατζή 2015). Επιπρόσθετα, ο βαθμός διατήρησης της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας 

στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά δεν μπορεί να προβλεφθεί, αφού κάθε γενιά βρίσκεται 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πολιτισμικά στοιχεία, αυτά της χώρας προέλευσης κι 

αυτά της χώρας μόνιμης ή προσωρινής διαμονής (Warikoo 2005, στο Μπαλτατζή 

2015). Προκύπτει λοιπόν κατά κανόνα ότι η διαμόρφωση της εθνοπολιτισμικής 

ταυτότητας της πρώτης γενιάς κλίνει προς τη χώρα προέλευσης που αποτελεί 

κεντρικό πόλο ταυτοποίησής τους, ενώ στη δεύτερη και τρίτη γενιά η διαμόρφωση 

της εν λόγω ταυτότητας αποκτά διαγενειακά ιδεαλιστικό και συμβολικό περιεχόμενο 

(Bertelii 1968, Kalantzis 1999, στο Μπαλτατζή 2015).  

   Καταληκτικά, παρατηρούνται τάσεις ανακατασκευής της «χαμένης» εθνοτικής 

ταυτότητας και σύνδεσής της με τον τόπο προέλευσης. Στην πορεία της διασποράς 

στο πέρασμα των χρόνων, ενώ υποχωρούν και χάνονται αρκετά πραγματολογικά, 
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συνθετικά στοιχεία της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας, διατηρούνται κι επιβιώνουν το 

συναίσθημα, η πίστη στην καταγωγή και η προφορική παράδοση (Δαμανάκης 2007). 

 

2.3 Η διαπολιτισμική προσέγγιση της ταυτότητας 

   Ο όρος διαπολιτισμική προσέγγιση δηλώνει «μια διαλεκτική σχέση, μια δυναμική 

διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε 

άτομα διαφόρων εθνικών-μεταναστευτικών ομάδων» (Μάρκου 1995:271, στο 

Γεωργογιάννης 2008:32). Μια περαιτέρω ανάλυση παραπέμπει στην αλληλεπίδραση, 

αμοιβαία συνεργασία κι  αναγνώριση των αξιών, των τρόπων ζωής και των 

συμβολικών εκφράσεων (Μάρκου 1995:271, στο Γεωργογιάννης 2008:32).  

   Κάθε υποκείμενο ανήκει σε πολλαπλές συλλογικότητες κι από κοινωνικής πλευράς 

είναι ένα πολυταυτοτικό άτομο. Σε μια διαπολιτισμική προσέγγιση, αποκτούν 

ενδιαφέρον οι διαφοροποιήσεις σε εθνικό, εθνοτικό, θρησκευτικό και γλωσσικό 

επίπεδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ετερότητα που προκύπτει μέσα από την ύπαρξη 

και την ενεργοποίηση διαχωριστικών γραμμών που έχουν σχέση με την εθνικότητα, 

την εθνότητα, τη θρησκεία και τη γλώσσα (Γκότοβος 2002). 

   Στη σύγχρονη σκέψη, ισχύουν ορισμένες παραδοχές. Καταρχάς, η ανθρωπότητα 

εξελίσσεται με μεγάλη ποικιλία κοινωνικών και πολιτιστικών μορφών (Levi-Strauss 

1987, στο Νικολάου 2005). Κανένας πολιτισμός δεν είναι μόνος του κ όλοι 

διαπλέκονται κι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία η 

διατήρηση της πλούσιας ποικιλίας τους (Levi-Strauss 1987, στο Νικολάου 2005), 

μέσα από την αρμονική συνύπαρξη και συμβίωσή τους που λαμβάνει χώρα σε ένα 

πλαίσιο αμοιβαίας ανοχής, κατανόησης και σεβασμού (Νικολάου 2005). 

   Το ίδιο συμβαίνει και με την ταυτότητα. Κάθε άτομο μπορεί να ταυτίζεται με 

περισσότερες από μία ομάδες, να αλλάζει την πολιτισμική του ταυτότητα σε ένα νέο 

πολιτισμικό περιβάλλον ή να κινείται σε διάφορα πολιτισμικά πεδία αναφοράς, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι χάνει την αίσθηση της ατομικής του ταυτότητας. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, η πολυπλοκότητα αυτή κάνει αναγκαία τη δημιουργία μιας πολλαπλής 

πολιτισμικής ταυτότητας όπου η εθνική ταυτότητα συνυπάρχει με μια ξεχωριστή και 

διακριτή επιμέρους ταυτότητα. Λύση σε αυτή την αναγκαιότητα θα αποτελούσε η 
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δυνατότητα να ανήκει το άτομο και να κινείται σε περισσότερες από μία πολιτισμικές 

ομάδες που δεν αποκλείουν η μία την άλλη (Campbell 2000, στο Νικολάου 2005). 

 

3. Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά 

3.1. Γενικές πληροφορίες 

   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι μορφές και οι φορείς της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Φορείς και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.  

Πηγή: Δαμανάκης Μ. (2007), Ταυτότητες και Εκπαίδευση στη Διασπορά 
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   Πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της ελληνικής πολιτείας για μια 

άρτια εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού είναι η δημιουργία των 

απαραίτητων προϋποθέσεων και υποδομών, με βασικότερο σκοπό την καλλιέργεια, 

διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της εθνικής-πολιτιστικής ταυτότητας 

(Γεωργογιάννης 2008). 

   Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2413, επιμέρους σκοποί της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι οι εξής: 

 η καλλιέργεια και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

 η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. 

 η διαμόρφωση της προσωπικότητας των ελλήνων μαθητών του εξωτερικού. 

 η προβολή και διάδοση στις χώρες του υπόλοιπου κόσμου της ελληνικής 

γλώσσας, της ορθόδοξης παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού. 

 η ανάδειξη, προβολή κι αξιοποίηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών και 

ιστορικών στοιχείων του ελληνισμού στη διασπορά μέσω του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

 η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του ελληνισμού της διασποράς, 

ώστε μέσω αυτής της αμοιβαίας αλληλόδρασης ν’αναπτυχθεί η επιστήμη, ο 

πολιτισμός και η παιδεία στην Ελλάδα. 

 η αρμονική συμβίωση, αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ ατόμων 

και ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο που ζουν στις σύγχρονες 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Γεωργογιάννης 2008).  

   Όσον αφορά τους φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αυτοί 

διαφοροποιούνται σε κάθε χώρα, καθώς το ποιος αναλαμβάνει ως φορέας εξαρτάται 

από τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε χώρα, από την εκπαιδευτική της πολιτική για τις 

εθνοτικές ομάδες που υπάρχουν σε αυτήν κι από την ιστορική εξέλιξη της παρουσίας 

των Ελλήνων σ’ αυτήν. Εν μέρει, παράγοντα αποτελεί και η εκάστοτε εκπαιδευτική 

πολιτική του ελληνικού κράτους. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, ως φορείς μπορούν 

να λειτουργούν οι κρατικές υπηρεσίες των χωρών προέλευσης και 

υποδοχής/διαμονής, οι παροικιακές οργανώσεις-κοινότητες και η ελληνική ορθόδοξη 

εκκλησία. Κατά περίπτωση, ως φορέας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αμερική 

λειτουργεί η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αμερικής, ενώ στην Ευρώπη φορείς 

είναι οι κρατικές υπηρεσίες. Τέλος, ως φορείς ενδέχεται να λειτουργούν και φυσικά 
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πρόσωπα (ιδιώτες), η περίπτωση όμως αυτή είναι σπάνια κι απαντάται κυρίως στην 

Αυστραλία κι εν μέρει στον Καναδά (Μπουζάκης 2011). 

   Οι μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που απαντώνται στο εξωτερικό είναι οι 

παρακάτω: 

α) πρωινά τμήματα ενταγμένα στο κανονικό πρόγραμμα των σχολείων της χώρας 

διαμονής (αυτή η περίπτωση αποτελεί εξαίρεση). 

β) απογευματινά τμήματα ενταγμένα στο κανονικό πρόγραμμα της χώρας διαμονής 

(συνήθης μορφή). 

γ)απογευματινά τμήματα που λειτουργούν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος της 

χώρας διαμονής με ευθύνη των παροικιακών φορέων (η πιο συνήθης μορφή). 

δ)απογευματινά τμήματα που υποστηρίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές- θεσμούς 

της χώρας διαμονής κι από τους φορείς της παροικίας (η περίπτωση του Οντάριο 

στον Καναδά). 

ε) Σαββατιανά τμήματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλέον συνηθισμένη μορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

στη διασπορά είναι τα απογευματινά ή Σαββατιανά Τμήματα Διδασκαλίας της 

Ελληνικής, των οποίων φορείς είναι οι παροικιακές οργανώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η 

διατήρηση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας οφείλεται κυρίως στην 

προσπάθεια των παροικιών (Δαμανάκης 2007). 

 

3.2.Το Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» 

   Το έργο Παιδεία Ομογενών  χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της 

Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή  Ένωση, στα πλαίσια  του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (ΚΠΣ). Η χρηματοδότηση έγινε σε τέσσερις φάσεις από το 1997 μέχρι το 

2008 και η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε από το «Εργαστήριο Μεταναστευτικών 

και Διαπολιτισμικών Μελετών» (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
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   Στόχος του έργου είναι να καλλιεργήσει, να προωθήσει και να διατηρήσει την 

ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνο στην ελληνική διασπορά, 

αλλά και γενικότερα στο εξωτερικό. Απώτερός του σκοπός είναι η διαμόρφωση μιας 

κοινωνικοπολιτισμικής ταυτότητας που θα είναι συμβατή με τις συνθήκες 

κοινωνικοποίησης των μαθητών, μέσω της βελτίωσης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται σε ομοεθνείς κι 

αλλοεθνείς (Εργαστήριο Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών Μελετών, Παιδεία 

Ομογενών, 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=224&Itemid=480&lang=el, πρόσβαση στις 3/4/2017). 

   Το πρόγραμμα αυτό είναι το τέταρτο κατά σειρά 

χρηματοδοτηθέν/χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κι 

αποτελεί ένα είδος παρέμβασης του εθνικού κράτους της Ελλάδας στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα ενός άλλου κυρίαρχου κράτους (Δαμανάκης 2007). 

   Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος παράχθηκε νέο υλικό για τη διδασκαλία 

της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης γλώσσας, το περιεχόμενο του οποίου 

αντλήθηκε από θεματικούς κύκλους και θεματικούς τομείς όπως αυτοί που φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Θεματικοί κύκλοι, θεματικοί τομείς και χώροι 
άντλησης περιεχομένων. Πηγή: Δαμανάκης Μ. (2007), 
Ταυτότητες και Εκπαίδευση στη Διασπορά 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
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     Επιπλέον , εκτός από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, επιμέρους επιδιώξεις 

αποτέλεσαν η επιμόρφωση των αποσπασμένων κι ομογενών εκπαιδευτικών, η 

οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και η δημιουργία δικτύων 

επικοινωνίας και βάσεων δεδομένων μέσω του διαδικτύου (Εργαστήριο 

Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών Μελετών, Παιδεία Ομογενών, 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=224&Itemid=480&lang=el, πρόσβαση στις 3/4/2017). Στη συνέχεια, ο πίνακας 

που ακολουθεί παρουσιάζει τις δράσεις (μέρη) στις οποίες χωρίστηκε το αντικείμενο 

του έργου με βάση τις παραπάνω επιδιώξεις: 

                                                        

  

 

     

 

 

Πίνακας 3: Συνοπτικός πίνακας δράσεων (μερών) του έργου 

Πηγή:http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&i

d=224&Itemid=480&lang=el, πρόσβαση στις 3/4/2017. 

   Στο επίκεντρο των Προγραμμάτων Σπουδών του έργου Παιδεία Ομογενών 

βρίσκεται ο μαθητής, τα προγράμματα αυτά δηλαδή είναι «μαθητοκεντρικά». 

Αποδίδοντας στον μαθητή τον κεντρικό ρόλο, το αντικείμενο συνδυάζεται με το 

εθνο-κοινωνικο-πολιτισμικό του υπόβαθρο προκειμένου να καλύψει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του. Κατά συνέπεια, οριοθετήθηκαν τέσσερις ομάδες-στόχοι 

στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα: 

1η ομάδα-στόχος: ομοεθνείς μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με 

περιορισμένη τουλάχιστον επάρκεια στην ελληνική γλώσσα. 

2η ομάδα-στόχος: ομοεθνείς μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

περιορισμένη έστω επάρκεια στην ελληνική. 

α/αΤίτλος δράσης 

I 
ΑΘΗΝΑ (Α): Προγράμματα Σπουδών και 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

II 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(Π): Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα Μαθητών 

III 

ΕΡΜΗΣ (Ε): 

Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα και Υπηρεσίες 

Τηλεκπαίδευσης 

IV ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ (ΟΥ) 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=480&lang=el
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3η ομάδα-στόχος: ομοεθνείς μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν 

καθόλου ή έχουν ελάχιστες γλωσσικές κι ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις. 

4η ομάδα-στόχος: αλλοεθνείς-αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα (Δαμανάκης 

2007). 

 

3.3.Η σειρά «Εμείς και οι Άλλοι»   

   Η σειρά υλικού Εμείς και οι Άλλοι με την οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της 

παρούσας εργασίας αφορά τη διδασκαλία στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού. Το 

υλικό χωρίζεται σε 5 επίπεδα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει βιβλία μαθητή, 

τετράδιο δραστηριοτήτων κι εγχειρίδιο με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς. 

Απευθύνεται σε όλες τις ομάδες-στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε μαθητές 6 

ως 16 ετών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: 

 Το 1ο επίπεδο για την πρώτη και δεύτερη τάξη περιέχει διδακτικό υλικό με θέμα 

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

 Το 2ο επίπεδο για την τρίτη και τέταρτη τάξη περιλαμβάνει υλικό γύρω από τη 

θεματική «Το άτομο, η οικογένεια και ο άμεσος περίγυρός του» (τοπο-ιστορία). 

 Το 3ο επίπεδο για την πέμπτη και έκτη τάξη περιλαμβάνει υλικό από τη 

θεματική «Χώρα προέλευσης και παροικίες» (κοινωνιο-εθνο-ιστορία). 

 Το 4ο επίπεδο για την έβδομη ως την ένατη ή και τη δέκατη κατά προσέγγιση 

τάξη περιέχει υλικό με θέμα «Ελληνική και παροικιακή ιστορία» (εθνο-κοσμο-

ιστορία) (Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, Διδασκαλία στοιχείων ιστορίας και 

πολιτισμού, http://eduoff-

melbourne.world.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&

Itemid=86&lang=el ,πρόσβαση στις 3/4/2017). 

   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το Πρόγραμμα Σπουδών της 

σειράς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

http://eduoff-melbourne.world.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=86&lang=el
http://eduoff-melbourne.world.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=86&lang=el
http://eduoff-melbourne.world.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=86&lang=el


23 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Το Ε΄ επίπεδο της σειράς που θα επιλέξουμε να αναλύσουμε ειδικότερα στο δεύτερο 

μέρος της εργασίας φέρει τον τίτλο « Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο-

Ματιές από την ιστορία της στον διεθνή χώρο» και  περιέχει υλικό για τη διδασκαλία 

στοιχείων τέχνης, γεωγραφίας, λογοτεχνίας και άλλων επιστημών. Απευθύνεται σε 

μαθητές ηλικίας 15 ως 18 ετών που φοιτούν στην δέκατη και δωδέκατη τάξη 

(Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών, Η Ελλάδα στον 

νεότερο και σύγχρονο κόσμο, 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?id=98,0,0,1,0,0 , πρόσβαση στις 

3/4/2017). 

