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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Σημειωτική ανάλυση του σχολικού 

εγχειριδίου της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου: ΄΄Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία΄΄ εκπονήθηκε 

στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» με 

κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία», του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των αξιών που παρουσιάζονται στο 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Γι’ αυτόν τον λόγο επιχειρείται η ανάλυση των γραπτών και 

εικονικών παραθεμάτων μιας διδακτικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ 

Γυμνασίου, με σημειωτικά εργαλεία ανάλυσης. 

Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν τα κείμενα και τα εικονικά μέρη της τέταρτης 

διδακτικής ενότητας και θα εξεταστεί η μεταξύ τους σχέση καθώς και η συσχέτισή 

τους με τους διδακτικούς σκοπούς που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του 

Αναλυτικού Προγράμματος. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία, το 

μοντέλο Greimas (1966&1968) για τα κείμενα και το μοντέλο του Barthes 

(1988&2007) για τις εικόνες, όπως χρησιμοποιήθηκαν από τους Lagopoulos & 

Boklund-Lagopoulou (1982&2016) και Χριστοδούλου (2013). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι τα εργαλεία ανάλυσης βοήθησαν 

στην κατανόηση των σχέσεων γλωσσικών και εικονικών μηνυμάτων του εγχειριδίου. 

Τόσο τα γραπτά όσο και τα οπτικά παραθέματα λειτουργούν συμπληρωματικά με το 

διδακτικό κείμενο και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους στόχους που 

διατυπώνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Ιστορία, σχολικό εγχειρίδιο, σημειωτική ανάλυση 
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Abstract 

The present paper entitled «Semiotic Analysis of the Greek Gymnaseum 3rd 

grade “Early and Modern History” textbook». 

The purpose of the paper is the investigation of the values that are being presented 

in the selected textbook. The paper attempts to analyse the images and the 

accompanying texts in a teaching module of 3
rd

 grade handbook, using semiotic 

analysis tools. 

Specifically, will be analysed the texts and the images of the fourth teaching 

module and will be examined the relevance between them and correlation with the 

objectives as being defined by the Ministry of Education through the curriculum. 

The Greimas model (1966&1968) is being implemented in order to interpret texts 

and the Barthes model (1988&2007) to interpret the images as were used by 

Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou (1982&2016) and Christodoulou (2013). 

The outcome of the research shows that the analysis tools helped in understanding 

the relationship between lingual and figurative messages of the  teaching module. The 

textual as well as the visual sources are complementary to the theoretical framework 

of the course and correlate directly or indirectly with the objectives indicated by the 

curriculum. 

 

Key-words: History, textbook, semiotic analysis 
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Εισαγωγή  

Το σχολικό εγχειρίδιο βρίσκεται στο κέντρο της διδακτικής πράξης κυρίως στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς κατευθύνει τη διδασκαλία, ενώ παράλληλα, 

αποτελεί και ένα από τα βασικότερα μέσα πληροφόρησης και κοινωνικοποίησης των 

μαθητών/τριών (Μπονίδης, 2004:195). 

Ιδιαίτερα το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας αποτέλεσε συχνά 

αντικείμενο αντιπαραθέσεων καθώς μέσω αυτού επιχειρείται η διαπαιδαγώγηση και η 

κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών αλλά και η δημιουργία εθνικής ταυτότητας 

σύμφωνα με τα δεδομένα της επικρατούσας ιδεολογίας (Μαυροσκούφης, 2007:15). 

Επομένως, στόχος της παρούσης εργασίας είναι να ερευνηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο δομείται η εθνική ταυτότητα μέσω του σχολικού εγχειριδίου καθώς και ποιες 

αξίες κυριαρχούν στα εικονικά και γραπτά παραθέματα που συνοδεύουν το κείμενο 

της κυρίως ιστορικής αφήγησης. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι εικόνες και οι 

γραπτές πηγές της 4
ης

 ενότητας με τίτλο: «Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως 

τις αρχές του 20
ου

 αιώνα» του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου με τίτλο: 

«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία». 

Γα την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία, το 

μοντέλο Greimas (1966-&1968) για τα κείμενα και το μοντέλο του Barthes 

(1988&2007) για τις εικόνες, όπως χρησιμοποιήθηκαν από τους Lagopoulos & 

Boklund-Lagopoulou (1982&2016) και Χριστοδούλου (2013). 

Η δομή της εργασίας χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Στο θεωρητικό μέρος στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία σύντομη εισαγωγή στην 

επιστήμη της σημειωτικής και στη συμβολή της στην ανάγνωση ιστορικών πηγών. 

Στη συνέχεια προσεγγίζεται ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τέλος παρουσιάζονται οι στόχοι του μαθήματος της 

σχολικής ιστορίας σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.  

     Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί το ερευνητικό μέρος. Αρχικά 

παρουσιάζεται ο σκοπός και η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας και έπειτα τα 

κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου εγχειριδίου όσο και η περιγραφή του.  

     Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται και αναλύονται οι γραπτές και οπτικές πηγές σε 

δηλωτικό επίπεδο. Κατόπιν εντοπίζονται οι κώδικες και εξετάζεται ο βαθμός 

συνάφειας των εικόνων με τους τίτλους της ενότητας, καθώς και με τους διδακτικούς 

σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 
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Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των γενικών συμπερασμάτων που 

προέκυψαν μέσω της ανάλυσης. 
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Θεωρητικό μέρος  

Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές προσεγγίσεις 

 

1.1 Σημειωτική-Ιστορική αναδρομή 

Ο όρος σημειωτική ή σημειολογία εμφανίζεται από την αρχαιότητα στις θετικές 

επιστήμες κάνοντας προσπάθειες συστηματικών ερμηνειών (Boklund-Lagopoulou, 

1983:4-5). 

Οι δύο κύριοι θεμελιωτές της σημειωτικής που δρουν περίπου την ίδια χρονική 

περίοδο, αλλά έχουν ριζικά θεωρητικές διαφορές, είναι ο γλωσσολόγος Ελβετός 

Ferdinand de Saussuse και ο χημικός, Αμερικανός Charles Peirce (Lagopoulos & 

Boklund-Lagopoulou, 2016:26). 

Ο Saussuse γίνεται γνωστός με το βιβλίο του “Cours de linguistique generalare” 

στο οποίο έθεσε τις βάσεις για τη δομική γλωσσολογία και την ανάπτυξη της 

σημειολογίας. Στη συγκεκριμένη επιστήμη η γλώσσα αποτελεί ένα σύστημα σημείων 

από τα πολλά που υπάρχουν το οποίο διέπεται από τις νομοτέλειες της σημειολογίας 

στη γενική τους μορφή (Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou, 2016:26). 

 Η πρώτη ομάδα ερευνητών που εφαρμόζει τις αρχές του Saussure σε άλλα 

σημειωτικά συστήματα ήταν η γνωστή ως «Σχολή της Πράγας», με βασικό 

εκπρόσωπο τον Roman Jakobson, η οποία πέρα από τη λογοτεχνία εφάρμοσε τη 

σημειωτική σε όλους τους αισθητικούς τομείς:  στη μουσική, στο θέατρο, στη 

ζωγραφική κ.λπ.  (Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou,1980:5). 

Επίκεντρο των συγκεκριμένων ομάδων, η Δυτική Ευρώπη, και συγκεκριμένα το 

Παρίσι, γύρω στο 1960, όπου εμφανίζεται το κύμα του δομισμού, μέρος του οποίου 

ήταν και η σημειωτική που πλέον εφαρμόζεται σε όλες τις κοινωνικές επιστήμες. 

Σημαντικότερη δομική μελέτη η «Les structures elementaires de la parente», του 

ανθρωπολόγου Claude Levi-Stauss. Την ίδια περίοδο εκτυπώνεται και το εγχειρίδιο 

σημειωτικής του Roland Barthes με τίτλο «Elements de semiologie». Ιδιαίτερα 

σημαντική θεωρείται η συνεισφορά του Greimas, στην εξέλιξη της σημειωτικής 

σχολής καθώς δημιούργησε την αφηγηματολογία. Οι Γάλλοι αρχίζουν και 

εφαρμόζουν τη σημειωτική μέσα στην καθημερινή τους ζωή, στη μόδα, στο σινεμά 

στην ψυχανάλυση και σε όλες τις εκφάνσεις της πραγματικότητας (Lagopoulos & 

Boklund-Lagopoulou, 1983:16). 
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        Όσον αφορά τον Pierce, δίνει περισσότερη έμφαση στο πεδίο της φιλοσοφίας και 

στη σημασία του «σημείου» ως μέρος μιας θεωρίας της λογικής. Το έργο του έγινε 

ευρέως γνωστό μετά τη δημοσίευση των Collected papers of Chares Sanders Pierce 

(1931) και συνεχιστές του ήταν ο Charles W. Morris και ο Sebeok (Lagopoulos & 

Boklund-Lagopoulou, 2016:27). 

       Θα πρέπει να αναφερθεί και η εμφάνιση μιας τρίτης ανεξάρτητης σχολής στη 

Ρωσία, που βασίζεται στον δομισμό και στην κυβερνητική, γνωστή στην Ευρώπη με 

τα έργα του φιλολόγου Juri Lotman (Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou, 1983:20-

23). 

Σημειωτική λοιπόν, είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την ανάλυση 

συστημάτων σημασίας και δηλώνεται με δύο ονομασίες «Σημειωτική» και 

«Σημειολογία» (Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou, 1983:15-23). Το σύστημα μέσω 

της σημειωτικής ανάλυσης αποδομείται και φανερώνεται το ιδεολογικό μήνυμα που 

μεταφέρει. Η σημειωτική είναι ένα εργαλείο που βοηθάει να αποκρυπτογραφήσει ο 

άνθρωπος πιο συνειδητά, πιο ελεύθερα και πιο αδέσμευτα τους κώδικες και τα 

μηνύματα που κατακλύζουν μια κοινωνία είτε σε ιστορικό είτε σε πολιτιστικό επίπεδο 

(Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou, 1983:9-12). 
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1.2 Βασικές έννοιες της Σημειωτικής 

Η Γλώσσα σύμφωνα με τον Saussure είναι ένα σύστημα σημείων. Το σημείο 

αποτελείται από τις έννοιες που βρίσκονται στα δεδομένα της συνείδησης 

(σημαινόμενο) και τις αντίστοιχες ακουστικές εικόνες (σημαίνον) που τις εκφράζουν 

(Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou, 2016:45-47). Η σχέση μεταξύ σημαίνοντος και 

σημαινόμενου είναι άρρηκτη αλλά και αυθαίρετη καθώς εξαρτάται από τις κοινωνικές 

και πολιτιστικές συμβάσεις και  το συγκείμενο μέσα στο οποίο αναφέρεται (Chandler, 

1994:9). 

Η σημασία του σημείου διακρίνεται σε δύο κατηγορίες την άμεση-δηλωτική και 

την έμμεση-συνδηλωτική (Χριστοδούλου, 2007:20). Ο Peirce κατηγοριοποιεί το 

σημείο σε τρεις τύπους: α) τον ενδεικτικό, β) τον εικονικό και γ) τον συμβολικό. Κάθε 

σημείο αναλόγως με τη χρήση του μπορεί να ανήκει είτε σε μία είτε ταυτόχρονα και 

στις τρεις κατηγορίες (Chandler, 1994:12). 

Η σημασιολογική δόμηση των σημείων σε σύνολα ονομάζονται κώδικες ή 

ισοτοπίες κατά τον Greimas (Χριστοδούλου, 2007:22). Η συστηματοποίηση των 

σημείων σε κώδικες συγκροτείται σύμφωνα με τον Saussure σε δύο άξονες τον 

παραδειγματικό και τον συνταγματικό. Ο πρώτος αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα 

στοιχείο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο και ο δεύτερος τον τρόπο που 

μπορούν να συνδυαστούν τα στοιχεία μεταξύ τους (Lagopoulos & Boklund-

Lagopoulou, 2016:57). 

Ο Barthes συστήνει να αναλύεται το λεκτικό και εικονικό σύστημα σε δύο 

επίπεδα, το κυριολεκτικό και το συνειρμικό. Τα δύο επίπεδα αν και είναι διαφορετικά, 

παράλληλα είναι και συμπληρωματικά (Χριστοδούλου, 2007: 21) 

Γίνεται αντιληπτό ότι η σημασία των κωδίκων για την ανάγνωση μηνυμάτων 

είναι μεγάλη. Επιπλέον, τα σημειωτικά συστήματα δεν υφίστανται χωρίς τη συμβολή 

του ατόμου. Το σύστημα από μόνο του δεν παράγει τίποτα. Για να θεωρηθεί μια 

επικοινωνία επιτυχημένη απαιτείται δέκτης και πομπός. Ένας πομπός για να 

κωδικοποιήσει το μήνυμα σύμφωνα με τον κώδικα και ένας δέκτης για να το 

αποκωδικοποιήσει, να το ερμηνεύσει και να το κατανοήσει. Ένα σημειωτικό 

σύστημα, λοιπόν, λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία (Boklund-Λαγοπουλου, 1980:14-

15). 
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1.3 Η  συμβολή της σημειωτικής στην ανάγνωση των ιστορικών 

πηγών 

Οι ιστορικές πηγές των σχολικών εγχειριδίων πριν μερικές δεκαετίες 

περιορίζονταν στα γραπτά κείμενα τα οποία αντλούνταν από εφημερίδες, αρχεία 

βιβλιοθηκών, επίσημων κρατικών εγγράφων κ.ά. (Μαυροσκούφης, 2005:19). 