   Συνοψίζοντας, η σειρά Εμείς και οι Άλλοι, αντλεί το περιεχόμενό της από την 

ελληνική ιστορία και τον ελληνικό/ελλαδικό πολιτισμό. Μέσα από το αντικείμενο 

των στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού διδάσκεται παράλληλα και η ελληνική 

γλώσσα και οι μαθητές εξοικειώνονται με ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο (Δαμανάκης 

2007). 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και 
Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Πηγή: Δαμανάκης Μ. (2007), Ταυτότητες και Εκπαίδευση στη Διασπορά 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?id=98,0,0,1,0,0
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ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ» ΓΙΑ ΤΟ 

Ε΄ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=167:h-ellada-sto-
neotero-kai-sygxrono-
kosmo&catid=113&Itemid=586&lang=el, πρόσβαση στις 
4/4/2017. 
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   Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα ακολουθήσει η κριτική ανάλυση του σχολικού 

εγχειριδίου του πέμπτου επιπέδου της σειράς Εμείς και οι Άλλοι, με τίτλο «Η Ελλάδα 

στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο». Το υλικό αφορά γεγονότα από την ιστορία της 

Ελλάδας στον διεθνή χώρο και περιέχει επίσης στοιχεία γεωγραφίας, τέχνης, 

λογοτεχνίας κι άλλων επιστημών. Απευθύνεται σε μαθητές 15 ως 18 ετών, που 

φοιτούν στη 10η ως τη 12η τάξη (Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών 

Μελετών, Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο,  

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=167:h-ellada-sto-neotero-kai-sygxrono-

kosmo&catid=113&Itemid=586&lang=el, πρόσβαση στις 4/4/2017).  

   Επιλέξαμε το συγκεκριμένο επίπεδο της σειράς στο οποίο διδάσκονται ιστορικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο, επιθυμώντας να 

διερευνήσουμε πώς αυτά αφυπνίζουν και διαμορφώνουν την εθνική συνείδηση των 

μαθητών της διασποράς. Το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία διότι λαμβάνεται υπόψη ότι το ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας είναι ένας 

από τους σημαντικότερους κρίκους που συνδέουν τους Έλληνες της Διασποράς με 

την πατρίδα τους. Παράλληλα, τα στοιχεία πολιτισμού που εμπεριέχονται έχουν την 

ίδια βαρύτητα. 

   Το ενδιαφέρον μας θα εστιάσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 Πώς διαμορφώνεται η ελληνική ταυτότητα μέσα από τα βιβλία; Πώς τα 

στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού διαμορφώνουν την ταυτότητα των παιδιών 

της διασποράς; 

 Έχει διαπολιτισμική διάσταση το περιεχόμενο των βιβλίων; Εμφανίζονται 

στοιχεία άλλων πολιτισμών; 

 Τι είδους ιστορικά στοιχεία εμφανίζονται και τι χρονικές περιόδους 

καλύπτουν; Υπάρχουν ελλείψεις; 

 Πώς τα ζητήματα της γλώσσας συνδέονται με τα στοιχεία πολιτισμού και 

ιστορίας; Πώς διαμορφώνουν μαζί την ταυτότητα; 

 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=167:h-ellada-sto-neotero-kai-sygxrono-kosmo&catid=113&Itemid=586&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=167:h-ellada-sto-neotero-kai-sygxrono-kosmo&catid=113&Itemid=586&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=167:h-ellada-sto-neotero-kai-sygxrono-kosmo&catid=113&Itemid=586&lang=el
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Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου  

   «Μία παρέα παιδιών αποφασίζει να κάνει ένα αφιέρωμα στη νεότερη και σύγχρονη 

Ελλάδα για ένα σχολικό περιοδικό που εκδίδεται στη Διασπορά. [...] Επειδή, όμως, 

δεν είναι εύκολο να παραθέσουν στο περιοδικό όλα τα ιστορικά γεγονότα, 

αποφασίζουν να προυσιάσουν ορισμένα μόνο θέματα από τη νεότερη και σύγχρονη 

ιστορία της Ελλάδας. [...] Για το λόγο αυτό, ο Τζακ, ο Γιώργος, η Αλεξάνδρα και η 

Μαρία επισκέπτονται την Ελλάδα και αναζητούν πληροφορίες σε βιβλιοθήκες, 

αρχεία, μουσεία, στο διαδίκτυο. [...] Κάθε φορά δίνεται μία αφορμή για να αρχίσει η 

συζήτηση για ένα ιστορικό θέμα. [...] Οι ιστορικές πηγές και το εποπτικό υλικό 

συμπληρώνουν το κείμενο, αλλά λειτουργούν και ως αφορμή για διάφορες 

δραστηριότητες. Στο τέλος κάθε θέματος η συντακτική ομάδα του περιοδικού, που 

ασχολείται με τα στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού, παρακινεί τους αναγνώστες να 

αναζητήσουν και άλλες πληροφορίες, προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα την κάθε 

ιστορική εποχή. [...] Στο τέλος του αφιερώματος, τα παιδιά παραθέουν μια ενδεικτική 

βιβλιογραφία πηγών και εικόνων, δικτυακούς τόπους και έναν μικρό θησαυρό 

ιστορικών λέξεων και εννοιών... (αποσπάσματα από τον πρόλογο του βιβλίου, σ. 5). 

   Τα ιστορικά γεγονότα που καλύπτει το υλικό του βιβλίου παρουσιάζονται στα 

Περιεχόμενά του:  

Α) Περίοδος Τουρκοκρατίας: Από τον 

Νεοελληνικό Διαφωτισμό 

έως την Επανάσταση του 1821 

 

• Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΤΥΠΑΕΙ 

ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ σελ.10 

 

• VOYAGE EN GRECE… 

TRAVEL IN GREECE… 

REISE NACH GRIECHENLAND... 

σελ.20 

 

Β) Από τη δημιουργία του ελληνικού 

κράτους έως την Ένωση της Κρήτης 

με την Ελλάδα. 

 

• ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ σελ.40 

 

• ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟ Α΄! σελ.46 

 

• ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ 

ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ σελ.52 
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• Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΥΛΕΣ σελ.28 

Γ) Από τους Βαλκανικούς Πολέμους 

στη Μικρασιατική Καταστροφή 

 

• ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ σελ.66 

 

• ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ σελ.80 

 

• Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ σελ.86 

 

• «ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΙΖΩΜΟΥ» 

σελ.94 

Δ) Από το Κραχ της Wall Street στη 

Σύγχρονη Εποχή 

 

• ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ WALL STREET σελ.106 

 

• ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ σελ.112 

 

• Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ σελ.116 

 

• ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ 

σελ.128 

 

• ΣΥΝΟΡΑ Η ΤΕΧΝΗ 

ΔΕN ΓΝΩΡΙΖΕΙ σελ.136 

ΚΥΠΡΟΣ: ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 

ΡΙΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ σελ.158 

Ενδεικτική βιβλιογραφία πηγών 

και εικόνων σελ.182 

 

Δικτυακοί τόποι σελ.188 

 

Θησαυρός ιστορικών εννοιών σελ.189 

Πίνακας 5: Τα περιεχόμενα του βιβλίου «Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο». 

 

4. Τα εθνοπολιτισμικά στοιχεία του βιβλίου «Η Ελλάδα στον νεότερο 

και σύγχρονο κόσμο». 

 

4.1. Η διαχείριση και διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας των παιδιών της 

διασποράς μέσα από το υλικό του βιβλίου. 
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   Το σχολικό εγχειρίδιο του εν λόγω επιπέδου της σειράς «Εμείς και οι Άλλοι» 

στοχεύει πρωτίστως στη διαμόρφωση όχι μόνο της εθνικής, αλλά και μιας 

διπολιτισμικής και οικουμενικής ταυτότητας. Ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας το 

πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών, επιχειρείται η καλλιέργεια δι-ιστορικής και δι-

πολιτισμικής συνείδησης, διαμέσου της παρουσίασης γεγονότων εθνικής και 

παγκόσμιας εμβέλειας ( Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας 

και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση).Πιο 

συγκεκριμένα, η ταυτότητα δομείται μέσα από: 

α) Τους άρρηκτους δεσμούς της Διασποράς με την Ελλάδα. Ήδη από το πρώτο 

κεφάλαιο, οι μαθητές καλούνται πρωτίστως να μάθουν την ιστορία των ελληνικών 

κοινοτήτων-παροικιών (τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν κ.ά.), όπως 

φαίνεται στα παρακάτω αποσπάσματα του βιβλίου:  

«Όταν η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Τούρκους, 

οι Έλληνες έχασαν την ελευθερία τους. Από τα πρώτα 

χρόνια πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα. 

Πήγαν να ζήσουν σε περιοχές που είχαν καταλάβει οι 

Βενετοί. Από εκεί ταξίδεψαν προς τη Δυτική Ευρώπη. 

Άλλοι πάλι έφθασαν στις βόρειες βαλκανικές χώρες και 

στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, την Αυστρία και την 

Ουγγαρία, αλλά και στη Ρωσία. Μερικοί μορφωμένοι 

ταξίδεψαν προς την Ιταλία, Γαλλία ή και Αγγλία. 

Στις χώρες αυτές δημιουργήθηκαν ελληνικές κοινότητες». 

                                                                                       (βιβλίο μαθητή, σ.10) 

-Άννα, οι άνθρωποι έφευγαν στο 

εξωτερικό, επειδή φοβόντουσαν για 

τη ζωή τους; 

-Ε, βέβαια! Λίγο το ’χεις να μην 

ξέρεις αν θα ζεις αύριο; Παρ’ όλ’ 

αυτά, όμως, δεν ήταν μόνο ο φόβος 

που ανάγκαζε πολλούς να 

εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. 

                                                                                (βιβλίο μαθητή, σ. 11) 
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   Με αυτό τον τρόπο, η ιστορία της Διασποράς δεν παραγκωνίζεται, ενώ στη 

συνέχεια αναδεικνύεται η συνεισφορά της στον αγώνα της Ελλάδας για την 

ανεξαρτησία της. Στα αποσπάσματα και τη δραστηριότητα που ακολουθούν 

φαίνεται η πνευματική και οικονομική συμβολή των Ελλήνων των παροικιών κι 

έτσι μπορούν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν πως οι Έλληνες του εξωτερικού 

εκείνης της εποχής δεν ήταν αποκομμένοι από την πατρίδα τους.  

 

Οι Έλληνες 

που ζούσαν στο εξωτερικό, έμποροι και φοιτητές, 

επηρεάστηκαν απ’ όλα αυτά που συνέβαιναν στη Δύση. 

Επηρεάστηκαν από τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική 

Επανάσταση. Προσπάθησαν να μεταφέρουν τις ιδέες 

αυτές στην Ελλάδα. 

                                                                                         (βιβλίο μαθητή, σ.14) 

 

                                         Για όλ’ αυτά οι απόδημοι έδωσαν και 

                                          χρήματα και τη ζωή τους. 

                                                                            (βιβλίο μαθητή, σ. 18). 

 

Μπορείτε να βρείτε ποια στάση κράτησε η χώρα που ζείτε σήμερα απέναντι στην 

Ελληνική Επανάσταση; Αν ζούσατε τότε στη χώρα αυτήν τι θα κάνατε για το 

Ελληνικό Ζήτημα; (βιβλίο μαθητή, σ. 27) -> σύνδεση της χώρας διαμονής με τη χώρα 

προέλευσης, την πατρίδα τους. 

    Παρόμοια και οι μαθητές της σημερινής ελληνικής διασποράς, μέσα από τις 

δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου καλούνται να εντοπίσουν τα συνεκτικά 

στοιχεία με την Ελλάδα. Στοιχεία όπως η κοινή ιδεολογία, η κοινή καταγωγή, τα 

οποία διασφαλίζουν το αίσθημα της ελάχιστης εθνικής συνοχής και διαμορφώνουν 

σταδιακά την ελληνική τους ταυτότητα. 



30 
 

   Σε πρώτο επίπεδο,  έχουν ως αποστολή να αναζητήσουν το ιστορικό παρελθόν της 

ελληνικής παροικίας της χώρας διαμονής τους, καθώς και να μάθουν την ιστορία από 

το παρελθόν της δικής τους οικογένειας (πώς βρέθηκαν εκεί κ.ά.): 

           Είναι εύκολο να ανακαλύψετε πότε έφτασε ο πρώτος Έλληνας μετανάστης 

           στην περιοχή που ζείτε; 

 

            Φτιάξτε το δικό σας χάρτη με τα ταξίδια της οικογένειά σας. 

                                                         (δραστηριότητες από το βιβλίο του μαθητή σ.19) 

    

   Μέσα από την αξιοποίηση της οικογενειακής τους εμπειρίας και τον προσδιορισμό 

της θέσης τους στον κοινωνικοπολιτισμικό τους περίγυρο θα οδηγηθούν και στο 

ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Στοιχείων 

Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), το 

οποίο θα αποτελέσει στοιχείο της ελληνικής ταυτότητάς τους. 

   Σε δεύτερο επίπεδο, αρκετές δραστηριότητες του βιβλίου ζητούν από τους μαθητές 

να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν στοιχεία της χώρας διαμονής τους με στοιχεία 

της Ελλάδας, προκειμένου να ανακαλύψουν τους κοινούς δεσμούς, την κοινή συνοχή 

που συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση της ελληνικής τους ταυτότητας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα δραστηριοτήτων: 

 

1) -Θέλετε να δούμε αν είχε ξεσπάσει κάποια Επανάσταση τον 18ο ή 19ο 

αιώνα και στην περιοχή που ζούμε σήμερα; (βιβλίο μαθητή, σ.23) -> αναζήτηση 

κοινών ιστορικών στοιχείων. 

2 ) -Στη χώρα που κατοικείτε χρησιμοποιούνται παροιμίες, φράσεις δηλαδή του λαού, 

για να περιγράφουν τα κοινωνικά προβλήματα του; (βιβλίο μαθητή, σ.51) -> 

αναζήτηση ιδιωματικών λεκτικών φράσεων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 

ζωή. 

3) -Γνωρίζετε πώς ψηφίζουν και εκλέγουν κυβέρνηση στη χώρα που ζείτε; (βιβλίο 

μαθητή, σ. 82) -> σύγκριση της χώρας διαμονής με τη χώρα προέλευσης σε ζητήματα 

πολιτικής. 

4) -Θα θέλατε να αναζητήσετε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας 

και για εκείνο της χώρας που κατοικείτε. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι 

διαφορές ανάμεσα στα δύο συστήματα; (βιβλίο μαθητή, σ.135) -> εντοπισμός 



31 
 

ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα της χώρας 

προέλευσης και της χώρας διαμονής τους. 

 

5)-Επισκεφτείτε μουσεία, αίθουσες τέχνης, πινακοθήκες, στη χώρα που ζείτε.  

Αναζητήστε ελληνικά εκθέματα εκεί. Ρωτήστε, αν κατά καιρούς έρχονται καλλιτέχνες 

από την Ελλάδα που εκθέτουν τα έργα τους εκεί. (βιβλίο μαθητή, σ. 157) -> σύνδεση 

της Ελλάδας με τον τόπο που ζουν, αναζήτηση κι εντοπισμός του ελληνικού 

στοιχείου στη χώρα διαμονής τους. 

 

β) Την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην αναζήτηση των πληροφοριών και τη 

βιωματική προσέγγιση του υλικού. 

 

   Στο επίκεντρο των μαθημάτων του σχολικού εγχειριδίου βρίσκονται οι μαθητές. Ο 

ρόλος τους είναι πρωταγωνιστικός κι ενεργητικός. Οι δραστηριότητες και οι 

ερωτήσεις κάθε ενότητας βασίζονται στην πλειονότητά τους στην επιτόπια 

παρατήρηση, στην αναζήτηση και τη βιωματική προσέγγιση. Επιπλέον, στην αρχή 

κάθε ενότητας, ως αφόρμηση χρησιμοποιούνται ερωτήσεις που βάζουν τους μαθητές 

να αναρωτηθούν και να προβληματιστούν, προκειμένου να εμπλακούν από την αρχή 

τη διαδικασία της μάθησης και γνώσης. 

   Με αυτό τον τρόπο, η ελληνική ταυτότητα των μαθητών δεν διαμορφώνεται 

παθητικά με απλή συσσώρευση πληροφοριών, αλλά οι ίδιοι οι μαθητές συμμετέχουν 

στη διαδικασία. Σχολιάζουν τα ιστορικά γεγονότα, κρίνουν πράξεις κι ενέργειες, 

εκφράζουν απόψεις, διατυπώνουν σκέψεις, ψάχνουν κι ερμηνεύουν αίτια, λόγους και 

συνέπειες των γεγονότων. Συνεπώς, είναι οι ίδιοι που με την προσωπική τους 

αναζήτηση κι έρευνα θα κατακτήσουν τη γνώση, θα τη διατηρήσουν στη μνήμη τους 

και θα επιλέξουν να κρατήσουν ό,τι τους αντιπροσωπεύει και θεωρούν ότι ταιριάζει 

στη δική τους προσωπικότητα και ταυτότητά τους. Η ιστορική γνώση γίνεται βίωμά 

τους και η χαμένη εθνοτική τους ταυτότητα ανακατασκευάζεται από εκείνους κι όχι 

από άλλους.  

   Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις αφόρμησης από τις ενότητες του βιβλίου: 

 

-Διάβαζα για τη νεότερη ιστορία των                        -Ποιο ήταν αυτό το περιστατικό                                      

Επτανήσων. Ξέρετε ότι δόθηκαν                              που τελικά οδήγησε στον πόλεμο; 

«προίκα» στον νέο Βασιλιά της                                (βιβλίο μαθητή, σ.87) 
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Ελλάδας;  

-Καλά και σε ποιον ανήκαν τα νησιά  

του Ιονίου Πελάγους για να μπορεί με                  -Τι είναι πάλι αυτή η Μαύρη Πέμπτη;                 

τόση ευκολία να τα χαρίζει;                                 (βιβλίο μαθητή, σ.106). 

  - Και εγώ την ίδια απορία είχα. 

(βιβλίο μαθητή, σ. 46)                  

                            -Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα παιδιά, αν βρίσκαμε φωτογραφίες 

                                         κι από άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας της ίδιας εποχής, 

                                        για να καταλάβουμε πώς ζούσαν τότε εκεί οι Έλληνες. 

                                        (βιβλίο μαθητή, σ. 95) 

   Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δραστηριότητες απο το βιβλίο που αναδεικνύουν την 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών: 

 

1)Μπορείτε να βρείτε, στο διαδίκτυο ή σε βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου σας 

ποιο ήταν το έργο της Αντιβασιλείας και του Όθωνα στον χώρο της παιδείας; (βιβλίο 

μαθητή, σ. 45) : δραστηριότητα προσωπικής αναζήτησης πληροφοριών. 

 

2) -Ας δούμε τον χάρτη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Κριμαία.Τι λέτε, να ψάξουμε 

να δούμε ποιες συνέπειες είχε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας ο Κριμαϊκός Πόλεμος; 

(βιβλίο μαθητή, σ.55): αναζήτηση των συνεπειών το Κριμαϊκού πολέμου, ερμηνεία της 

σημασίας ενός γεγονότος στην εξέλιξη των πραγμάτων. 

 

3) -Αν θέλετε μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες, για το τι έγινε στην Κρήτη μέχρι 

που απελευθερώθηκε το 1913. Για να σας βοηθήσω θα σας δώσω μερικές λέξεις: 

Κρητική Πολιτεία, Αυτονομία, Βενιζέλος, Θέρισο, Μεγάλες Δυνάμεις (βιβλιο μαθητή, 

σ. 62) : αναζήτηση πληροφοριών με βάση ορισμένες λέξεις-κλειδιά. 

 

4)Μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά στην έκθεση  Η Ελλάδατων Βαλκανικών 

Πολέμων (1912-1913), που οργανώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.parliament.gr (βιβλίο μαθητή, σ. 79): βιωματική δραστηριότητα, 

εικονική περιήγηση σε έκθεση. 

 

5) -Για πείτε μου τώρα, κατά τη γνώμη σας, ο Ι. Μεταξάς ή ο βασιλιάς Γεώργιος θα 

βοηθούσε περισσότερο τη χώρα; (βιβλίο μαθητή, σ. 113): δραστηριότητα κριτικής 

http://www.parliament.gr/
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ικανότητας, όπου ζητείται από τους μαθητές να κρίνουν και να διατυπώσουν την 

προσωπική τους γνώμη. 

 

6)Θα είχε ενδιαφέρον να συζητήσετε για τα ΥΠΕΡ και τα ΚΑΤΑ της ένταξης της χώρας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε δημοσιογράφους που θα κάνουν τις ερωτήσεις (βιβλίο 

μαθητή, σ. 135) : διατύπωση επιχειρημάτων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

 

7)Επισκεφτείτε μουσεία, αίθουσες τέχνης, πινακοθήκες, στη χώρα που ζείτε. 

Αναζητήστε ελληνικά εκθέματα εκεί. Ρωτήστε, αν κατά καιρούς έρχονται καλλιτέχνες 

από την Ελλάδα που εκθέτουν τα έργα τους εκεί (βιβλίο μαθητή, σ. 157) : βιωματική 

δραστηριότητα αναζήτησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. 

 

8)Δείτε αυτόν το χάρτη της Μεσογείου, που περιλαμβάνει και την Κύπρο. Είναι εύκολο 

να καταλάβετε, από τη θέση της Κύπρου στη Μεσόγειο, γιατί τη διεκδικούσαν τρεις 

χώρες και γιατί οι ίδιοι οι Κύπριοι ήθελαν την ένωση με την Ελλάδα; (βιβλίο μαθητή, 

σ. 159): αξιοποίηση χάρτη για αναζήτηση αιτίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Τη γνώση της καθημερινής ζωής και κυρίως του ελληνικού τρόπου ζωής. 

 

   Σημαντικές πτυχές της ταυτότητας ενός λαού αποτελούν ο τρόπος ζωής, οι 

καθημερινές ασχολίες, η νοοτροπία, τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις του. Οι 

μαθητές της Διασποράς που δεν έχουν ζήσει στην Ελλάδα, δεν έχουν βιώσει την 

ελληνική καθημερινότητα και την ελληνική κουλτούρα. Το υλικό του σχολικού 

εγχειριδίου τους δίνει την ευκαιρία να μελετήσουν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις 

της ελληνικής πραγματικότητας, να διακρίνουν κοινά στοιχεία με το δικό τους 

      Χάρτης της θέσης της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο 
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κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον για να διαπιστώσουν ότι έχουν διατηρηθεί 

ορισμένα ελληνικά στοιχεία στην κοινότητά τους και να ενστερνιστούν ως ένα βαθμό 

τον τρόπο ζωής και σκέψης που θα ενισχύσει την «ελληνικότητά» τους. 

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 

 

1) Τι λέτε; Να δούμε ποιες 

ήταν οι καθημερινές ασχολίες 

των ανθρώπων της εποχής που 

απεικονίζει ο πίνακας; Πώς ήταν  

τα ρούχα τους;  

(βιβλίο μαθητή, σ. 21): μελέτη της καθημερινής 

ζωής των ανθρώπων κατά τον 19ο αιώνα. 

 

2) Κείμενα Περιηγητών 

Το να έχουν ή να μην έχουν ψωμί σ’έναν τόπο ήταν ζήτημα σοδειάς*, αλλά και των 

διαθέσεων των Τούρκων, που, ότανχρειάζονταν τα στάρια, κρατούσαν για τον στρατό ή 

για εξαγωγή όλη τη συγκομιδή*. Έπειτα στα ορεινά χωριά και στα απομονωμένα* 

νησιά δύσκολα έφτανε το σιτάρι, ακόμα και γιατί το λήστευαν στον δρόμο. Απόμεναν το 

λιγοστό κριθάρι, τα καλαμπόκια και τα όσπρια για το φτωχικό ζύμωμα του ψωμιού... 

Κάθε σπίτι είχε τον χειρόμυλό του για το πρόχειρο αλεύρι, επειδή δεν ήταν εύκολο να 

περιμένουν πάντα τον μύλο (νερόμυλο ή ανεμόμυλο), να τους το ετοιμάσει. Ο σπιτικός 

φούρνος ήταν μικρή πολυτέλεια. Οι πιο πολλοί ετοίμαζαν το ψωμί τους πάνω στο χώμα 

ή στη ζεστή πλάκα της εστίας, μια σταχτοκουλούρα* χωρίς προζύμι, που κάποτε η 

οικογένεια την έτρωγε μόνο με λίγες ελιές και κρεμμύδι. Φτωχική πολυτέλεια ήταν το 

ζεστό κριθαρόψωμο,με λάδι και τυρί. Κόττα ή πιτσούνια* με ρύζι, αβγά, τυρί, κρασί 

ήταν το νησιώτικο γεύμα φιλοξενίας, όπου γίνονταν και προπόσεις, αλλά δεν 

παρακάθονταν γυναίκες. Στην Κρήτη πρόσφεραν για τους φιλοξενούμενους... ψητό 

γουρουνόπουλο, στη μέση του τραπεζιού, για να παίρνουν όλοι με τα χέρια, αλλά και 

αρνί,.. τυριά, ελιές και μέλι, και κρασί απ’όλα τα χρώματα. 

 

*σοδειά=τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται σε μια χρονιά. 

*συγκομιδή=συγκέντρωση και αποθήκευση γεωργικών προϊόντων. 

*απομονωμένα=μακριά από το κέντρο, χωρίς σύνδεση με το κέντρο. 

Στιγμές καθημερινής ζωής μιας οικογένειας 
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*σταχτοκουλούρα=κουλούρα ψωμιού που έχει ψηθεί στη στάχτη. 

*πιτσούνια=μικρά περιστέρια. 

Ιστορία Ελληνικού Έθνους (ΙΕΕ), ΙΑ΄, σ. 278, 

(βιβλίο μαθητή, σ. 22): περιγραφή και ερμηνεία των συνηθειών και εθίμων. 

 

3) Αχ, αυτά τα σπίτια που τα καμάρωνα όταν περνούσαμε! Είχαν ένα συνήθειο στη 

Σμύρνη να τρώνε με τις πόρτες ανοιχτές. Τα σπίτια ήταν διώροφα, πάντα 

υπερυψωμένα, με τρία - τέσσερα σκαλάκια, και οι πόρτες τους έμπαιναν λίγο μέσα, 

ώστε το χειμώνα δεν βρεχόσουν μέχρι να σου ανοίξουν. Όταν άνοιγε η πόρτα, αμέσως 

ήταν η τραπεζαρία. Λοιπόν τα βράδια έβλεπες τις οικογένειες μαζεμένες τριγύρω σε 

φρεσκοσιδερωμένα, λινά, άσπρα τραπεζομάντιλα και η υπηρέτρια απαραίτητη – με 

μαύρο φόρεμα, άσπρη ποδίτσα και μπονεδάκι* στο κεφάλι – έφερνε τα φαγιά στο 

τραπέζι και έδινε σιωπηλά σε μια άλλη, βοηθό, ό,τι περιττό υπήρχε. Τα σερβίτσια 

άστραφταν και τα ποτήρια ήταν πάντα ακριβά, κολονάτα. Μου άρεσε, όταν περνούσα, 

να κοιτώ. 

*μπονεδάκι = καπελάκι. 

Ανζέλ Κουρτιάν, Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν 

(μνήμες από τη Μικρασία, 1915 – 1924), Αθήνα 1980. 

(βιβλίο μαθητή, σ. 95): απόσπασμα που περιγράφει την καθημερινή των οικογενειών  

της Σμύρνης στο σπίτι. Περιγραφή των σπιτιών, της ενδυμασίας, του βιοτικού 

επιπέδου. 

 

4) -Για δείτε σε αυτό το βιβλίο ιστορίας, διαφημίσεις από επιχειρήσεις της εποχής. 

Ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις; 

 

Ταπητουργία                        Εργοστάσιο Κάρολου Φιξ                    Κλωστοϋφαντουργία 
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(βιβλίο μαθητή, σ. 108): παρουσίαση, απεικόνιση και περιγραφή πτυχών της 

καθημερινής ζωής. Ελληνικές διαφημίσεις κι επιχειρήσεις της εποχής εκείνης. 

 

δ)Στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. 

 

   Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης, 

λογοτεχνίας, μουσικής και να μάθουν πληροφορίες γι’αυτά, ώστε να τους γίνουν 

οικεία και γνωστά. Τα πολιτιστικά στοιχεία αυτά, καθώς και η επαφή με την 

πολιτιστική κληρονομιά που μας άφησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός οικοδομούν 

την ελληνική κουλτούρα στα παιδιά της Διασποράς, η οποία συνθέτει μαζί με όλα τα 

άλλα στοιχεία την ελληνική τους ταυτότητα. Άλλωστε, η κατανόηση κι ερμηνεία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς είναι σημαντική, διότι από αυτήν αντλείται το περιεχόμενο 

της εθνικής ταυτότητας. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα μέσα από το βιβλίο: 

 

1) Πού βρίσκονται σήμερα τα γλυπτά του Παρθενώνα που απέσπασε ο Έλγιν; Τι 

ξέρετε για την ιστορία τους; Πού βρίσκεται η Αφροδίτη της Μήλου; (βιβλίο μαθητή, σ. 

27): Αναζήτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, επαφή με τον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισμό. 

 

2)Πολλά λογοτεχνικά έργα έχουν γραφτεί με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Διαβάστε αν μπορείτε της Διδώς Σωτηρίου, «Ματωμένα χώματα», Κέδρος, Αθήνα 

1995 ή του Ηλία Βενέζη, «Το νούμερο 31328», Εστία, Αθήνα 1992 ή του Στρατή 

Δούκα, «Η ιστορία ενός αιχμαλώτου», Κέδρος, Αθήνα 1977. (βιβλίο μαθητή, σ.104): η 

δραστηριότητα αυτή προτρέπει τους μαθητές να διαβάσουν και να ανακαλύψουν 

αντιπροσωπευτικά έργα και συγρραφείς της ελληνικής λογοτεχνίας. 

 

3) 

 

 

 

  

 

 

Νικηφόρος Λύτρας. «Η Αντιγόνη εμπρός 
στον νεκρό  Πολυνείκη». 

Νικόλαος Γύζης. "Τα 
αρραβωνιάσματα των παιδιών". 
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(βιβλίο μαθητή, σ. 138): Χαρακτηριστικά έργα τέχνης και Έλληνες ζωγράφοι που 

έγιναν γνωστοί και στο εξωτερικό. Οι μαθητές καλούνται να ερμηνεύσουν τα έργα 

αυτά, δραστηριότητα που θα συμβάλλει παράλληλα στην καλλιέργεια της αισθητικής 

τους.  

4) -Ένας άλλος τομέας, όπου πετύχαμε πολλές διακρίσεις, είναι η ελληνική μουσική. 

- Πραγματικά η ελληνική μουσική ακούστηκε πολύ στο εξωτερικό και μέσα από CD 

αλλά και από τις εμφανίσεις των ίδιων των δημιουργών. 

  

Βασίλης Τσιτσάνης 

 

(βιβλίο μαθητή, σ. 150-151): Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη λαϊκή, την 

ελαφρολαϊκή  μουσική και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι που είναι χαρακτηριστικά είδη 

και  διακρίνουν την ελληνική μουσική. Ταυτόχρονα γνωρίζουν μεγάλους συνθέτες 

και τραγουδιστές του ελληνικού ρεπερτορίου.  

ε) Την παρουσίαση κι αξιοποίηση αυθεντικού υλικού. 

   H αξιοποίηση χειρόγραφων επιστολών, προσωπικών μαρτυριών, φωτογραφιών, 

γραπτών πηγών, έντυπου υλικού, τραγουδιών κ.ά. τα οποία παρουσιάζονται στην 

πρωτότυπή τους μορφή και στα οποία διατηρείται η ελληνική γλώσσα όπως 

ομιλούνταν εκείνη την εποχή (χωρίς για παράδειγμα να απλοποιείται το λεξιλόγιο), 

προσφέρει ποικιλία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων. Αυτή η ποικιλία υλικού 

εμπλουτίζει τις γνώσεις των παιδιών  και συμβάλλει σε μία σφαιρική διαμόρφωση της 

ταυτότητάς τους μέσα από την επαφή με αυθεντικό υλικό της πατρίδας τους. 

Παραδείγματα: 

 

 

   Στέλιος Καζαντζίδης    Ο Μίκης  Θεοδωράκης Ο Μάνος Χατζηδάκις 
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1) 

 

 

 

 

   (βιβλίο μαθητή, σ. 68): Φωτογραφίες στρατιωτών που ξεκινούν να πάνε στον 

πόλεμο. 

 

2)                                        Τηλεγράφημα Βενιζέλου προς 

                                         Κωνσταντίνο, 13 Οκτωβρίου 1912 

Αναμένω να μοι* γνωρίσετε την 

περαιτέρω διεύθυνσιν, ην θα 

ακολουθήση η προέλασις* του στρατού 

Θεσσαλίας. Παρακαλώ μόνον να έχετε 

υπ’ όψιν ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι 

επιβάλλουσι να ευρεθώμεν μίαν ώραν 

ταχύτερον εις την Θεσσαλονίκην 

Υπογραφή Υπουργός 

Στρατιωτικών 

Ελευθέριος Βενιζέλος 

*μοι=σ’εμένα. 

*προέλασις =πορεία προς τα μπρος 

Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910-1920, τομ. 

Α΄, σ. 115, Πυρσός, Αθήνα 1931. 

(βιβλίο μαθητή, σ. 70): επιστολή του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον 

βασιλιά Κωνσταντίνο. Παρουσιάζονται αυτούσια τα λόγια του Βενιζέλου. 



 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

(βιβλίο μαθητή, σ. 116): αποκόμματα τ

στα οποία αναγγέλλεται ο τορπιλισμός του καταδρομικού 

4) 

 

 

 

 

 

 

(βιβλίο μαθητή, σ. 123): η μαρτυρία ενός Εβραίου για όσα έζησε στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης στο Άουσβιτς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμ

 

5)  

 

 

αποκόμματα των εφημερίδων Ασύρματος και Αθηναϊκά

στα οποία αναγγέλλεται ο τορπιλισμός του καταδρομικού Έλλη. 

123): η μαρτυρία ενός Εβραίου για όσα έζησε στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης στο Άουσβιτς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμ
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Αθηναϊκά Νέα, 

123): η μαρτυρία ενός Εβραίου για όσα έζησε στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης στο Άουσβιτς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
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(βιβλίο μαθητή, σ. 147): χειρόγραφο ποιήμα του ποιητή Γιώργου Σεφέρη. 

Παράλληλα, προτείνεται στους μαθητές να ακούσουν ένα άλλο μελοποιημένο ποίημά 

του από τον Μίκη Θεοδωράκη. 

στ) Την παρουσίαση συμβόλων κι αλληγορικών εικόνων. 

   Στο σχολικό εγχειρίδιο προβάλλονται σύμβολα της ελληνικής ιστορίας, εικόνες ή 

γελοιογραφίες με αλληγορική σημασία, καθώς και έννοιες/λέξεις-κλειδιά που εκτός 

από το να δίνουν επιπλέον πληροφορίες, φορτίζουν συναισθηματικά τους μαθητές και 

τους καλλιεργούν το θαυμασμό και την υπερηφάνεια για την πατρίδα τους. Ωστόσο 

αξίζει να αναφερθεί ότι ορισμένες αλληγορικές εικόνες ενδέχεται να δημιουργούν 

παράλληλα αρνητικά συναισθήματα για τον «αντίπαλο» λαό, χωρίς όμως να 

προκύπτουν ζητήματα εθνικισμού. Παραδείγματα: 

1) -Τι νομίζετε ότι συμβολίζει η εικόνα της 

«σκλάβας Ελλάδας» στο φυλλάδιο Σάλπισμα 

Πολεμιστήριον του Κοραή; 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

(βιβλίο μαθητή, σ.14): H προσωποποιημένη Ελλάδα παρουσιάζεται ταλαιπωρημένη 

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ο σκισμένος χιτώνας και οι πεσμένες κολώνες 

συμβολίζουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, του οποίου ο νέος αποτελεί συνέχεια 

(βιβλίο δασκάλου, σ. 22).  

Παράσταση της σκλάβας Ελλάδας στο 
φυλλάδιο Σάλπισμα πολεμιστήριον του 

Κοραή. 
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2)Επισκεφθείτε, αν μπορείτε, τον ιστοχώρο της Ελληνικής Βουλής και περιηγηθείτε 

εικονικά την Έκθεση 180 χρόνια Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Ψάξτε τις σημαίες της 

Ελληνικής Επανάστασης. Πώς θα φτιάχνατε εσείς τη σημαία, αν παίρνατε μέρος στην 

Επανάσταση; (βιβλίο μαθητή, σ. 38): η δραστηριότητα προτρέπει του μαθητές να 

κάνουν μία εικονική επίσκεψη και να αναζητήσουν ιερά σύμβολα της Ελλάδας, όπως 

είναι οι σημαίες της Ελληνικής Επανάστασης. 

 

3) 

 

  

 

 

 

(βιβλίο μαθητή, σ. 107). Διαχρονική γελοιογραφία που παραπέμπει και στη σημερινή 

εποχή όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα με τους δανειστές της. 

   Συνοψίζοντας, το σχολικό εγχειρίδιο διαχειρίζεται την ταυτότητα μέσα από την όσο   

δυνατό αντικειμενικότερη παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων και μία 

πολυδιάστατη θεώρηση της εθνικής ιστορίας, ώστε να μην καλλιεργείται ο 

εθνικισμός. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο χωροχρονικό πλαίσιο που διαμορφώνει 

οικουμενική συνείδηση  μέσα από την παρουσίαση διαχρονικών γεγονότων 

(πρόσφυγες, Κυπριακό Ζήτημα ), αλλά και γεγονότων παγκόσμιας εμβέλειας 

(Κριμαϊκός πόλεμος, οικονομικό Κραχ της Wall Street, Ολοκαύτωμα Εβραίων, 

Πόλεμος του Κόλπου-εισβολή Ιράκ στο Κουβέιτ ). Επιδιώκεται μία 

αντιπροσωπευτική γνώση της ιστορίας, γεωγραφίας και πολιτισμού της Ελλάδας σε 

επαφή κι αλληλεπίδραση με τον κοινωνικο-πολιτισμικό χώρο της χώρας διαμονής ( 

Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 

Γελοιογραφίες. Η Ελλάδα και οι δανειστές της. 



 

   Διαμέσου της αξιοποίησης του 

πολιτισμικών ψηγμάτων, μύθων, κατασκευών, συμβόλων, και συμβ

(Δαμανάκης 2007, σ.146) 

εθνική τους ταυτότητα που τη διαμορφώνουν οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 

Ακολουθεί και μία επιπρόσθ

                                   Πίνακας 6: Οι παράγοντες που δομούν την εθνική ταυτότητα.

 

4.2.Τα ιστορικά στοιχεία του σχολικού εγχειριδίου.

   Στο σχολικό εγχειρίδιο του Ε΄ επιπέδου της σειράς  «Εμείς 

εξετάζεται η νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας και παράλληλα ορισμένα 

ιστορικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας. Στην ιστοριογραμμή που ακολουθεί 

φαίνονται οι ιστορικές περίοδοι που καλύπτει η αφήγηση:

Διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας

Δεσμοί 

Διασποράς-

Ελλάδας 

Ενεργός 

συμμετοχή 

των 

μαθητών 

                                  Οι ιστορικές περίοδοι που παρουσιάζονται στα κεφάλαια του σχολ

Διαμέσου της αξιοποίησης του πολιτισμικού ελάχιστου –δηλαδή των ελάχιστων 

πολιτισμικών ψηγμάτων, μύθων, κατασκευών, συμβόλων, και συμβ

(Δαμανάκης 2007, σ.146) - οι μαθητές αναπτύσσουν μια θετική στάση απένα

που τη διαμορφώνουν οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 

και μία επιπρόσθετη  συνοπτική παρουσίαση: 

Πίνακας 6: Οι παράγοντες που δομούν την εθνική ταυτότητα.

Τα ιστορικά στοιχεία του σχολικού εγχειριδίου. 

Στο σχολικό εγχειρίδιο του Ε΄ επιπέδου της σειράς  «Εμείς και οι Άλλοι» 

εξετάζεται η νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας και παράλληλα ορισμένα 

ιστορικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας. Στην ιστοριογραμμή που ακολουθεί 

φαίνονται οι ιστορικές περίοδοι που καλύπτει η αφήγηση: 

Διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας 

συμμετοχή 

 

Γνώση της 

καθημερινής 

ζωής 

Πολιτιστικά 

στοιχεία 

Αυθεντικό 

υλικό 

Οι ιστορικές περίοδοι που παρουσιάζονται στα κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου.

42 

δηλαδή των ελάχιστων 

πολιτισμικών ψηγμάτων, μύθων, κατασκευών, συμβόλων, και συμβολισμών 

οι μαθητές αναπτύσσουν μια θετική στάση απέναντι στην 

που τη διαμορφώνουν οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 

Πίνακας 6: Οι παράγοντες που δομούν την εθνική ταυτότητα. 

και οι Άλλοι» 

εξετάζεται η νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας και παράλληλα ορισμένα 

ιστορικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας. Στην ιστοριογραμμή που ακολουθεί 

Αυθεντικό Σύμβολα 

και εικόνες 

ικού εγχειριδίου. 
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   Εξετάζεται το σχετικά πρόσφατο παρελθόν κι επιλέγονται κυρίως περίοδοι της 

ελληνικής ιστορίας που επηρεάστηκαν από παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά και ιστορικά 

γεγονότα που πρόβαλαν την Ελλάδα στο εξωτερικό. Στην παρουσίαση της ύλης 

υπάρχουν «άλματα» κι ως εκ τούτου εμφανίζονται κενά στην αφήγηση (Πρόγραμμα 

Σπουδών για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Όπως έχει προαναφερθεί, η γνώση είναι 

αντιπροσωπευτική και κατά συνέπεια οι μεγάλες ιστορικές περίοδοι εξετάζονται με 

συνοπτικό τρόπο. Η αφήγηση γίνεται με τη μορφή περίληψης και παραβλέπονται 

πολλές λεπτομέρειες, διότι δεν εστιάζει κυρίως σε γεγονότα που συνέβησαν 

αποκλειστικά στον ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα: 

- Δεν γίνεται αναφορά στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, την Αναγέννηση και τα  

γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης, τα οποία υπήρξαν οι πρόδρομοι που 

επηρέασαν την Ελληνική Επανάσταση. 

- Υπάρχει ένα μεγάλο κενό από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 

μέχρι την απελευθέρωση το 1830. Παραλείπεται η πορεία της επανάστασης και οι 

ιστορικές μάχες, ενώ γίνεται κυρίως αναφορά στο ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων 

κι όχι τόσο στους Έλληνες αγωνιστές. Επίσης δεν γίνεται αναφορά στον εμφύλιο 

και τους διχασμούς που ξεσπούσαν μεταξύ των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της 

επανάστασης. 

- Δεν δίνονται επαρκείς πληροφορίες για το έργο και τον ρόλο που διετέλεσαν 

σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδας, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο 

Χαρίλαος Τρικούπης. 

- Στα γεγονότα του Α΄και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η αφήγηση εστιάζει 

περισσότερο σε γεγονότα παγκοσμίου επιπέδου κι όχι τόσο στην κατάσταση που 

επικρατούσε στην Ελλάδα. 

- Υπάρχει πολύ μικρή κι ανεπαρκής αναφορά στις «μαύρες σελίδες» του Εμφύλιου 

που ξέσπασε στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

- Δεν αναφέρονται εκτενέστερα τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, γίνεται μόνο μια 

απλή αναφορά. 

   Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω ιστορικές ελλείψεις ενδέχεται να υπάρχουν 

για τον λόγο ότι ο όγκος της ύλης των υπό εξέταση ιστορικών περιόδων που πρέπει 



 

να καλυφθεί είναι αρκετά μεγάλος, επομένως θα πρέπει να γίνεται επιλεκτική

παρουσίαση των γεγονότων.

 

4.3.Η διαπολιτισμική διάσταση του περιεχομένου των βιβλίων.

    Το περιεχόμενο του βιβλίου στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διπολιτισμικής 

συνείδησης, όπως έχει αναφερθεί και πρωτύτερα. Ωστόσο, η διαπολιτισμική του 

διάσταση δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό.

   Αν και υπάρχουν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες που συμβάλλουν στην 

αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων, πολύ λίγες από αυτές παρουσιάζουν τα 

γεγονότα και από την «άλλη» πλευρά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

 

 

 

 

 

 

 

 (βιβλίο μαθητή, σ.36):  η άποψη ενός Τούρκου ιστορικού για τη ναυμαχία του 

Ναυαρίνου.  

   Περισσότερες αναφορές στα γεγονότα από την πλευρά των «άλλων» θα βοηθούσαν 

στην καλύτερη κατανόησή τους, συνεισφέροντας στην καλλιέργεια και μιας 

διαπολιτισμικής συνείδησης. Επιπρό

ταυτότητας γίνεται χωρίς πάθη και φανατισμούς και δεν είναι εθνικιστική, σε 

ορισμένα σημεία η χρήση συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων

διακαής πόθος, ξεριζωμός, ο ουρανός κοκκίνισε, ποιος δεν κλαίει 

τρομοκρατία)  ή αλληγορικών γελοιογραφιών όπως η παρακάτω ενδέχεται να 

καλλιεργεί μία αρνητική στάση ή την απόρριψη προς τους «άλλους».

να καλυφθεί είναι αρκετά μεγάλος, επομένως θα πρέπει να γίνεται επιλεκτική

παρουσίαση των γεγονότων. 

Η διαπολιτισμική διάσταση του περιεχομένου των βιβλίων. 

Το περιεχόμενο του βιβλίου στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διπολιτισμικής 

συνείδησης, όπως έχει αναφερθεί και πρωτύτερα. Ωστόσο, η διαπολιτισμική του 

ει σε μεγάλο βαθμό. 

Αν και υπάρχουν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες που συμβάλλουν στην 

αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων, πολύ λίγες από αυτές παρουσιάζουν τα 

γεγονότα και από την «άλλη» πλευρά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

, σ.36):  η άποψη ενός Τούρκου ιστορικού για τη ναυμαχία του 

Περισσότερες αναφορές στα γεγονότα από την πλευρά των «άλλων» θα βοηθούσαν 

στην καλύτερη κατανόησή τους, συνεισφέροντας στην καλλιέργεια και μιας 

διαπολιτισμικής συνείδησης. Επιπρόσθετα, παρόλο που η καλλιέργεια της εθνικής 

ταυτότητας γίνεται χωρίς πάθη και φανατισμούς και δεν είναι εθνικιστική, σε 

ορισμένα σημεία η χρήση συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων-

ξεριζωμός, ο ουρανός κοκκίνισε, ποιος δεν κλαίει ακόμα;, μακελειό, 

)  ή αλληγορικών γελοιογραφιών όπως η παρακάτω ενδέχεται να 

καλλιεργεί μία αρνητική στάση ή την απόρριψη προς τους «άλλους». 
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να καλυφθεί είναι αρκετά μεγάλος, επομένως θα πρέπει να γίνεται επιλεκτική 

Το περιεχόμενο του βιβλίου στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διπολιτισμικής 

συνείδησης, όπως έχει αναφερθεί και πρωτύτερα. Ωστόσο, η διαπολιτισμική του 

Αν και υπάρχουν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες που συμβάλλουν στην 

αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων, πολύ λίγες από αυτές παρουσιάζουν τα 

γεγονότα και από την «άλλη» πλευρά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: 

, σ.36):  η άποψη ενός Τούρκου ιστορικού για τη ναυμαχία του 

Περισσότερες αναφορές στα γεγονότα από την πλευρά των «άλλων» θα βοηθούσαν 

στην καλύτερη κατανόησή τους, συνεισφέροντας στην καλλιέργεια και μιας 

σθετα, παρόλο που η καλλιέργεια της εθνικής 

ταυτότητας γίνεται χωρίς πάθη και φανατισμούς και δεν είναι εθνικιστική, σε 

-φράσεων (π.χ. 

ακόμα;, μακελειό, 

)  ή αλληγορικών γελοιογραφιών όπως η παρακάτω ενδέχεται να 
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  Επιπλέον, το βιβλίο επικεντρώνεται σε γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας ώστε να 

αποκτήσουν οι μαθητές οικουμενική συνείδηση, όμως δεν επικεντρώνεται στους 

«άλλους» πολιτισμούς. Οι μαθητές αποκτούν γνώση για γεγονότα και πράξεις, όμως 

δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τους «άλλους» λαούς και την κουλτούρα τους. 

Αν και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Εμείς και οι Άλλοι», τελικά δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία που να ωθούν τους μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήοσυν τους 

«άλλους», καθώς αυτοί παρουσιάζονται κυρίως από τη σκοπιά του «αντιπάλου». 

    Όσον αφορά τη διαπολιτισμική σύνδεση με τη διασπορά, υπάρχουν αρκετές 

αναφορές σ’ αυτήν. Καταρχάς, οι ήρωες του βιβλίου, ο Τζακ, ο Γιώργος, η Μαρία και 

η Αλεξάνδρα είναι παιδιά της ελληνικής διασποράς. Υπάρχουν ορισμένες 

δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου που ζητούν τη σύγκριση πολιτισμικών 

στοιχείων της Διασποράς και της Ελλάδας, όμως κατά την άποψή μας ίσως θα έπρεπε 

να γίνεται πιο συχνή αναφορά και στην κουλτούρα των χωρών της διασποράς. 