Με την πάροδο του χρόνου και με την ευρεία χρήση της εικόνας εντάσσονται 

σταδιακά οπτικές πηγές στα σχολικά εγχειρίδια και αρχίζουν να διενεργούνται 

έρευνες για την αποτελεσματικότητα της εικόνας στη μαθησιακή διαδικασία 

(Καψάλης-Χαραλάμπους, 2007:254-256). Τον 19
ο
 αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται 

εικόνες στα σχολικά εγχειρίδια της Δυτικής Ευρώπης και στην Ελλάδα στις αρχές του 

20ού αιώνα (Χριστοδούλου, 2007:23). 

Ο μαθητής, λοιπόν, κρίνεται απαραίτητο να είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί το 

συμβολικό σύστημα της εικόνας για να λάβει το μήνυμα, όπως συμβαίνει με το 

συμβολικό σύστημα της γραπτής γλώσσας (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2007:252). 

Η εικόνα και το κείμενο στα σχολικά εγχειρίδια συνυπάρχουν, 

αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοαναιρούνται, προκειμένου να γίνει η σωστή προσέγγιση 

και η σωστή εκμάθηση των διαφόρων κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών 

σκοπών (Χριστοδούλου, 2007:24). 

Οι μαθητές με την αξιοποίηση των οπτικών πηγών αποκτούν σημαντικά 

παιδαγωγικά κα μαθησιακά πλεονεκτήματα. Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά 

τους, την ενσυναισθητική και κριτική τους ικανότητα καθώς και την ιστορική τους 

φαντασία και σκέψη ώστε να μπορούν να διατυπώνουν υποθέσεις που απαντούν σε 

ιστορικά προβλήματα. Επιπλέον, κινητοποιούν το ενδιαφέρον του μαθητή για 

ερευνητική μάθηση και βοηθούν στην ουσιαστική κατανόηση των γεγονότων και των 

αφηρημένων εννοιών μέσω της διαδικασίας μετάβασης από την εικονική στη 

συμβολική και διανοητική αναπαράσταση. Τέλος, το οπτικό υλικό επιδράει θετικά 

στη μνημονική ικανότητα και διευκολύνει ιδιαίτερα τους μαθητές με μειωμένες 

αναγνωστικές δεξιότητες (Μαυροσκούφης, 2005:228-229). 

Η ανάγνωση του κειμένου και η μελέτη της εικόνας μπορεί να γίνει είτε 

ταυτόχρονα είτε μεμονωμένα, για την ουσιαστικότερη κατανόηση των γεγονότων, για 

τη διασάφηση και τη μελέτη στοιχείων του μαθήματος, για την ανάλυση 

πληροφοριών και για την κινητοποίηση του μαθητή (Μαυροσκούφης, 2005:229). 



 

12 

Σύμφωνα με τη Χριστοδούλου (2003:21) η σχέση του κειμένου με την εικόνα ή 

με ένα σύνολο εικόνων μπορεί να είναι διακοσμητική, παράλληλη, αντιθετική ή 

εμφαντική. Η διακοσμητική εικόνα έχει απλώς αισθητική αξία, δεν προσφέρει στον 

μαθητή/αναγνώστη/θεατή/δέκτη κάποιο σημαντικό στοιχείο ή πληροφορία για το 

περιεχόμενο του κειμένου προσελκύει μόνο την προσοχή του και ενισχύει τα κίνητρά 

του για μάθηση. Η παράλληλη εικόνα παρουσιάζει περισσότερα στοιχεία από το 

κείμενο, το επικαλύπτει ή παρουσιάζει κάτι περιττό ενώ η αντιθετική εικόνα δίνει 

πληροφορίες οι οποίες ούτε συμβαδίζουν ούτε ταυτίζονται με το περιεχόμενο του 

κειμένου. Τέλος, η εμφαντική ή συμπληρωματική εικόνα λειτουργεί συμπληρωματικά 

με το κείμενο και βοηθούν στην κατανόηση στοιχείων και εννοιών που χρήζουν 

περαιτέρω ανάλυση. 

Στο σύνολο των εικόνων ο Καψάλης-Χαραλάμπους (2007:259-261) προσθέτει 

την εικόνα μεταμόρφωσης η οποία προσφέρει στηρίγματα απομνημόνευσης και 

βοηθάει τον μαθητή/αναγνώστη/θεατή/δέκτη να συγκρατεί καλύτερα τα στοιχεία και 

τις ιδέες του κειμένου. 

Η λειτουργία ή οι λειτουργίες μίας εικόνας καθώς και ο τρόπος αξιοποίησής τους 

στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας συμβάλλουν στη βελτίωση και στην 

αποτελεσματικότητα της μάθησης, για αυτό το λόγο η εικονογράφηση του σχολικού 

εγχειριδίου πρέπει να γίνεται με σχέδιο, οργάνωση και μελέτη (Καψάλης-

Χαραλάμπους, 2007:260-261).  

Η βασικότερη ωφέλεια από την ενσωμάτωση του οπτικού γραμματισμού στο 

μάθημα της Ιστορίας είναι η δυνατότητα να προσεγγισθεί αποτελεσματικά η 

χαρακτηριστική πολυτροπικότητα των πηγών που εντοπίζονται στο σχολικό 

εγχειρίδιο. Η διαπλοκή των εικόνων με την ιστορική αφήγηση επηρεάζει την ιστορική 

κατανόηση ενώ ταυτόχρονα γεννά προβληματισμούς για τη σωστή επιλογή και 

αξιοποίησή τους μέσα στη σχολική τάξη. Η χρήση σημειωτικών πρακτικών και 

εργαλείων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα 

ανάγνωσης εικόνων, αλλά και την κριτική προσέγγισή τους, ως πηγών της Ιστορίας 

(Παπαδάκη, 2011). 