   Τέλος, οι δραστηριότητες του βιβλίου περιορίζονται στην αναζήτηση της ελληνικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς (καθημερινή ζωή, έργα τέχνης, μουσική κτλ.). Θα ήταν 

επιθυμητό να υπάρχουν και δραστηριότητες που να ωθούν τους μαθητές στην 

αναζήτηση του πολιτιστικού πλούτου των «άλλων» λαών. Για παράδειγμα, οι 

μαθητές θα μπορούσαν να αναζητήσουν όχι μόνο διακρίσεις της Ελλάδας στο 

εξωτερικό, αλλά και το αντίστροφο. Τέτοιες δραστηριότητες θα συντελούσαν σε μια 

περισσότερο διαπολιτισμική προσέγγιση της γνώσης που θα αποκτήσουν οι μαθητές 

με βάση το περιεχόμενο του βιβλίου. 

 

 

Γελοιογραφία:Οι Μ. Δυνάμεις βράζουν σε ένα καζάνι το σύμβολο 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την ημισέληνο 

                             (βιβλίο μαθητή, σ.52) 
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5. Zητήματα γλώσσας και πολιτισμού. 

5.1. Γλώσσα και πολιτισμός: πώς διαμορφώνουν μαζί την ταυτότητα. 

   Η γλώσσα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από τον πολιτισμό της χώρας 

στην οποία ομιλείται, καθώς αυτά τα δύο μαζί συνθέτουν την εθνική ταυτότητα και 

διαμορφώνουν την εθνική συνείδηση. 

   Η γλώσσα συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα κι αποτελεί βασική συνιστώσα 

στον προσδιορισμό της. Η γλωσσική συνειδητοποίηση ενισχύει την αίσθηση της 

ταυτότητας (Cummins 2005:177, στο Αναστασοπούλου 2015:64). 

   Ως μέσο έκφρασης, η γλώσσα πραγματοποιεί τη μετάδοση των πολιτισμικών 

γνώσεων και μαζί με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της θρησκείας, των ηθών και 

εθίμων συγκροτούν το συμβολικό πυρήνα της εθνικής ταυτότητας (Γάτση 2009, στο 

Αναστασοπούλου 2015:63). H έμφαση στη γλώσσα είναι η «οδός άμεσης πρόσβασης 

σ’ έναν πολιτισμό». Με άλλα λόγια, οι διάφορες μορφές-διαστάσεις του πολιτισμού 

(μουσική, λογοτεχνία κτλ) εκφράζονται μέσω της γλώσσας (Μπαμπινιώτης 2006). 

   Από την άλλη πλευρά, με τον πολιτισμό είναι συνυφασμένος κυρίως ο τρόπος με 

τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα (Μπαμπινιώτης 2006), καθώς η χρήση κι τρόπος 

λειτουργίας της γλώσσας επηρεάζεται από το πολιτισμικό περιβάλλον της κοινωνίας. 

Κάθε άτομο για να διαμορφώσει την ταυτότητά του προσλαμβάνει με το δικό του 

μοναδικό τρόπο το κοινωνικοπολιτισμικό του περιβάλλον και κατά συνέπεια τη 

γλώσσα. Επομένως, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην έκφραση της εθνοπολιτισμικής 

ταυτότητας κάθε ατόμου, αφού αυτή συντίθεται υποκειμενικά από συγχρονικά και 

διαχρονικά στοιχεία της γλώσσας, των ηθών κι εθίμων, θεσμών και παραδόσεων 

(Δαμανάκης 2007). 

   Πιο συγκεκριμένα για τη Διασπορά και την ελληνική γλώσσα, επειδή όπως 

προαναφέρθηκε οι λειτουργίες της γλώσσας διαφέρουν σε κάθε κοινωνία και στη 

διαδικασία δόμησης της ταυτότητας, η ελληνική λειτουργεί διαφορετικά ως 

συνθετικό στοιχείο της νεοελληνικής ταυτότητας στην Ελλάδα και διαφορετικά στην 

ελληνική διασπορά, αφού αυτά τα δύο διαφέρουν ως προς τα κοινωνικά και 

πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά (Δαμανάκης 2007). Παρά τις όποιες 

διαφοροποιήσεις όμως, η ελληνική γλώσσα κι ο ελληνικός πολιτισμός αποτελούν το 



 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των μαθητών της διασποράς με την πατρίδα τους, την 

Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, είναι επιθυμητό η ελληνική γλώσσα να διδάσκεται 

παράλληλα με την ελληνική κουλτούρα, ώστε η δόμηση της ελληνικής ταυτότητας 

των μαθητών να είναι σφαιρική κι ολοκληρωμένη.

 

5.2. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας στο σχολικό εγχειρίδιο «Η Ελλάδα στον 

νεότερο και σύγχρονο κόσμο».

 

   Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου είναι 

αρκετά φροντισμένο. Οι λέξεις που χρησιμοποιούντα

εκσυγχρονισμός, μεταρρυθμίσεις, εγκατέστησε, γερμανόφιλος, διατάγματα

απαλλοτρίωση, καθιέρωνε

ελληνικής γλώσσας και απευθύνονται σε μαθητές ανωτάτου επιπέδου ελληνομάθειας, 

καθώς σε αυτό το επίπεδο οι λέξεις που χρησιμοποιούνται δεν απαντώνται συχνά στο 

λεξιλόγιο και είναι πιο επίσημες, λόγιες. Άλλωστε, το εν λόγω σχολικό εγχειρίδιο 

αφορά το Ε΄ επίπεδο στο οποίο ανήκουν μαθητές με υψηλή γνώση ελληνομάθειας. 

   Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι τα κείμενα των πηγών διατηρούν τη γλώσσα αυτούσια, 

όπως ομιλούνταν εκείνη την εποχή (π.χ. καθαρεύουσα), παρόλο που γίνεται πιο 

δύσκολη η ανάγνωση και κατανόηση από τους μαθητές. Αν και θα υπήρχε η 

δυνατότητα να απλοποιηθούν μετατρέποντας το κείμενο

είναι δυσνόητο το νόημά τους, σκόπιμα διατηρούνται στην αυθεντική τους μορφή, 

ενώ ορισμένες λέξεις επεξηγούνται στο τέλος. Στόχος είναι να διατηρηθεί αυτούσια η 

μορφή της γλώσσας για να καλλιεργηθεί στους μαθητές η εθνική συνεί

Ορισμένα παραδείγματα: 

             (βιβλίο μαθητή, σ.55):κείμενο Γενικής Συνέλευσης

συνδετικό κρίκο μεταξύ των μαθητών της διασποράς με την πατρίδα τους, την 

Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, είναι επιθυμητό η ελληνική γλώσσα να διδάσκεται 

παράλληλα με την ελληνική κουλτούρα, ώστε η δόμηση της ελληνικής ταυτότητας 

αιρική κι ολοκληρωμένη. 

χρήση της ελληνικής γλώσσας στο σχολικό εγχειρίδιο «Η Ελλάδα στον 

νεότερο και σύγχρονο κόσμο». 

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου είναι 

αρκετά φροντισμένο. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στην αφήγηση (λέξεις όπως 

εκσυγχρονισμός, μεταρρυθμίσεις, εγκατέστησε, γερμανόφιλος, διατάγματα

απαλλοτρίωση, καθιέρωνε κ.α.) απαιτούν σχεδόν άριστη γνώση και χρήση της 

ελληνικής γλώσσας και απευθύνονται σε μαθητές ανωτάτου επιπέδου ελληνομάθειας, 

σε αυτό το επίπεδο οι λέξεις που χρησιμοποιούνται δεν απαντώνται συχνά στο 

λεξιλόγιο και είναι πιο επίσημες, λόγιες. Άλλωστε, το εν λόγω σχολικό εγχειρίδιο 

αφορά το Ε΄ επίπεδο στο οποίο ανήκουν μαθητές με υψηλή γνώση ελληνομάθειας. 

ρον ότι τα κείμενα των πηγών διατηρούν τη γλώσσα αυτούσια, 

όπως ομιλούνταν εκείνη την εποχή (π.χ. καθαρεύουσα), παρόλο που γίνεται πιο 

δύσκολη η ανάγνωση και κατανόηση από τους μαθητές. Αν και θα υπήρχε η 

δυνατότητα να απλοποιηθούν μετατρέποντας το κείμενο στη νέα ελληνική για να μην 

είναι δυσνόητο το νόημά τους, σκόπιμα διατηρούνται στην αυθεντική τους μορφή, 

ενώ ορισμένες λέξεις επεξηγούνται στο τέλος. Στόχος είναι να διατηρηθεί αυτούσια η 

μορφή της γλώσσας για να καλλιεργηθεί στους μαθητές η εθνική συνεί

 

βιβλίο μαθητή, σ.55):κείμενο Γενικής Συνέλευσης 

                     (βιβλίο μαθητή σελ.64): Σκέψεις τ
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συνδετικό κρίκο μεταξύ των μαθητών της διασποράς με την πατρίδα τους, την 

Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, είναι επιθυμητό η ελληνική γλώσσα να διδάσκεται 

παράλληλα με την ελληνική κουλτούρα, ώστε η δόμηση της ελληνικής ταυτότητας 

χρήση της ελληνικής γλώσσας στο σχολικό εγχειρίδιο «Η Ελλάδα στον 

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου είναι 

ι στην αφήγηση (λέξεις όπως 

εκσυγχρονισμός, μεταρρυθμίσεις, εγκατέστησε, γερμανόφιλος, διατάγματα, 

κ.α.) απαιτούν σχεδόν άριστη γνώση και χρήση της 

ελληνικής γλώσσας και απευθύνονται σε μαθητές ανωτάτου επιπέδου ελληνομάθειας, 

σε αυτό το επίπεδο οι λέξεις που χρησιμοποιούνται δεν απαντώνται συχνά στο 

λεξιλόγιο και είναι πιο επίσημες, λόγιες. Άλλωστε, το εν λόγω σχολικό εγχειρίδιο 

αφορά το Ε΄ επίπεδο στο οποίο ανήκουν μαθητές με υψηλή γνώση ελληνομάθειας.  

ρον ότι τα κείμενα των πηγών διατηρούν τη γλώσσα αυτούσια, 

όπως ομιλούνταν εκείνη την εποχή (π.χ. καθαρεύουσα), παρόλο που γίνεται πιο 

δύσκολη η ανάγνωση και κατανόηση από τους μαθητές. Αν και θα υπήρχε η 

στη νέα ελληνική για να μην 

είναι δυσνόητο το νόημά τους, σκόπιμα διατηρούνται στην αυθεντική τους μορφή, 

ενώ ορισμένες λέξεις επεξηγούνται στο τέλος. Στόχος είναι να διατηρηθεί αυτούσια η 

μορφή της γλώσσας για να καλλιεργηθεί στους μαθητές η εθνική συνείδηση. 

(βιβλίο μαθητή σελ.64): Σκέψεις του Π. Μελά για τη γυναίκα του. 



 

 

    Επιπρόσθετα, το βιβλίο επιχειρεί να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να δουν τις 

διάφορες μορφές της γλώσσας μέσα από μια 

(ποίηση,αφήγηση, διάλογοι) και να 

περίσταση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παρατίθενται χαρακτηριστικά έργα ή μορφές 

κειμένου για να διαπιστώσουν οι μαθητές πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα σ’αυτά. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α)Με την ανάγνωση ποιημάτων που παρουσιάζονται στο βιβλίο οι μαθητές έρχο

σε επαφή με τη «γλώσσα της ποίησης», μελετούν δηλαδή την «ποιητική» λειτουργία 

της. 

β)Σε κάθε κεφάλαιο-μάθημα του σχολικού βιβλίου κυριαρχούν παράλληλα δύο ύφη. 

Από τη μία πλευρά, στην περιγραφή

προσώπων που παρατίθενται  κυριαρχεί ένα αφηγηματικό, λογοτεχνικό, επίσημο  

(βιβλίο μαθητή, σ.148):Απόσπασμα από το ποίημα "Άξιον Εστί" του Ελύτη.

 

Επιπρόσθετα, το βιβλίο επιχειρεί να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να δουν τις 

διάφορες μορφές της γλώσσας μέσα από μια ποικιλία διαφόρων ειδών κειμένων 

(ποίηση,αφήγηση, διάλογοι) και να κατανοήσουν πώς λειτουργεί αν

περίσταση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παρατίθενται χαρακτηριστικά έργα ή μορφές 

κειμένου για να διαπιστώσουν οι μαθητές πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα σ’αυτά. Πιο 

Με την ανάγνωση ποιημάτων που παρουσιάζονται στο βιβλίο οι μαθητές έρχο

σε επαφή με τη «γλώσσα της ποίησης», μελετούν δηλαδή την «ποιητική» λειτουργία 

μάθημα του σχολικού βιβλίου κυριαρχούν παράλληλα δύο ύφη. 

Από τη μία πλευρά, στην περιγραφή-περίληψη των γεγονότων και στις επιστολές 

οσώπων που παρατίθενται  κυριαρχεί ένα αφηγηματικό, λογοτεχνικό, επίσημο  

βιβλίο μαθητή, σ.148):Απόσπασμα από το ποίημα "Άξιον Εστί" του Ελύτη. 
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Επιπρόσθετα, το βιβλίο επιχειρεί να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να δουν τις 

ποικιλία διαφόρων ειδών κειμένων 

κατανοήσουν πώς λειτουργεί ανάλογα με την 

περίσταση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παρατίθενται χαρακτηριστικά έργα ή μορφές 

κειμένου για να διαπιστώσουν οι μαθητές πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα σ’αυτά. Πιο 

Με την ανάγνωση ποιημάτων που παρουσιάζονται στο βιβλίο οι μαθητές έρχονται 

σε επαφή με τη «γλώσσα της ποίησης», μελετούν δηλαδή την «ποιητική» λειτουργία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μάθημα του σχολικού βιβλίου κυριαρχούν παράλληλα δύο ύφη. 

περίληψη των γεγονότων και στις επιστολές 

οσώπων που παρατίθενται  κυριαρχεί ένα αφηγηματικό, λογοτεχνικό, επίσημο  



 

ύφος . Από την άλλη πλευρά, στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχουν οι διάλογοι των 

ηρώων που δίνουν μια προφορικότητα στην αφήγηση, αμεσότητα στη γλώσσα και 

προσδίδουν ένα πιο οικείο ύφος 

μαθητές αποκτούν ποικίλα ερεθίσματα για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η ελληνική 

σε κάθε περίσταση (σε καθημερινές καταστάσεις, στον προφορικό λόγο στην 

αφήγηση-περιγραφή κτλ.). Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Οι δραστηριότητες του βιβλίου απαιτούν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 

στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγο, καθώς προτρέπουν 

τους μαθητές να αναζητήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες, να διαβάσουν  

(βιβλίο μαθητή, σ.56): το λογοτεχνικό ύφος της αφήγησης.

         (βιβλίο μαθητή, σ. 81):το επίσημο ύφος της επιστολής

ύφος . Από την άλλη πλευρά, στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχουν οι διάλογοι των 

ηρώων που δίνουν μια προφορικότητα στην αφήγηση, αμεσότητα στη γλώσσα και 

προσδίδουν ένα πιο οικείο ύφος με τη χρήση καθημερινού λεξιλογίου. Έτσι, οι 

μαθητές αποκτούν ποικίλα ερεθίσματα για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η ελληνική 

σε κάθε περίσταση (σε καθημερινές καταστάσεις, στον προφορικό λόγο στην 

περιγραφή κτλ.). Χαρακτηριστικά παραδείγματα:  

 

 

 

 

 

 

γ) Οι δραστηριότητες του βιβλίου απαιτούν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 

στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγο, καθώς προτρέπουν 

τους μαθητές να αναζητήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες, να διαβάσουν  

(βιβλίο μαθητή, σ.56): το λογοτεχνικό ύφος της αφήγησης. 

(βιβλίο μαθητή, σ. 81):το επίσημο ύφος της επιστολής. 

(βιβλίο μαθητή, σ.9): η προφορικότητα της αφήγησης 
μέσα από τους διαλόγους.

49 

ύφος . Από την άλλη πλευρά, στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχουν οι διάλογοι των 

ηρώων που δίνουν μια προφορικότητα στην αφήγηση, αμεσότητα στη γλώσσα και 

με τη χρήση καθημερινού λεξιλογίου. Έτσι, οι 

μαθητές αποκτούν ποικίλα ερεθίσματα για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η ελληνική 

σε κάθε περίσταση (σε καθημερινές καταστάσεις, στον προφορικό λόγο στην 

γ) Οι δραστηριότητες του βιβλίου απαιτούν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 

στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγο, καθώς προτρέπουν 

τους μαθητές να αναζητήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες, να διαβάσουν  

ρικότητα της αφήγησης 
μέσα από τους διαλόγους. 
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ελληνικά λογοτεχνικά βιβλία, να δουν ελληνικές ταινίες ή να ακούσουν ελληνικά 

τραγούδια. 