Σημαντική για την κριτική προσέγγιση και την ανάγνωση των γραπτών και 

οπτικών πηγών είναι η συμβολή της σημειωτικής. Η σημειωτική ανάλυση της πηγής 

σύμφωνα με τον Μαυροσκούφη (2005:35-37) ακολουθεί τα εξής στάδια:  

 αναγνώριση της πηγής: κατηγορία και είδος πηγής 

 στόχοι της ανάλυσης 
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  διάκριση εξωτερικών ενδείξεων (σημειοφόρος): η πηγή μοναδικό ή πολλαπλό 

κείμενο, τυχόν επιδράσεις στην ερμηνεία της 

 είδος συστήματος: βασικά σημαίνοντα και σημασία τους 

 τροπικότητα της πηγής (modality): οντολογική κατάσταση, αυθεντικότητα και 

αξιοπιστία του μηνύματος 

 συνταγματική ανάλυση: μελέτη της δομής της πηγής και της σχέσης μεταξύ των 

μερών της  

 υποδειγματική ανάλυση: μελέτη διαφόρων υποδειγμάτων σημαινόντων και 

σημασία της χρήσης του ενός αντί άλλων 

 καταδήλωση-συμπαραδήλωση: σχέση μεταξύ σημαίνοντος-σημαινομένου 

 επικοινωνιακοί κώδικες  

 σημειωτικοί κώδικες 

 διακειμενικότητα: υπαγωγή σε στυλ, σχέση με άλλα κείμενα (προηγούμενη 

εμπειρία)- τύποι κειμένου 

 κοινωνική σημειωτική: εξέταση του γενικότερου κοινωνικού-ιδεολογικού 

πλαισίου μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η πηγή, διακρίβωση σχέσεων 

Γίνεται αντιληπτή η σημαντικότητα της κριτικής προσέγγισης των οπτικών και 

των γραπτών πηγών στη διδακτική πράξη καθώς μέσω αυτής οι μαθητές/τριες 

αναπτύσσουν δεξιότητες αποκωδικοποίησης και εξοικειώνονται στην ανάγνωση και 

την ερμηνεία εικόνων και κειμένων. Επίσης, όταν γίνεται παράλληλη χρήση του 

λεκτικού και του εικονικού κώδικα οι πληροφορίες προσλαμβάνονται και 

κωδικοποιούνται αποτελεσματικότερα και ανακαλούνται ευκολότερα (Καψάλης-

Χαραλάμπους, 2007:251). Η διδασκαλία γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και προωθείται η 

ενεργητική, ερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο 

αναπτύσσεται η κριτική και ιστορική σκέψη των μαθητών και καλλιεργείται η 

ιστορική τους συνείδηση (Μαυροσκούφης, 2005:185-187). 
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1.4 Το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί ένα δομικό στοιχείο της παιδαγωγικής πρακτικής 

και ένα  από τα πιο σημαντικά μέσα διδασκαλίας και μάθησης (Μπονίδης, 2004:1). 

Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια της διδασκαλίας, τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να 

ασκούν συγκριμένες λειτουργίες και να στοχεύουν σε συγκεκριμένες επιδιώξεις ώστε 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο βασικό τους ρόλο, στην αγωγή και τη μόρφωση 

των μαθητών/τριων. Οι κυριότερες λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου είναι οι 

εξής: 

 α) Παρουσιάζει την πραγματικότητα στον μαθητή/τρια και του προσφέρει 

πληροφορίες για ένα γνωστικό αντικείμενο, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη 

δυνατότητα ερμηνείας ανάλογα με το επίπεδο της γνωστικής του ανάπτυξης.  

β)  Ενεργοποιεί τα κίνητρα μάθησης και παρακινεί τον μαθητή/τρια στην 

αυτενέργεια.   

γ) Διαφοροποιεί και εξατομικεύει τη σχολική διδασκαλία, καθώς προτρέπει με τη 

μορφή και τη δομή του εναλλακτικές μεθόδους, μορφές και πρακτικές διδασκαλίας. 

 δ) Προσφέρει άσκηση πάνω στη θεωρία και ελέγχει την επιτυχία της μάθησης. 

Το σχολικό εγχειρίδιο, συνήθως στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, περιέχει 

ασκήσεις επανάληψης και εργασίες εμπέδωσης, με σκοπό στην αφομοίωση των 

γνώσεων που διδάχτηκαν κατά τη μαθησιακή διαδικασία καθώς και στην αξιολόγηση 

του βαθμού απόκτησης των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους 

μαθητές.  

ε) Καθοδηγεί την πορεία της διδασκαλίας, καθώς η διδασκαλία οργανώνεται με 

γνώμονα το περιεχόμενο του εγχειριδίου. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητο το 

σχολικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία καθώς το χρησιμοποιούν ως τη βασική πηγή  

άντλησης πληροφοριών. 

στ) Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών καθώς μέσω αυτού 

προβάλλονται πρότυπα, μεταδίδονται αξίες και οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με 

την κοινωνική πραγματικότητα (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2007:213-214, Μπονίδης, 

2004: 1-2). 

Το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα και 

απαιτητικότερα αντικείμενα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

λόγω των ιδεολογικοπολιτικών και κοινωνικών προσανατολισμών του. Το γεγονός 

αυτό εξηγεί τις πιέσεις και τις μεγάλες επιρροές που δέχεται από τις εκάστοτε 
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κυβερνήσεις και γενικότερα από τους διάφορους πολιτικούς παράγοντες καθώς 

συμβάλλει στη διάπλαση της αποκαλούμενης «επίσημης Ιστορίας» η οποία έχει ως 

βασικό σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να κοινωνικοποιήσει τους μαθητές σύμφωνα 

με τα πρότυπα και την κυριάρχουσα ιδεολογία της εκάστοτε εποχής (Μαυροσκούφης, 

1997:16,46). 

Το μάθημα της  Ιστορίας στα δευτεροβάθμια σχολεία εισάγεται το δεύτερο μισό 

του 18
ου

 αιώνα για την καλλιέργεια του πατριωτισμού, την εξύψωση του εθνικού 

φρονήματος και την απόκτηση κοινής εθνικής ταυτότητας (Μαυροσκούφης, 1997:43-

47). Τα πρώτα εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μεταφράσεις ξένων διδακτικών 

βιβλίων τα οποία απορρίφτηκαν εξαιτίας της έλλειψης ελληνικού χαρακτήρα μη 

εξυπηρετώντας για αυτόν τον λόγο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στα σχολεία 

της μέσης εκπαίδευσης διδάσκεται η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» από το 1884 με 

την ίδια διάθρωση ύλης που διδάσκεται μέχρι και σήμερα (αρχαία-μέση-νεότερη) 

(Κουλούρη, 1988:40).   

Υπάρχουν ωστόσο αρκετοί παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη μη 

αποτελεσματική λειτουργία του σχολικού μαθήματος της Ιστορίας. Σύμφωνα με τον 

Μαυροσκούφη (2005:327-329) κάποιοι από αυτούς είναι: 1) η μη επαρκής κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο ή η διδασκαλία από 

εκπαιδευτικούς «παρόμοιας» ειδικότητας 2)  η μη εξοικείωση των διδασκόντων με τις 

σύγχρονες οπτικές της διδακτικής μεθοδολογίας του μαθήματος και η έλλειψη 

επιμόρφωσής τους 3) η μεγάλη έκταση της διδακτέας ύλης και ο τρόπος διεξαγωγής 

των εξετάσεων δεν ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της κριτικής 

προσέγγισης των πηγών. Οι μαθητές απλώς αναπαράγουν τις πληροφορίες των πηγών 

που διδάχθηκαν και δεν τις αξιολογούν 4) ο τρόπος διδασκαλίας και μάθησης ευνοεί 

τη στείρα αποστήθιση γνώσεων 5) η έλλειψη συνοχής της διδακτέας και εξεταστέας 

ύλης και η χρήση μόνο ενός σχολικού εγχειριδίου δημιουργούν ανία στους μαθητές 

και μειώνουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα.  