δ) Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου υπάρχει ο «Θησαυρός ιστορικών εννοιών» στο 

οποίο επεξηγούνται πιο συνοπτικά οι ιστορικές έννοιες που συναντούν οι μαθητές 

στο βιβλίο, προκειμένου να διευκολυνθούν στην κατανόησή τους. 

   Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση της γλώσσας μέσα στο βιβλίο 

είναι πολύ εύστοχη. Η ποικιλία κειμένων που υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο και η 

διατήρηση της αυθεντικής μορφής της ελληνικής γλώσσας σε αυτά εμπλουτίζει τους 

μαθητές της διασποράς με μία σφαιρική γνώση γύρω από την ελληνική γλώσσα και 

καλλιεργεί την εθνική τους συνείδηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ Δ/Ξ ΜΕΣΑ 

ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡ

6. Προτεινόμενες δραστηριότητες γλωσσικής και διαπολιτισμικής 

προσέγγισης μέσα από το βιβλίο «Η Ελλάδα στον νεότερο και 

σύγχρονο κόσμο». 

   Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας θα επιχειρήσουμε να 

κάνουμε μία δική  μας προσέγγιση στο περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου «Η 

Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο», εμπλέκοντας πέρα από τη διδασκαλία 

των στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού την παράλληλη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας στις τέσσερις βασικές δεξιότητες (κατανό

λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου), δεδομένου ότι τα πολιτισμικά 

στοιχεία εμπλουτίζονται από τη γλώσσα κι αλληλεπιδρούν. Είναι αναγκαίο δηλαδή η 

διδασκαλία της ελληνικής και των στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού να 

αντιμετωπίζεται ολιστικά, διότι μέσω της γλώσσας διδάσκονται τα ιστορικο

πολιτισμικά στοιχεία κι αντίστροφα, μέσα από τα εν λόγω στοιχεία διδάσκεται η 

γλώσσα κι επιτυγχάνεται η εξοικείωση με ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο (Δαμανάκης 

2007). Επιπλέον, προτείνονται 

   Με βάση το υπάρχον υλικό και τις δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου, 

επιλέγουμε αποσπάσματα από τα κεφάλαιά του και είτε προσθέτουμε επιπλέον 

δραστηριότητες, είτε εμπλουτίζουμε τις ήδη υπάρχουσες. Στη συνέχ

ανά κεφάλαιο οι καινούριες προτάσεις.

 Γενικότερα: Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, οι μαθητές μπορούν να μεταφράζουν 

τον τίτλο του και στη γλώσσα της χώρας διαμονής τους, για να υπάρχει 

γραμμένος στα ελληνικά και στη γλώσσα που μιλούν στη χώρα 

Υπάρχει κι ένα παράδειγμα από ένα κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου:

(           βιβλίο μαθητή, σ.20) : Ο τίτλος του κεφαλαίου σε 3 γλώσσες:γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά

ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ Δ/Ξ ΜΕΣΑ 

ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΚΟΣΜΟ» 

6. Προτεινόμενες δραστηριότητες γλωσσικής και διαπολιτισμικής 

προσέγγισης μέσα από το βιβλίο «Η Ελλάδα στον νεότερο και 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας θα επιχειρήσουμε να 

προσέγγιση στο περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου «Η 

Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο», εμπλέκοντας πέρα από τη διδασκαλία 

των στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού την παράλληλη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας στις τέσσερις βασικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού 

λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου), δεδομένου ότι τα πολιτισμικά 

στοιχεία εμπλουτίζονται από τη γλώσσα κι αλληλεπιδρούν. Είναι αναγκαίο δηλαδή η 

διδασκαλία της ελληνικής και των στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού να 

ιμετωπίζεται ολιστικά, διότι μέσω της γλώσσας διδάσκονται τα ιστορικο

πολιτισμικά στοιχεία κι αντίστροφα, μέσα από τα εν λόγω στοιχεία διδάσκεται η 

γλώσσα κι επιτυγχάνεται η εξοικείωση με ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο (Δαμανάκης 

2007). Επιπλέον, προτείνονται και δραστηριότητες διαπολιτισμικής διάστασης.

Με βάση το υπάρχον υλικό και τις δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου, 

επιλέγουμε αποσπάσματα από τα κεφάλαιά του και είτε προσθέτουμε επιπλέον 

δραστηριότητες, είτε εμπλουτίζουμε τις ήδη υπάρχουσες. Στη συνέχεια ακολουθούν 

ανά κεφάλαιο οι καινούριες προτάσεις. 

Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, οι μαθητές μπορούν να μεταφράζουν 

τον τίτλο του και στη γλώσσα της χώρας διαμονής τους, για να υπάρχει 

γραμμένος στα ελληνικά και στη γλώσσα που μιλούν στη χώρα 

Υπάρχει κι ένα παράδειγμα από ένα κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου:

βιβλίο μαθητή, σ.20) : Ο τίτλος του κεφαλαίου σε 3 γλώσσες:γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ Δ/Ξ ΜΕΣΑ 

Ο ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

6. Προτεινόμενες δραστηριότητες γλωσσικής και διαπολιτισμικής 

προσέγγισης μέσα από το βιβλίο «Η Ελλάδα στον νεότερο και 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας θα επιχειρήσουμε να 

προσέγγιση στο περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου «Η 

Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο», εμπλέκοντας πέρα από τη διδασκαλία 

των στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού την παράλληλη διδασκαλία της ελληνικής 

ηση και παραγωγή προφορικού 

λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου), δεδομένου ότι τα πολιτισμικά 

στοιχεία εμπλουτίζονται από τη γλώσσα κι αλληλεπιδρούν. Είναι αναγκαίο δηλαδή η 

διδασκαλία της ελληνικής και των στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού να 

ιμετωπίζεται ολιστικά, διότι μέσω της γλώσσας διδάσκονται τα ιστορικο-

πολιτισμικά στοιχεία κι αντίστροφα, μέσα από τα εν λόγω στοιχεία διδάσκεται η 

γλώσσα κι επιτυγχάνεται η εξοικείωση με ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο (Δαμανάκης 

και δραστηριότητες διαπολιτισμικής διάστασης. 

Με βάση το υπάρχον υλικό και τις δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου, 

επιλέγουμε αποσπάσματα από τα κεφάλαιά του και είτε προσθέτουμε επιπλέον 

εια ακολουθούν 

Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, οι μαθητές μπορούν να μεταφράζουν 

τον τίτλο του και στη γλώσσα της χώρας διαμονής τους, για να υπάρχει 

γραμμένος στα ελληνικά και στη γλώσσα που μιλούν στη χώρα που μένουν. 

Υπάρχει κι ένα παράδειγμα από ένα κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου: 

 

 

βιβλίο μαθητή, σ.20) : Ο τίτλος του κεφαλαίου σε 3 γλώσσες:γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά. 
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Επίσης, στην αρχή κάθε μαθήματος και πριν την παρουσίαση κι ανάλυση των 

ιστορικών γεγονότων και των πολιτισμικών στοιχείων, οι μαθητές μπορούν να 

πραγματοποιούν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και μια λεξιλογική ανάλυση. 

Δεδομένου ότι το λεξιλόγιο των κειμένων είναι αρκετά δύσκολο κι απαιτητικό, κάθε 

μαθητής μπορεί να υπογραμμίζει τις άγνωστες γι’ αυτόν λέξεις και να τις εξηγεί όπως 

εκείνος τις καταλαβαίνει. Επιπρόσθετα, πέρα από την απόδοση της σημασίας τους 

μπορεί να κάνει αντίστοιχη μετάφραση στη γλώσσα που ομιλεί στη χώρα διαμονής, 

αλλά να βρίσκει και μία συνώνυμη ελληνική λέξη. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές 

θα φτιάχνουν το δικό τους «λεξικό» για κάθε μάθημα που θα τους βοηθάει να το 

κατανοήσουν ευκολότερα. 

 

 Κεφάλαιο: « Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ 

ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ» 

   Το πρώτο μάθημα του σχολικού εγχειριδίου ξεκινάει από την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας και την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Οθωμανούς. Στα πλαίσια 

μιας ισότιμης αντιμετώπισης όλων των πολιτισμών που εμφανίζονται στο βιβλίο, οι 

μαθητές μπορούν να αναζητήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες για τον 

πολιτισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και γι’αυτό 

τον λαό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Ελλάδας. 

   Επίσης, εφόσον γίνεται αναφορά στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, σε έναν χάρτη 

μπορούν να σημειώσουν τις χώρες στις οποίες δημιουργήθηκαν ελληνικές 

κοινότητες, να αναζητήσουν πληροφορίες για καθεμία από αυτές και να κολλήσουν 

πάνω στο χάρτη μικρές «ετικέτες» που να περιέχουν τις βασικές πληροφορίες. 

Κατόπιν, μπορεί να γίνει μία σύγκριση των κοινοτήτων αυτών με τις κοινότητες εντός 

του ελλαδικού χώρου και να γίνει σε ένα πινακάκι μια καταγραφή των κοινών τους 

στοιχείων για να διαπιστώσουν τους κοινούς δεσμούς και τον τρόπο που 

αλληλοβοηθούνταν. 



 

 

 

   Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο Διαφωτισμό. Οι μαθητές μπορούν να 

αναζητήσουν τα πορτραίτα σημαντικών εκπροσώπων του κινήματος και να 

οργανώσουν μια μικρή έκθεση όπου θα παρουσιάζουν προφορικά κάθε εκπρόσωπο κι 

ένα χαρακτηριστικό του έργο. Με τη δραστηριότητα 

γλώσσα στον προφορικό λόγο, στα πλαίσια μιας παρουσίασης.

   Τέλος, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα στη σελίδα 19 που ζητάει από τους 

μαθητές να βρουν τα έργα του Ρήγα Φεραίου, μπορεί να συμπεριληφθεί και μια 

άσκηση ακουστικής κατανόησης: να ακούσουν οι μαθητές το τραγούδι «Θούριος» 

και να αποδώσουν το νόημά του με δικά τους λόγια.

 

 Κεφάλαιο: VOYAGE EN GRECE…TRAVEL IN GREECE…REISE NACH 

GRIECHENLAND…

 

   Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται αποσπάσματα από κείμενα ξένων 

περιηγητών που εξέφραζαν τις απόψεις τους για την Ελληνική Επανάσταση:

 

 

 

 

 

Ελληνικές 

Κοινότητες 

εντός του 

ελλαδικού 

χώρου 

Ελληνικές 

κοινότητες 

εκτός του 

ελλαδικού 

χώρου 

ελληνική 

γλώσσα 

ελληνική 

γλώσσα 

  

Πίνακας  7: Ενδεικτικός 

πίνακας σύγκρισης των 

ελληνικών κοινοτήτων. 

(βιβλίο μαθητή, σ.23): οι απόψεις του Λαμαρτίνου για την 

                                     

 

 

 

νέχεια, γίνεται αναφορά στο Διαφωτισμό. Οι μαθητές μπορούν να 

αναζητήσουν τα πορτραίτα σημαντικών εκπροσώπων του κινήματος και να 

οργανώσουν μια μικρή έκθεση όπου θα παρουσιάζουν προφορικά κάθε εκπρόσωπο κι 

ένα χαρακτηριστικό του έργο. Με τη δραστηριότητα αυτή εξασκούν την ελληνική 

γλώσσα στον προφορικό λόγο, στα πλαίσια μιας παρουσίασης. 

Τέλος, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα στη σελίδα 19 που ζητάει από τους 

μαθητές να βρουν τα έργα του Ρήγα Φεραίου, μπορεί να συμπεριληφθεί και μια 

ανόησης: να ακούσουν οι μαθητές το τραγούδι «Θούριος» 

και να αποδώσουν το νόημά του με δικά τους λόγια. 

: VOYAGE EN GRECE…TRAVEL IN GREECE…REISE NACH 

GRIECHENLAND… 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται αποσπάσματα από κείμενα ξένων 

εξέφραζαν τις απόψεις τους για την Ελληνική Επανάσταση:

Εικόνα 3: ενδεικτικός χάρτης των ελληνικών κοινοτήτων

                                                           

(Πηγή:https://goo.gl/images/xpAzUK, πρόσβαση 

στις 24/7/2017) 

                                                           

(βιβλίο μαθητή, σ.23): οι απόψεις του Λαμαρτίνου για την 
Ελληνική Επανάσταση. 
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νέχεια, γίνεται αναφορά στο Διαφωτισμό. Οι μαθητές μπορούν να 

αναζητήσουν τα πορτραίτα σημαντικών εκπροσώπων του κινήματος και να 

οργανώσουν μια μικρή έκθεση όπου θα παρουσιάζουν προφορικά κάθε εκπρόσωπο κι 

αυτή εξασκούν την ελληνική 

Τέλος, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα στη σελίδα 19 που ζητάει από τους 

μαθητές να βρουν τα έργα του Ρήγα Φεραίου, μπορεί να συμπεριληφθεί και μια 

ανόησης: να ακούσουν οι μαθητές το τραγούδι «Θούριος» 

: VOYAGE EN GRECE…TRAVEL IN GREECE…REISE NACH 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται αποσπάσματα από κείμενα ξένων 

εξέφραζαν τις απόψεις τους για την Ελληνική Επανάσταση: 

Εικόνα 3: ενδεικτικός χάρτης των ελληνικών κοινοτήτων 

, πρόσβαση 



 

    

   Για να δοθεί η ευκαιρία να δουν οι μαθητές μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 

γλωσσών, θα είχε ενδιαφέρον  να αναζητήσουν  το παραπάνω κείμενο στη γλώσσα  

που γράφτηκε  και με τη βοήθεια του εκ

παράλληλα τα δύο κείμενα και τη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά.

   Στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί μία άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου 

με θέμα: «Αν είσαστε κάποιος Φιλέλληνας της εποχής εκείνης, τι θα 

Ελληνική Επανάσταση;».  Για να υπάρξει και μια γλωσσική αλληλεπίδραση μεταξύ 

της γλώσσας της χώρας διαμονής και της ελληνικής, οι μαθητές ενδέχεται να 

γράψουν το κείμενο πρώτα στη γλώσσα που μιλούν στη χώρα διαμονής τους και στη 

συνέχεια να το μεταφράσουν στα ελληνικά.

 

 Κεφάλαιο: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΥΛΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

(βιβλίο μαθητή, σ.28): Δημοσίευση της προκήρυξης 

Για να δοθεί η ευκαιρία να δουν οι μαθητές μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 

γλωσσών, θα είχε ενδιαφέρον  να αναζητήσουν  το παραπάνω κείμενο στη γλώσσα  

που γράφτηκε  και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κι ενός λεξικού να μελετήσουν 

παράλληλα τα δύο κείμενα και τη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά.

Στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί μία άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου 

με θέμα: «Αν είσαστε κάποιος Φιλέλληνας της εποχής εκείνης, τι θα γράφατε για την 

Ελληνική Επανάσταση;».  Για να υπάρξει και μια γλωσσική αλληλεπίδραση μεταξύ 

της γλώσσας της χώρας διαμονής και της ελληνικής, οι μαθητές ενδέχεται να 

γράψουν το κείμενο πρώτα στη γλώσσα που μιλούν στη χώρα διαμονής τους και στη 

το μεταφράσουν στα ελληνικά. 

Κεφάλαιο: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΥΛΕΣ

(βιβλίο μαθητή, σ.28): Δημοσίευση της προκήρυξης 
της Ελληνικής Επανάστασης. 

54 

Για να δοθεί η ευκαιρία να δουν οι μαθητές μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 

γλωσσών, θα είχε ενδιαφέρον  να αναζητήσουν  το παραπάνω κείμενο στη γλώσσα  

παιδευτικού κι ενός λεξικού να μελετήσουν 

παράλληλα τα δύο κείμενα και τη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά. 

Στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί μία άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου 

γράφατε για την 

Ελληνική Επανάσταση;».  Για να υπάρξει και μια γλωσσική αλληλεπίδραση μεταξύ 

της γλώσσας της χώρας διαμονής και της ελληνικής, οι μαθητές ενδέχεται να 

γράψουν το κείμενο πρώτα στη γλώσσα που μιλούν στη χώρα διαμονής τους και στη 

Κεφάλαιο: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΥΛΕΣ 
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    Το περιεχόμενο της προκήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης είναι δυσνόητο, 

καθώς δεν είναι γραμμένο στη νέα ελληνική. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού οι 

μαθητές μπορούν να γράψουν το κείμενο με πιο απλά λόγια στη νέα ελληνική και να 

αποδώσουν το νόημά του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Στην γκραβούρα παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής 

Επανάστασης. Οι μαθητές καλούνται, αφού πρώτα αναζητήσουν πληροφορίες για 

κάθε γεγονός, να φτιάξουν ένα χρονολογικό πίνακα μέσα στην τάξη, παραθέτοντας 

κάθε γεγονός με τη σειρά, με πληροφορίες που θα είναι γραμμένες και στις δύο 

γλώσσες, στα ελληνικά και στη γλώσσα της χώρας διαμονής. 

                                     

                                              Εικόνα 4: Ενδεικτικός χρονολογικός πίνακας 

                              (Πηγή: https://goo.gl/images/umLDs4, πρόσβαση στις 25/7/2017) 

(βιβλίο μαθητή, σ.31): γκραβούρα με σημαντικά γεγονότα της 
Ελληνικής Επανάστασης. 
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   Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια εικόνα στην οποία απεικονίζεται μια σκηνή 

αποχαιρετισμού: 

 

 

 

 

 

 

 

   Με βάση αυτή την εικόνα, μπορούμε να προτρέψουμε τους μαθητές να φανταστούν 

και να γράψουν ένα διάλογο μεταξύ των προσώπων που απεικονίζονται στην εικόνα: 

«Τι μπορεί να λέει ο καπετάνιος αποχαιρετώντας τη γυναίκα του;». Στη συνέχεια, 

μπορεί να γίνει και δραματοποίηση της σκηνής του αποχαιρετισμού, με βάση τους 

διαλόγους που έχει φτιάξει κάθε μαθητής. 

   Στο μάθημα αναφέρεται ο Ιμπραήμ πασάς, όμως δεν υπάρχει καμία περαιτέρω 

πληροφορία γι΄αυτόν, Προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τα κύρια 

πρόσωπα της «άλλης πλευράς» που έπαιξαν ρόλο στην επανάσταση του ’21, είναι 

θεμιτό να αναζητήσουν πληροφορίες και για τον Ιμπραήμ πασά. Επίσης, όπως 

παρατίθεται το πάνθεον των Ελλήνων ηρώων, για μια περισσότερο διαπολιτσμική 

προσέγγιση οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και να φτιάξουν ένα 

κολλάζ εικόνων όπου θα παρουσιάζουν τα πρόσωπα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

που πρωταγωνίστησαν στις μάχες. 

  

 

 

(βιβλίο μαθητή, σ.32): ο αποχαιρετισμός του καπετάνιου 

(βιβλίο μαθητή, σ.31):Πάνθεον των Ελλήνων ηρώων της 
Επανάστασης του ΄21 

Εικόνα 5:Ενδεικτικό κολλάζ για το πάνθεον 
των Τούρκων ηρώων. 
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   Κατόπιν, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία σύνθετη άσκηση κατανόησης γραπτού 

λόγου και μετάφρασης: 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Οι μαθητές καλούνται, αφού διαβάσουν το παραπάνω κόμικ, πρώτα να το 

ξαναγάψουν βρίσκοντας συνώνυμες λέξεις στα ελληνικά και στη συνέχεια να το 

μεταφράσουν στη γλώσσα της χώρας διαμονής τους. 

   Τέλος, εμπλουτίζοντας την τελευταία δραστηριότητα του κεφαλαίου (βιβλίο 

μαθητή, σ.38: Τι ρούχα φορούσαν οι Έλληνες και τι ρούχα οι κάτοικοι των χωρών των 

Μεγάλων Δυνάμεων την εποχή της Επανάστασης; Φτιάξτε τον δικό σας κατάλογο με 

ενδυμασίες της εποχής.)με περισσότερα διαπολιτισμικά στοιχεία, θα ζητούσαμε από 

τους μαθητές να συμπεριλάβουν στον κατάλογό τους και τις τουρκικές ενδυμασίες. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα διαλέξουν μία ενδυμασία από κάθε χώρα, θα 

περιγράψουν και θα συγκρίνουν τις ενδυμασίες μεταξύ τους, καταγράφοντας τις 

ομοιότητες και τις διαφορές. 

 

 Κεφάλαιο: ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α΄ 

 

   Στο μάθημα παρουσιάζονται ορισμένες επτανησιακές παροιμίες που περιγράφουν 

τα βάσανα του λαού: 

Η πείνα είναι βαρύτερη από 

το τσαπί*. 

 

                 ( βιβλίο μαθητή, σ. 35):εικονογραφημένο κλασικό. 
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Το ψωμί τα δάκρυα στένει, 

το ψωμί τα σταματαίνει*. 

 

Ανάθεμα δύο πράγματα 

τη φτώχεια τα γεράματα. 

 

Άλλος σκάφτει και κλαδεύει 

και άλλος πάει και θερίζει. 

 

Ο φτωχός όσα μπορεί 

και ο πλούσιος όσα θέλει. 

 

*τσαπί=εργαλείο για αγροτικές 

εργασίες. 

*σταματαίνει=σταματάει. 

 

Γρηγόρης Μοσχόπουλος, Κοινωνικοί 

Αγώνες του Εφτανησιακού λαού, 

από τις παροιμίες και τη λαογραφία 

του, σ. 27, 28, 45,61, Ο.Ε.Δ.Β., 

Αθήνα 1966. 

(βιβλίο μαθητή, σ.48) 

 

   Θα ζητούσαμε από τους μαθητές να εξηγήσουν με δικά τους λόγια τις παροιμίες, 

όπως εκείνοι τις αντιλαμβάνονται. Με αυτή την άσκηση θα εξασκούνταν στην  

κατανόηση στερεότυπων φράσεων και θα τις οικειοποιούνταν. Ένα παράδειγμα: 

Ανάθεμα δυο πράγματα τη φτώχεια τα γεράματα= δύο άσχημες κακουχίες στη ζωή που 

εύχεται να μην τις έχει κανένας είναι η φτώχεια και τα γεράματα. 

 

 Κεφάλαιο: ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Θα παροτρύναμε τους μαθητές να αναζητήσουν και να βρουν αν υπάρχει μία 

αντίστοιχη τουρκική γελοιογραφία της εποχής ή μια τουρκική ιστορική πηγή για να 

δουν τον τρόπο σχολιασμού των γεγονότων κι από την άλλη πλευρά.

 

 Κεφάλαιο: ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

   Ως γλωσσική άσκηση, αρχικά οι μαθητές θα πρέπει να απλοποιήσουν τα κείμενα 

των επιστολών και να μεταφέρουν τους τύπους της αρχαίας ελληνικής στη νέα 

ελληνική. Για παράδειγμα: 

συνέχεια, ως άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου καλούνται να φανταστούν τι θα 

έγραφαν εκείνοι σε μία επιστολή  προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο για το θέμα των 

Βαλκανικών πολέμων, ακολουθώντας το πρό

χρησιμοποιώντας ένα πιο φροντισμένο λεξιλόγιο με λόγιες λέξεις.

 

(βιβλίο μαθητή, σ. 52): Γελοιογραφία που απεικονίζει τις 
Μ. Δυνάμεις να βράζουν 

(βιβλίο μαθητή, σ.70): Επιστολές με

Θα παροτρύναμε τους μαθητές να αναζητήσουν και να βρουν αν υπάρχει μία 

αντίστοιχη τουρκική γελοιογραφία της εποχής ή μια τουρκική ιστορική πηγή για να 

όπο σχολιασμού των γεγονότων κι από την άλλη πλευρά. 

Κεφάλαιο: ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

Ως γλωσσική άσκηση, αρχικά οι μαθητές θα πρέπει να απλοποιήσουν τα κείμενα 

των επιστολών και να μεταφέρουν τους τύπους της αρχαίας ελληνικής στη νέα 

Για παράδειγμα: επιβάλλουσι=επιβάλλουν, ευρεθώμεν=βρεθούμε

συνέχεια, ως άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου καλούνται να φανταστούν τι θα 

έγραφαν εκείνοι σε μία επιστολή  προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο για το θέμα των 

Βαλκανικών πολέμων, ακολουθώντας το πρότυπο μιας επίσημης επιστολής και 

χρησιμοποιώντας ένα πιο φροντισμένο λεξιλόγιο με λόγιες λέξεις. 

βιβλίο μαθητή, σ. 52): Γελοιογραφία που απεικονίζει τις 
Μ. Δυνάμεις να βράζουν σε ένα καζάνι το σύμβολο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

(βιβλίο μαθητή, σ.70): Επιστολές μεταξύ Βενιζέλου και βασιλιά Κων/νου 
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Θα παροτρύναμε τους μαθητές να αναζητήσουν και να βρουν αν υπάρχει μία 

αντίστοιχη τουρκική γελοιογραφία της εποχής ή μια τουρκική ιστορική πηγή για να 

 

 

 

 

 

 

Ως γλωσσική άσκηση, αρχικά οι μαθητές θα πρέπει να απλοποιήσουν τα κείμενα 

των επιστολών και να μεταφέρουν τους τύπους της αρχαίας ελληνικής στη νέα 

επιβάλλουσι=επιβάλλουν, ευρεθώμεν=βρεθούμε. Στη 

συνέχεια, ως άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου καλούνται να φανταστούν τι θα 

έγραφαν εκείνοι σε μία επιστολή  προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο για το θέμα των 

τυπο μιας επίσημης επιστολής και 
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 Κεφάλαιο: Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ 

   Ως άσκηση παραγωγής προφορικού λόγου, οι μαθητές καλούνται να κάνουν 

αναπαράσταση της Βουλής των Λαζάρων, όπου και θα παραθέσουν προφορικά  την 

απόψή τους και τα επιχειρήματά τους για τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορούν από πριν να καταγράψουν με τη μορφή σημειώσεων 

τα επιχειρήματα που θα τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν την άποψή τους. Μέσα 

από αυτή τη δραστηριότητα και το παιχνίδι ρόλων εξασκούνται και στον τρόπο 

επιχειρηματολογίας σε μία προφορική συζήτηση. 

 

 Κεφάλαιο: «ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΙΖΩΜΟΥ» 

   Το κεφάλαιο αυτό αφορά τη Μικρασιατική καταστροφή. Αρχικά, οι μαθητές 

μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από τη Σμύρνη πριν και μετά 

την καταστροφή και να δημιουργήσουν ένα φωτογραφικό άλμπουμ, βάζοντας κάτω 

από κάθε φωτογραφία μία λεζάντα γραμμένη στα ελληνικά και στην γλώσσα της 

χώρας διαμονής. 

   Στη συνέχεια, θα ήταν ενδιαφέρον να αναζητήσουν πληροφορίες για την 

καθημερινή αρμονική συμβίωση όλων των εθνικοτήτων που ζούσαν στη Σμύρνη, των 

Ελλήνων, των Τούρκων, των Αρμενίων και Εβραίων και να παρουσιάσουν κάποιο 

περιστατικό από την καθημερινότητα. Επιπλέον, εφόσον παρουσιάζονται κείμενα από 

προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που ζούσαν στη Μικρά Ασία, για να προσεγγιστεί 

διαπολιτισμικά το θέμα, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν προσωπικές μαρτυρίες 

κι από ανθρώπους άλλης εθνικότητας (π.χ. τη μαρτυρία ενός Εβραίου, τη μαρτυρία 

ενός Αρμενίου). Αφού βρουν υλικό, μπορούν να παρουσιάσουν προφορικά μέσα 

στην τάξη τις μαρτυρίες για τα γεγονότα της καταστροφής, όπως την έζησαν οι 

άνθρωποι κάθε λαού. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν το 

γεγονός από διαφορετικές οπτικές γωνίες, μέσα από τα μάτια κάθε λαού. 

   Κατόπιν, παρατίθεται ένα διάγγελμα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τους Έλληνες 

της Σμύρνης για την απόβαση του ελληνικού στρατού εκεί: 

Διάγγελμα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον λαό της Σμύρνης με την 

ευκαιρία της αποβίβασης των πρώτων τμημάτων του ελληνικού στρατού: 
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Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης, να 

καταλάβη την Σμύρνην, ίνα ασφαλίση την τάξιν...Η εκδήλωσις της πλημμυρούσης 

χαράς ας συνοδευθή τουναντίον με εκδήλωσιν των αδελφικών αισθημάτων προς τους 

συνοίκους πληθυσμούς. Ας δοθή εις αυτούς να εννοήσουν ότι δεν εορτάζομεν την 

κατάλυσιν* ενός ζυγού… Αλλά ότι η ελληνική ελευθερία θα φέρη προς όλους, 

ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, την ισότητα και την δικαιοσύνην. 

*κατάλυσιν= την πτώση. 

Β. Σκουλάτου, κ.ά. Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τεύχος Β΄, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, 

Ο.Ε.Δ.Β., σ. 92-93, Αθήνα 2002. 

(βιβλίο μαθητή, σ.97). 

   Εδώ μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξής γλωσσική δραστηριότητα: με τη βοήθεια 

του εκπαιδευτικού, πρώτα να μεταφέρουν οι μαθητές το κείμενο στα νέα ελληνικά 

και μετά να αποδώσουν το νόημά του με δικά τους λόγια.  Κατά τη μεταφορά των 

λέξεων στη νέα ελληνική μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα λεξιλογική, ορθογραφική ή 

γραμματική ανάλυση των τύπων της καθαρεύουσας, εφόσον αυτή αποτελεί κομμάτι 

της ελληνικής γλώσσας και είναι θεμιτό οι μαθητές να έχουν κάποιες γνώσεις και 

γι’αυτήν, πέρα από τη δημοτική.  

   Επιπλέον, μπορούμε να θέσουμε στους μαθητές μία δραστηριότητα κατανόησης 

προφορικού λόγου. Στον παρών σύνδεσμο  

https://www.youtube.com/watch?v=kZ4XwaH2UK8 (πρόσβαση στις 28-7-2107  

παρουσιάζεται σε ένα πεντάλεπτο ντοκιμαντέρ το χρονικό της μικρασιατικής 

καταστροφής. Ζητάμε από τους μαθητές να το δουν και να γράψουν τα λόγια σαν 

υπότιτλους. Οι υπότιτλοι μπορούν να γραφτούν και στις δύο γλώσσες , αναλόγως με 

το ποια γλώσσα τους διευκολύνει στην κατανόηση. Στην περίπτωση όμως που 

γραφτούν στη γλώσσα της χώρας διαμονής, θα πρέπει μετά να μεταφερθούν και στην 

ελληνική. 

   Τέλος, εμπλουτίζοντας τη δραστηριότητα του βιβλίου: Μπορείτε να βρείτε και να 

ακούσετε ηχογραφημένα μικρασιάτικα τραγούδια ή ρεμπέτικα; (βιβλίο μαθητή, σ.104), 

μπορούμε να βάλουμε στους μαθητές να ακούσουν  το μικρασιατικό τραγούδι Σγουρέ 

Βασιλικέ μου που το ερμηνεύει η Δόμνα Σαμίου κι αφού το ακούσουν να 

περιγράψουν με λίγα λόγια το νόημα των στίχων. 

 



62 
 

 Κεφάλαιο: ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ WALL STREET 

   Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται κι ένα απόσπασμα για τις εργασιακές συνθήκες 

στην Ελλάδα: 

Οι συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα 

Η εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα είναι μεγάλη,μακρύτερη από οπουδήποτε αλλού. Κανείς 

εργάτηςδεν φαντάζεται τα καλά και ευεργετικά που θα έφερνε η ημέρα των οκτώ 

εργάσιμων ωρών. Δεν γνωρίζουν παρά την εργάσιμη των δέκα, το λιγότερο, ενώ 

συνήθως η εργασία τους διαρκεί 12 ή 14 ώρες, χωρίς κανένα επίδομα ή πλέον 

αμοιβή…Σε πολλά εργοστάσια, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνία, 

ξαφνιάστηκα από τη μικρή ηλικία των παιδιών, που τα ανάγκαζαν να εργαστούν, 

αγόρια 8 έως 10 χρόνων και κορίτσια 6 ή 7 χρόνων. Οι αμοιβές τους, αν και ελάχιστες, 

είναι καλοδεχούμενες από τις οικογένειές τους, γιατί συμπληρώνουν το πενιχρό 

οικογενειακό εισόδημα... 