Τα τελευταία χρόνια στα νέα σχολικά εγχειρίδια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον 

μεταξύ εκπαιδευτικών και επιστημών και δίνεται έμφαση στις γραπτές και οπτικές 

πηγές στη διδασκαλία ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται και ερωτήσεις οι οποίες 

κινητοποιούν τόσο τη μνήμη των μαθητών όσο και τις σύνθετες δεξιότητες. 

Το σχολικό εγχειρίδιο και συγκεκριμένα της Ιστορίας για να μπορέσει να είναι 

αποτελεσματικό στην εκπαιδευτική διδασκαλία θα πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια. 

Ένα καλό εγχειρίδιο πρέπει να ωθεί τους μαθητές στην αυτενέργεια και στη 



 

16 

διαμόρφωση προσωπικής άποψης. Ακόμη, να περιέχει προβληματισμούς και θέματα 

τα οποία ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον τους, καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 

Να περιλαμβάνει ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετικά με τα γεγονότα του παρελθόντος 

είτε από εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, κειμενικές ή εξωκειμενικές, είτε από 

εικαστικά στοιχεία, φροντίζοντας να είναι ελκυστικά και να λειτουργούν ως ιστορικό 

υλικό. Επίσης, το περιεχόμενό του να ανταποκρίνεται με την εξέλιξη της 

ιστοριογραφίας και της παιδαγωγικής καθώς και με το πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, 

το σχολικό εγχειρίδιο θα πρέπει να προσεγγίζει την ιστορική γνώση πολύπλευρα 

(Κόκκινος,  2003:202-207) & (Μαυροσκούφης, 1997:46-50).  

Η επιλογή και η αξιολόγηση της καταλληλότητας των σχολικών εγχειρίδιων 

γίνεται με επιστημονικά, ψυχοπαιδαγωγικά-διδακτικά και κοινωνικά-μορφωτικά 

κριτήρια. Οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα εργασίας ομάδων 

διαφόρων ειδικοτήτων (ιστορικών, παιδαγωγών, ψυχολόγων κ.ά.). Ορισμένοι 

ερευνητές για τη δημιουργία κατάλληλων σχολικών εγχειριδίων ζητούν και τη 

συνεργασία των τοπικές αρχών και των γονέων (Μαυροσκούφης, 1997:50-51).     

Γίνεται αντιληπτό ότι η επιλογή του κατάλληλου σχολικού εγχειριδίου, η σωστή 

χρήση του από τον εκπαιδευτικό και η διδακτέα ύλη συντελούν καθοριστικά στην 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Μαυροσκούφης, 1997:45).     
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1.5 Οι στόχοι του μαθήματος της Σχολικής Ιστορίας σύμφωνα με 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  

Ο όρος «Αναλυτικό Πρόγραμμα» αντιστοιχεί στον όρο «Curriculum» ο οποίος 

προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει κύκλο σε στάδιο (Currere=τρέχω). 

Σχετίζεται με την αγγλική λέξη «course=πορεία» και στο αγγλικό λεξικό ερμηνεύεται 

με την έκφραση «course of study». Ο συγκεκριμένος όρος πρώτο εμφανίζεται το 

1580, σύμφωνα με τον Hamilton, στους πανεπιστημιακούς χώρους για να δηλωθεί μια 

οργανωτική δομή η οποία θα οδηγούσε στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

οργάνωση της μάθησης και της διαχείρισης.  

Στην Ελλάδα η μετάφρασή του αποδίδεται με την έκφραση «όταν ολοκληρωθεί ο 

κύκλος σπουδών» και ο ελληνικός όρος «αναλυτικό πρόγραμμα», αναφέρεται στο 

πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί, οργανωθεί και δομηθεί  για κάποιον παιδαγωγικό 

σκοπό (Χατζηγεωργίου, 2004:100-101). 

Τα μάθημα της Ιστορίας στις περισσότερες χώρες του κόσμου 

διδάσκεται σε όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα 

συγκεκριμένα, η Ιστορία διδάσκεται,  από  την Γ΄ τάξη του Δημοτικού και σε όλες 

τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου με βάση ενιαία Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι άμεσα συντονισμένο (Μαυροσκούφης, 

2005:44). Βασικός σκοπός του μαθήματος σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών είναι να αναπτυχθεί η ιστορική σκέψη και συνείδηση των μαθητών. 

Ειδικότερα, οι μαθητές αναπτύσσουν την ιστορική τους σκέψη μέσω της εξέτασης 

των αιτιών και των αποτελεσμάτων των ιστορικών γεγονότων και την ιστορική τους 

συνείδηση μέσω της κατανόησης της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται οι αξίες και οι στάσεις των 

μαθητών/τριών που οδηγούν στη δημιουργία υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και 

στο μέλλον (ΥΠΕΠΘ, 2015:184).    

Συγκεκριμένα, με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο επιδιώκονται οι 

παρακάτω επιμέρους σκοποί: 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα 

εξελικτικής πορείας με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους. 
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 Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το 

παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά του και να προγραμματίσουν 

υπεύθυνα το μέλλον τους. 

 Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της 

κοινωνίας στην οποία ζουν. 

 Να εξοικειώνονται σταδιακά με το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης. 

 Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης 

των ιστορικών πηγών. 

 Να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα, με αναφορές στην ευρύτερη παγκόσμια ιστορία. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη 

όλων των πτυχών της (πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής 

κ.λπ.). 

 Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και της 

συνεισφοράς τους στο παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και 

σεβασμού στο διαφορετικό. 

  Να οικοδομήσουν, μέσα από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την  εθνική 

και πολιτιστική τους ταυτότητα. 

  Να συνειδητοποιήσουν και να εκτιμήσουν τη συμβολή του ελληνικού πολιτισμού 

στον παγκόσμιο πολιτισμό (ΥΠΕΠΘ, 2015:213-214). 

Το βιβλίο που προορίζεται για τον εκπαιδευτικό θέτει ακόμη πιο ειδικούς στόχους 

για το μάθημα της Ιστορίας στην Γ΄ Γυμνασίου. Σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές 

επιδιώκεται: 

 Να γνωρίσουν τις θεωρίες και τις μεθόδους  που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί, να 

εξοικειωθούν μαζί τους και να εξασκηθούν στη χρήση τους. 

 Να έρθουν σε επαφή με το ιστορικό λεξιλόγιο και να είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιούν. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα να αναλύουν τις ιστορικές  πηγές, να εντοπίζουν τα 

αίτια, τα αποτελέσματα, τις ομοιότητες, τις διαφορές καθώς και να διακρίνουν τις 

ερμηνείες μέσα σε αυτές.   

 Να αντιληφθούν ότι κάθε πηγή παρουσιάζει τη δική της αλήθεια και ενδέχεται 

πολλαπλές ερμηνείες. 
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 Να κατανοήσουν ότι η κάθε ιστορική αφήγηση αποτελεί μία από τις πιθανές 

ιστορικές προσεγγίσεις και να μην αποδέχονται καμία ιστορική ερμηνεία αν πριν 

δεν την  εξετάσουν με βάση τη λογική. 

  Να αναλύουν σε βάθος τις πηγές και να μπορούν να ανασυγκροτούν τις 

πληροφορίες που δίνονται δημιουργώντας την προσωπική τους άποψη για θέματα 

που μελετούν. 

 Να μπορούν να εντάσσουν τα γεγονότα που εξετάζουν στην κατάλληλη ιστορική 

περίοδο και να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της μελέτης όλων των πτυχών μιας 

ιστορικής περιόδου. 

 Να γνωρίσουν την εξέλιξη του νεότερου και σύγχρονου κόσμου από τη γαλλική 

επανάσταση ως τη σημερινή εποχή καθώς και τη συμβολή των Ελλήνων στη 

διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού. 

 Να συνειδητοποιήσουν την αξία της μελέτης του παρελθόντος καθώς η γνώση της 

Ιστορίας δημιουργεί ανθρώπους ικανούς να εκφράσουν την άποψή τους 

τεκμηριωμένα για ό,τι συμβαίνει γύρω τους (ΥΠΕΠΘ, 2020:14). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία Έρευνας 

 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μια κοινωνιοσημειωτική ανάλυση του σχολικού 

εγχειριδίου Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία». Πιο 

συγκεκριμένα θα διερευνηθούν οι κώδικες οι οποίοι εμπεριέχονται στις οπτικές και 

στις γραπτές πήγες καθώς και οι αξίες που προβάλλονται σε αυτές. Στόχοι  της 

μελέτης ορίζονται οι εξής: 

 Ποιες αξίες και με ποιον τρόπο αναδεικνύονται στο σχολικό εγχειρίδιο. 

 Ποιες αξίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πλουραλιστικής και εθνικής 

ταυτότητας καθώς και στη διαμόρφωση θετικών στάσεων, απέναντι στην 

πολιτισμική ετερότητα. 

 

2.2  Μεθοδολογία της έρευνας 

Το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου δε θα αναλυθεί ολόκληρο στην 

παρούσα ερευνητική προσπάθεια. Θα γίνει σημειωτική ανάλυση των οπτικών και 

γραπτών παραθεμάτων τα οποία πλαισιώνουν τα κυρίως κείμενα του τέταρτου 

κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των γραπτών πηγών και 

των εικόνων που συνοδεύουν το ιστορικό αφήγημα, θα εντοπιστούν  και θα 

καταγραφούν οι κώδικες με βάση τη σημειωτική θεωρία. Στη συνέχεια θα σχολιαστεί 

η τεχνοτροπία των εικόνων, καθώς και η σχέση τους με τον τίτλο της ενότητας. 

Τέλος, θα επιχειρηθεί ο συσχετισμός των γραπτών πηγών και των εικόνων με τους 

στόχους που τίθενται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.  

Θα μελετηθούν οι παρακάτω επτά ενότητες στις οποίες συνολικά εμπεριέχονται 

είκοσι εικόνες και έντεκα πηγές. Η αρίθμηση των ενοτήτων και του κεφαλαίου έγινε 

σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο: 

17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της 

ελληνικής επανάστασης (1829)  (σελ.55-56) 

18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843 (σελ.57-58) 

19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) (σελ.59-60) 
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20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) (σελ.61-63) 

21. Το κρητικό ζήτημα (1821-1905) (σελ.64-65) 

22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων (σελ.66-68) 

23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα (σελ.69-71) 

 

Η δομή της υπό εξέτασης ενότητας έχει ως εξής : 

1. Παρουσίαση του κεφαλαίου και των ενοτήτων. 

2. Περιγραφή των εικόνων και των γραπτών πηγών σε δηλωτικό επίπεδο και 

εντοπισμό των κυρίαρχων κωδίκων. Ειδικότερα, θα καταγραφεί το είδος των 

οπτικών πηγών, ο κώδικας του χώρου, η ύπαρξη ή μη λεζάντας και τέλος θα 

αναλυθεί η σχέση τους με το τίτλο (άμεση, έμμεση ή ανύπαρκτη).  

3. Ποσοτική ανάλυση των οπτικών πηγών. 

4. Εντοπισμός των κωδίκων στους τίτλους των ενοτήτων και συσχέτισή τους με τις 

εικόνες των ενοτήτων.  

5. Εξέταση συνάφειας γραπτών και εικονικών πηγών του κεφαλαίου με τους σκοπούς 

του Αναλυτικού Προγράμματος.  

Στην  ανάλυση του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιείται το μητρώο ανάλυσης για 

εικόνα και γλώσσα όπως εφαρμόστηκε από τη Χριστοδούλου (2003, 2007,2012), με 

προσαρμογές για τις αρχές της παρούσας έρευνας. 

 

Πίνακας 1: Εργαλείο ανάλυσης κειμένων και εικόνων 

 

Η ανάλυση των κειμένων/τίτλων στηρίχθηκε στο μοντέλο σημασιολογικής 

ανάλυσης που προτείνει ο Greimas. Σε πρώτη φάση εντοπίζονται διαισθητικά οι 

λέξεις με κοινό σημασιολογικό περιεχόμενο και ομαδοποιούνται. Οι ομάδες αυτές 
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σύμφωνα με τον Greimas ονομάζονται ισοτοπίες. Είναι δυνατόν μία λέξη να ανήκει 

σε παραπάνω από μία ισοτοπία. Σε δεύτερη φάση ταξινομούνται οι ισοτοπίες σε 

δομημένα σύνολα με κριτήριο το σημασιολογικό τους στοιχείο. Δημιουργούνται οι 

σημασιολογικοί κώδικες και επισημαίνονται οι μεταξύ τους σχέσεις (Boklund-

Λαγοπούλου, 1982:148-150).   

Εκτός από το λεκτικό σύστημα αναλύεται και το εικονικό σύστημα με βάση το 

μοντέλο του Barthes. 