Percy Martin, La Grece nouvelle, σ.176-177, Libraire orientale 

et americaine, Paris 1913. 

(βιβλίο μαθητή, σ. 110). 

   Μία δραστηριότητα σύνδεσης της χώρας διαμονής των μαθητών με την Ελλάδα θα 

ήταν η αναζήτηση πληροφοριών για τις εργασιακές συνθήκες στη χώρα διαμονής 

τους και στη συνέχεια η καταγραφή και σύγκριση σε έναν πίνακα των ομοιοτήτων 

και διαφορών στις συνθήκες εργασίας (ωράρια, μισθοί, εργασιακά δικαιώματα κτλ.) 

των δύο χωρών. Μπορεί να γίνει και προφορική παρουσίαση των στοιχείων μέσα 

στην τάξη. 

 

 Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 

   Το μάθημα αναφέρεται στην καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου και στην 

στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα από τα δικτατορικά καθεστώτα. 

Ως δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου μπορούμε να ζητήσουμε από τους 

μαθητές να γράψουν μία έκθεση όπου θα αναλύουν την έννοια της λογοκρισίας και θα 

εκφράζουν τις απόψεις τους για την ελευθερία του λόγου. 
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    Κατόπιν, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα : Διαβάστε το βιβλίο της Άλκης Ζέη, Το 

Καπλάνι της Βιτρίνας, Κέδρος,Αθήνα 1980 (βιβλίο μαθητή, σ.115), προτείνουμε στους 

μαθητές να διαλέξουν ένα απόσπασμα και να γράψουν το σενάριο και τους διαλόγους 

της σκηνής, Αφού το ολοκληρώσουν, μπορούν να το δραματοποιήσουν σε ομάδες 

μέσα στην τάξη. Με την άσκηση αυτή εξασκούνται στην κατανόηση και παραγωγή 

του γραπτού λόγου, καθώς και στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω της 

δραματοποίησης. Εναλλακτικά, μπορούν αφού διαβάσουν το βιβλίο να ετοιμάσουν 

μία βιβλιοπαρουσίαση και να γράψουν την κριτική τους. 

 

 

 Κεφάλαιο:  Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 

 

   Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα κολλάζ από 

αποκόμματα ελληνικών εφημερίδων κι εφημερίδων της χώρας διαμονής τους που 

παρουσιάζουν ειδήσεις για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

 

         

 

 

 

  Στη συνέχεια, μπορούν να γράψουν τα λόγια των ελληνικών ειδήσεων στη νέα 

ελληνική και να μεταφράσουν τα λόγια από τη γλώσσα της χώρας διαμονής τους στα 

ελληνικά. 

   Επιπλέον, μπορούν να ετοιμάσουν ορισμένες ερωτήσεις κι αν είναι δυνατό, να 

πάρουν συνέντευξη από τους παππούδες τους ή κάποιον άλλο ηλικιωμένο για τα 

γεγονότα της εποχής εκείνης. 

   Επίσης, μπορούν να αναζητήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες για το 

Ολοκαύτωμα των Εβραίων και με βάση τις μαρτυρίες που περιέχονται στη σελίδα 

     Εικόνα 6: Απόκομμα ελληνικής εφημερίδας. 

(Πηγή: https://goo.gl/images/PxCYpi, πρόσβαση 

στις 28/7/2017). 

Εικόνα 7: Απόκομμα αμερικανικής εφημερίδας. 

(Πηγή: https://goo.gl/images/7ZiXXj, πρόσβαση 

στις 28/7/2017). 
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123 του βιβλίου του μαθητή, να εικονογραφήσουν αυτά που περιγράφονται. Είναι μία 

ευχάριστη δραστηριότητα κατανόησης προφορικού λόγου. 

   Τέλος, για επιπλέον εξάσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου, πέρα από την 

περιγραφή των φωτογραφιών που ζητείται να γίνει στη σελίδα 129 του βιβλίου, 

μπορούμε να προτρέψουμε τους μαθητές  να φανταστούν ποια είναι η ιστορία αυτών 

των ανθρώπων που απεικονίζονται και να τη διηγηθούν προφορικά. 

 

                                               

 

 

 

 

 

(βιβλίο μαθητή, σ. 129) 

 

 Κεφάλαιο: ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ 

ΚΟΠΟΥΣ 

   Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται συνοπτικά τα γεγνότα της Δικτατορίας και του 

Πολυτεχνείου. Ως δραστηριότητα κατανόησης προφορικού λόγου μπορούμε να 

βάλουμε στους μαθητές να ακούσουν ένα ηχητικό απόσπασμα (ενδεικτικός 

σύνδεσμος:https://www.youtube.com/watch?v=mwL1nvnrk4U, πρόσβαση στις 

29/7/2017) από τον ραδιοφωνικό σταθμό των φοιτητών και να καταγράψουν με δικά 

τους λόγια αυτό που ακούν. Στη συνέχεια, για την παραγωγή προφορικού λόγου 

μπορούν ανά ομάδες να ετοιμάσουν μια δική τους ραδιοφωνική ανακοίνωση με θέμα 

τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και να την εκφωνήσουν μέσα στην τάξη. 

 

1η φωτογραφία: Χαμόσπιτα στα Κουντουριώτικα του 
Πειραιά. 

2η φωτογραφία: Ελληνίδα 
μετανάστρια με τα παιδιά της. 
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 Κεφάλαιο: ΣΥΝΟΡΑ Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ 

 

   Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η ευκαιρία ανάπτυξης διαπολιτισμικών 

δραστηριοτήτων. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Οι μαθητές μπορούν να ψάξουν και να βρουν ή να τραβήξουν οι ίδιοι φωτογραφίες 

από ιστορικά κτίρια της χώρας που μένουν, καθώς κι από άλλες χώρες και να 

οργανώσουν μία έκθεση μέσα στην τάξη με φωτογραφίες από ιστορικά κτίρια των 

χωρών. Κάτω από κάθε φωτογραφία μπορούν να βάλουν μια μικρή λεζάντα με τις 

βασικές πληροφορίες για το κτίριο και την αρχιτεκτονική του, γραμμένες και στις δύο 

γλώσσες. 

   Γενικότερα, στο μάθημα προβάλλονται οι διακρίσεις της Ελλάδας στο εξωτερικό: 

- Διακρίσεις Ελλήνων καλλιτεχνών (ζωγράφων, γλυπτών) στο εξωτερικό, όπως 

ο Νικηφόρος Λύτρας, ο Νικόλαος Γύζης, ο Γιαννούλης Χαλεπάς (βιβλίο 

μαθητή, σσ. 137-144). 

- Διακρίσεις Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων, όπως ο Κωνσταντίνος 

Καβάφης, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Γιάννης Ρίτσος και άλλων που 

βραβεύτηκαν με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας , όπως ο Γιώργος Σεφέρης 

κι ο Οδυσσέας Ελύτης (βιβλίο μαθητή, σσ.144-149). 

- Δικαρίσεις της ελληνικής μουσικής (λαϊκά, ρεμπέτικα) και διαφόρων 

δημιουργών και τραγουδιστών  της, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Στέλιος 

(βιβλίο μαθητή, σ.136):Το Πανεπιστήμιο, η Ακαδημία και η Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Αθήνας. 
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Καζαντζίδης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκις, η Νανά 

Μούσχουρη και η Μαρία Κάλλας (βιβλίο μαθητή, σσ.150-152). 

- Προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004 και διακρίσεις 

Ελλήνων αθλητών και της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Euro του 2004 

(βιβλίο μαθητή, σσ. 154-156). 

   Προσεγγίζοντας διαπολιτισμικά το μάθημα, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εξής 

δραστηριότητες με βάση τα παραπάνω: 

-Μέσω εικονικών περιηγήσεων στα ελληνικά μουσεία, να εντοπίσουν οι μαθητές 

έργα ξένων καλλιτεχνών που έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και ειδικότερα 

καλλιτεχνών που προέρχονται από τη χώρα διαμονής τους. 

- Να αναζητήσουν και να βρουν ξένους ποιητές που έχουν διακριθεί κι εκείνοι στον 

κόσμο και να παραθέσουν κάποιο χαρακτηριστικό έργο τους. Μπορούν επίσης να 

βρουν ποιήματα των Ελλήνων ποιητών μεταφρασμένα σε μια άλλη γλώσσα και να τα 

παρουσιάσουν. Για παράδειγμα, να παρουσιάσουν το ποίημα «Ιθάκη» του Καβάφη 

μεταφρασμένο στα  ιταλικά. 

-Να βρουν και να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά είδη μουσικής της χώρας 

διαμονής τους και να εντοπίσουν, αν υπάρχουν, τραγούδια που έχουν διασκευαστεί  

από τη μία γλώσσα στην άλλη. Επίσης, να αναφέρουν ποια είναι τα πιο δημοφιλή 

ελληνικά τραγούδια στη χώρα διαμονής τους κι αντίστροφα. Μπορούν επιπλέον να 

αναζητήσουν και να δουν αν υπάρχουν τραγούδια που ερμηνεύονται ταυτόχρονα σε 

δύο γλώσσες, για παράδειγμα ένα ελληνογαλλικό τραγούδι. Τέλος, μπορούν να 

ανακαλύψουν κοινά ακούσματα που τυχόν υπάρχουν στη μουσική των χωρών ή που 

η μία χώρα τα υιοθετεί από την άλλη. Για παράδειγμα, η ελληνική μουσική έχει 

πολλές επιρροές από στοιχεία της ανατολίτικης μουσικής. 

    

 

 

  

(βιβλίο μαθητή, σ. 138): Νικόλαος 
Γύζης, «Τα αρραβωνιάσματα των 

παιδιών». 
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    Στο μάθημα αναφέρεται ότι η τέχνη του ζωγράφου Νικόλαου Γύζη είναι 

περισσότερο δυτική, παρά ελληνική. Δεν αναφέρονται όμως περισσότερες 

πληροφορίες για το ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τη δυτική τέχνη. 

Οι μαθητές λοιπόν μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και να καταγράψουν αυτά 

τα στοιχεία και στη συνέχεια να εντοπίσουν ποια από αυτά υπάρχουν στον παραπάνω 

πίνακα του Έλληνα ζωγράφου. Επίσης, μπορούν να διαλέξουν ένα χαρακτηριστικό 

έργο της ελληνικής τέχνης κι ένα αντίστοιχο τηςς δυτικής και να τα κάνουν μια 

συγκριτική μελέτη των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν. 

   Τέλος, ως γλωσσική άσκηση, μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές να 

μεταφράσουν στη γλώσσα της χώρας διαμονής τους με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 

τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου κι ένα χαρακτηριστικό ελληνικό 

τραγούδι. 

 

 Κεφάλαιο: ΚΥΠΡΟΣ: ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΜΕΝΟ ΣΤΟ 

ΕΔΑΦΟΣ. 

   Το τελευταίο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου αναφέρεται στην ιστορία της 

Κύπρου. Θα ζητούσαμε από τους μαθητές να κάνουν μία περίληψη όλου του 

μαθήματος, αναφέροντας επιγραμματικά τα κύρια γεγονότα από την κυριαρχία των 

Άγγλων μέχρι την τουρκική εισβολή. Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να βάλουμε κάποιο 

ηχητικό απόσπασμα για να ακούσουν και την κυπριακή διάλεκτο. 

 

   Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις μας, αξίζει να αναφερθεί ότι στόχος μας ήταν ο 

εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη ιδεών για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, προκειμένου να συνδυσουμε τη διδασκαλία  

των στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού με τη διδασκαλία της Γλώσσας. Οι προτάσεις 

αυτές αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο χρήσης του παρόντος σχολικού εγχειριδίου 

«Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο» και μπορούν να εφαρμοστούν ως 

επιπλέον υλικό παράλληλα με το ήδη υπάρχον. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

   Kλείνοντας την παρούσα εργασία με την παρουσίαση, ανάλυση του σχολικού 

εγχειριδίου και τις δικές μας προτάσεις, καταλήγουμε στις εξής παρατηρήσεις και τα 

εξής συμπεράσματα: 

1) Στόχος του βιβλίου είναι να αναπτύξει στους μαθητές μια εθνική συνείδηση και 

ταυτότητα που είναι ταυτόχρονα διπολιτισμική και οικουμενική και η οποία 

διαμορφώνεται σταδιακά χωρίς φανατισμό. 

2) Η εθνική ταυτότητα καλλιεργείται σφαιρικά και συντίθεται από στοιχεία όπως η   

σύνδεση της Διασποράς και της χώρας διαμονής με την πατρίδα-Ελλάδα, η 

ενεργός συμμετοχή κι ο πρωταγωνιστικός ρόλος των μαθητών στην αναζήτηση 

της γνώσης (ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο της διδασκαλίας), η γνώση του 

τρόπου ζωής και της καθημερινότητας στην ελληνική πραγματικότητα, η επαφή 

με πολιτιστικά στοιχεία (τέχνη, μουσική, λογοτεχνία) και η χρήση αυθεντικού, 

γνήσιου υλικού, συμβόλων και εικόνων. 

3) Η ύλη καλύπτει ιστορικά γεγονότα που δεν αφορούν μόνο τον ελλαδικό χώρο, 

αλλά είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα και η ιστορική 

της πορεία συνδέονται με την πορεία του υπόλοιπου κόσμου. Η ιστορία ξεκινάει 

από την ιστορική περίοδο της Τουρκοκρατίας και καταλήγει στην τουρκική 

εισβολή στην Κύπρο. Είναι φυσικό επακόλουθο να παραλείπονται ορισμένα 

ιστορικά γεγονότα ή να μην παρουσιάζονται με πολλές λεπτομέρειες, καθώς ο 

όγκος της ύλης που θα απαιτούνταν για την ανάλυση τόσων ιστορικών περιόδων 

θα ήταν πολύ μεγάλος. 

4) Στο περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η 

διαπολιτισμική διάσταση. Οι  «Άλλοι» - όπως αναφέρονται και στον τίτλο- δεν 

γίνονται γνωστοί στους μαθητές μέσα από τον πολιτισμό τους, παρά μόνο 

αναφέρονται ως η «αντίπαλη πλευρά». Τα γεγονότα παρουσιάζονται κατά κύριο 

λόγο από την ελληνική σκοπιά και η αναζήτηση της γνώσης περιορίζεται κυρίως 

στην ελληνική κουλτούρα κι όχι στα στοιχεία πολιτισμού της διασποράς και των 

άλλων λαών, για παράδειγμα των Τούρκων. Θα ήταν θεμιτό να υπάρχει μια 

περισσότερο διαπολιτισμική προσέγγιση που να αφορά του γνωριμία με όλους 

τους λαούς που αναφέρονται στο βιβλίο και να συνδέει συχνότερα τη διασπορά 
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με την Ελλάδα, για να κατανοήσουν βαθύτερα οι μαθητές το συνδετικό κρίκο που 

υπάρχει μεταξύ τους. 

5) Η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται πολύ εύστοχα. Η ποικιλία κειμένων, ακόμη 

και αυτά στα οποία το νόημα είναι δυσνόητο γιατί διατηρείται αυτούσια η 

γλώσσα της εποχής και δεν απλοποιείται στα νέα ελληνικά, προσφέρει στους 

μαθητές μια συνολική γνώση και τους δίνει εφόδια ώστε να γίνουν ικανοί 

χειριστές της ελληνικής και να μιλούν ή γράφουν με τον κατάλληλο τρόπο 

ανάλογα με την περίσταση. 

6) Με τις δικές μας προτάσεις θελήσαμε να συνδέσουμε τη διδασκαλία της ιστορίας 

και του πολιτισμού με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, καθώς πιστεύουμε 

ότι αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα και πρέπει να μαθαίνονται παράλληλα. Σε 

αυτό το επίπεδο ελληνομάθειας που απευθύνεται το σχολικό βιβλίο (που είναι το 

ανώτατο), εφόσον θεωρείται δεδομένη η επαρκής κατάκτηση της ελληνικής 

γλώσσας εστιάσαμε σε δραστηριότητες εφαρμογής που εξασκούν τους μαθητές 

στις τέσσερις βασικές δεξιότητες, την κατανόηση-παραγωγή προφορικού λόγου 

και την κατανόηση-παραγωγή γραπτού λόγου. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικό ή επιπρόσθετο υλικό παράλληλα με το 

υλικό του σχολικού εγχειριδίου. 
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