Η εικόνα σύμφωνα με τον Barthes, βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον λόγο και 

λειτουργεί σε δύο επίπεδα: το κυριολεκτικό το οποίο δε μεταβάλλεται και παραμένει 

σταθερό και το συνειρμικό το οποίο έχει πολλαπλές αναγνώσεις καθώς εξαρτάται από 

το πολιτισμικό υπόβαθρο του δέκτη (Barthes, 2007:35-38). 

Σε μια εικόνα διακρίνονται τρία μηνύματα, ένα εικονικό κυριολεκτικό, ένα 

εικονικό συμβολικό κι ένα γλωσσικό. Για να γίνει κατανοητή η δομή της εικόνας 

είναι χρήσιμη η αποσύνθεση και επανασύνθεση των τριών μηνυμάτων. 

Το εικονικό κυριολεκτικό μήνυμα, η καταδήλωση αναφέρεται στο ρεαλιστικό και 

αναπαραστατικό μέρος της εικόνας. Προκύπτει  από την απλή ανάγνωση-θέαση της 

εικόνας και αποτελεί τη βάση για το συμβολικό ή διαφορετικό κωδικοποιημένο 

μήνυμα (Barthes, 2007:51).  

Το συμβολικό εικονικό μήνυμα, η συμπαραδήλωση αφορά στους συνειρμούς που 

προκαλεί η εικόνα μετά από επεξεργασία των αναπαραστάσεων και στην 

πολλαπλότητα των πιθανών εκδοχών της σημασίας της. Η συμπαραδήλωση, λοιπόν, 

προέρχεται από τον τρόπο που ο δέκτης αξιολογεί το σημείο σύμφωνα με την 

πολιτισμική, εθνική και αισθητική του γνώση και όχι το ίδιο το σημείο (Barthes, 

2007). Η ανάγνωση εξαρτάται από το γνωστικό υπόβαθρο και τις εμπειρίες του 

αναγνώστη, τις συνθήκες και το πολιτισμικό πλαίσιο (Woodrow, 2004). 

Το γλωσσικό μήνυμα έχει εξίσου σημαντική θέση καθώς βοηθάει στην 

περιγραφή της εικόνας τόσο σε πρώτο επίπεδο διευκολύνοντας την ανάγνωσή της όσο 

και σε συμβολικό επίπεδο διευκολύνοντας την ερμηνεία της. Το κείμενο είτε 

διευρύνει το σύνολο συμπαραδηλώσεων που υπάρχουν ήδη στην εικόνα είτε παράγει 

ένα εντελώς καινούργιο σημαινόμενο λειτουργώντας προσθετικά. Σε πολλές 

περιπτώσεις ωστόσο είναι απαραίτητος, καθώς διασαφηνίζει την εικόνα μειώνοντας 

τον αριθμό των πιθανών ερμηνειών της. Το λεκτικό μήνυμα είτε θα αγκυρώνει στο 

εικονικό είτε θα το συμπληρώνει (Barthes, 2007:35-38). 
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2.3 Κριτήρια επιλογής του Δείγματος  

Το σχολικό εγχειρίδιο είναι σημαντικό, καθώς στα περισσότερα εκπαιδευτικά 

συστήματα αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα μέσα διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης, 

από ερευνητική σκοπιά παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς μέσω αυτού παράγονται και 

αναπαράγονται ιδεολογίες (Μπονίδης, 2009:111). 

Ιδιαιτέρα τα μαθήματα της Ιστορίας, της Γλώσσας και της Γεωγραφίας 

αναλαμβάνουν το ρόλο της εθνικής διαπαιδαγώγησης και τη διαμόρφωση της εθνικής 

συνείδηση των μαθητών (Αβδελά, 1998:41-42).  

Γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκε να εξεταστεί το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ 

Γυμνασίου καθώς μέσα από το περιεχόμενο των ιστορικών αφηγημάτων του 

μαθήματος εκτός από την εκμάθηση και κατανόηση ιστορικών γεγονότων 

καλλιεργούνται ιδεολογίες, στάσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Γεγονός που 

επιτυγχάνεται και με την έντονη παρουσία του εικονογραφικού υλικού η σχέση του 

οποίου με το κείμενο και τον αναγνώστη στο πλαίσιο την σημειωτικής ανάλυσης έχει 

ερευνηθεί ελάχιστα.  

Λόγω του μεγάλου όγκου των θεματικών του σχολικού εγχειριδίου επιλέχθηκε το 

τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο: «Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις αρχές του 

20
ου

 αιώνα». Η επιλογή έγινε με κριτήρια: 

 α) το περιεχόμενο του κεφαλαίου καθώς διαπραγματεύεται γεγονότα που 

σχετίζονται με την ιστορία του ελληνικού κράτους. Θεωρήθηκε λοιπόν σημαντική, η 

περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου παρουσίασης  του εθνικού στοιχείου και των 

εθνικών θεμάτων, μέσω  της ανάλυσης των εικονικών και γραπτών παραθεμάτων που 

εμπεριέχονται στην ενότητα όσον αφορά τους κώδικες που υπερτερούν και 

υπερισχύουν. 

 β) την έκταση της ενότητας, η οποία προσφέρεται για ανάλυση καθώς και η 

ποικιλομορφία όσον αφορά τα είδη των εικόνων. 

γ) την ηλικιακή ομάδα. Το σχολικό εγχειρίδιο απευθύνεται στη μεγαλύτερη 

ηλικιακή ομάδα του Γυμνασίου, στην οποία τα παιδιά σύμφωνα με τον Piaget, είναι 

σε θέση να σκέφτονται την εκάστοτε κατάσταση, να σχηματίζουν θεωρίες και να 

εξάγουν συμπεράσματα. Κατακτούν έναν νέο τρόπο σκέψης που δεν είναι 

περιορισμένος και καταφέρνουν να δουν την πραγματικότητα σαν ένα σύνολο 

δυνατών μεταμορφώσεων (Καψάλης, 2005:216-217).  
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2.4 Περιγραφή του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

Το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου εκδόθηκε το 2017 από το 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), Διόφαντος. Η συγγραφή 

του εγχειριδίου πραγματοποιήθηκε από την 

Ευαγγελία Λούβη (επικ. καθηγήτρια του Παντείου 

Πανεπιστημίου) και τον Δημήτρη Χρ. Ξιφαρά 

(Ιστορικό), υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.  

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελείται από 190 

σελίδες και χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο 

μέρος καλύπτεται η χρονική περίοδος από τις 

παραμονές της γαλλικής επανάστασης ως τα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα, στο δεύτερο μέρος η περίοδος από 

τις αρχές του 20
ου

 αιώνα ως το τέλος το Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και στο τρίτο μέρος η περίοδος από το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου ως και τα τέλη του 20
ου

 αιώνα. Κάθε μέρος του βιβλίου 

κατανέμεται σε ενότητες (συνολικά 65 ενότητες). Στην αρχή του εγχειριδίου υπάρχει 

εισαγωγικό σημείωμα των συγγραφέων, πίνακας περιεχομένων και στο τέλος 

ενδεικτική βιβλιογραφία (σελ.186-87), γλωσσάρι (σελ.188-190) και οι πηγές του 

εικονιστικού υλικού (σελ.190). 

Το εξώφυλλο είναι χρωματικά διαβαθμισμένο με τις αποχρώσεις του καφέ. Στο 

πάνω μέρος με μαύρα κεφαλαία γράμματα αναγράφεται ο τίτλος του υπουργείου 

« ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και με μικρά γράμματα οι 

συγγραφείς «Ευαγγελία Λούβη - Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς». Ο τίτλος «Νεότερη και 

Σύγχρονη Ιστορία» δίνεται με άσπρα γράμματα μέσα σε ένα πιο έντονο χρωματικά 

πλαίσιο από το υπόλοιπο εξώφυλλο ενώ σε κόκκινο πλαίσιο και με άσπρα κεφαλαία 

γράμματα αναγράφεται η τάξη στην οποία διδάσκεται «Γ’ Γυμνασίου». 

Η εικονογράφηση στο εξώφυλλο περιορίζεται στο κάτω μέρος και πρόκειται για 

έναν ζωγραφικό πίνακα του Κωνσταντίνου Βολανάκη με τίτλο: «Τα εγκαίνια της 

διώρυγας της Κορίνθου». Συγκεκριμένα αναπαριστά σημαιοστολισμένα καράβια και 

βάρκες να κινούνται προς τη διώρυγα. Η επιλογή της εικόνας θεωρείται σε μεγάλο 

βαθμό αντιπροσωπευτική σε σχέση με την ιστορική περίοδο που εξετάζεται καθώς 
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διαφαίνονται οι προσπάθειες οικονομικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του 

ελληνικού κράτους στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Γίνεται αντιληπτό ότι η θεματική του 

εικονικού μηνύματος προδιαθέτει σε μια ελληνοκεντρική προσανατολισμένη ιστορική 

προσέγγιση που έρχεται σε αντίθεση με όσα υποδηλώνονται από το τίτλο. 

Τέλος, την ίδια χρωματική απόχρωση με το εξώφυλλο έχει και το οπισθόφυλλο 

χωρίς κάποια εικόνα. Στο κάτω μέρος διακρίνονται ο κωδικός του εγχειριδίου, το 

ISBN και ο εκδοτικός οίκος. 
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Κεφάλαιο 3 

 Ανάλυση τέταρτου κεφαλαίου: «Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή 

του έως τις αρχές του 20
ου

 αιώνα» 

Το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου αποτελείται από 

δεκατέσσερα κεφάλαια. Στην παρούσα έρευνα θα αναλυθεί το τέταρτο κεφάλαιο με 

τίτλο: «Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις αρχές 20
ου

 αιώνα», το οποίο 

ανήκει στο πρώτο μέρος του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: «Ο κόσμος από τις 

παραμονές της Γαλλικής επανάστασης έως τα τέλη του 19
ου

 αιώνα», χωρίζεται σε επτά 

ενότητες και εμπεριέχει έντεκα πηγές και είκοσι εικόνες. Εξετάζονται οι 

σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους ως τις αρχές του 20
ου

 αιώνα.  

Η έρευνα της παρούσας εργασίας στηρίχθηκε μεθοδολογικά σε δύο προσεγγίσεις, 

την ανάλυση εικόνων και τίτλων με βάση το μοντέλο του Barthes (1988&2007) και 

στην ανάλυση των κειμένων και τίτλων με βάση το μοντέλο του Greimas 

(1966&1968), όπως χρησιμοποιήθηκαν από τους Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou 

(1982&2016) και Χριστοδούλου (2013). 

 

 

3.1. Περιγραφή και ανάλυση εικόνων 

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση εικόνων και τίτλων του τέταρτου 

κεφαλαίου του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου με βάση το μοντέλο του 

Barthes (1988&2007), όπως χρησιμοποιήθηκε από τους Lagopoulos & Boklund-

Lagopoulou (1982&2016) και Χριστοδούλου (2013). Συνολικά θα αναλυθούν είκοσι 

εικόνες. 
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17η ενότητα με τίτλο: «Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της 

Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης 

(1829)» 

Στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.55-56) παρουσιάζεται 

η διακυβέρνηση του ελληνικού κράτους από τον Καποδίστρια Ι. Εν συντομία 

αναλύεται η άφιξή του στην Ελλάδα, το έργο του ως πρώτου Κυβερνήτη αλλά και οι 

ενέργειες της αντιπολίτευσης εναντίον του. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν 

τρεις εικόνες. 

 

 
Εικόνα 1 

Στην πρώτη εικόνα της συγκεκριμένης ενότητας παρουσιάζεται μια έγχρωμη 

ελαιογραφία, προσωπογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια, ενδεδυμένο με επίσημη 

ένδυση (Άγνωστος ζωγράφος).  

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 1 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Απουσία χώρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Πίνακας ζωγραφικής ο οποίος απεικονίζει 

έναν άνδρα (Ι. Καποδίστρια) ντυμένο με 

επίσημη ένδυση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Προσωπογραφία του  Ι. Καποδίστρια 
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(κυβερνήτης της Ελλάδας το 1828-1831) 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Κοινωνικός-ενδυμασίας», 

«Έμφυλος-άντρας», «Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Ιωάννης 

Καποδίστριας». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Άμεση  

 

Η πρώτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική και αποτελεί μια 

προσωπογραφία του Ι. Καποδίστρια. Ο ζωγράφος αναπαριστά τον Ι. Καποδίστρια 

ενδεδυμένο με επίσημο ένδυμα φανερώνοντας έμμεσα την αριστοκρατική καταγωγή 

του (κοινωνικός κώδικας-ενδυμασία). Ο απεικονιζόμενος παρουσιάζεται ως εθνικό 

πρότυπο και ως οικείος στον θεατή καθώς είναι τοποθετημένος σε οριζόντια μετωπική 

γωνία
1
 (ακριβώς απέναντί του) σε κοντινό πλάνο και δημιουργεί επαφή μέσω των 

ματιών. Το σχέδιο είναι καθαρό με ζεστά χρώματα και  δεν παραπέμπει σε κάποιο 

χώρο. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της 

εικόνας είναι ο κοινωνικός κώδικας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Η οριζόντια γωνία, η οποία δημιουργεί στον θεατή την αίσθηση της εμπλοκής σε αυτό που 

αναπαρίσταται, μπορεί να είναι: α) οριζόντια μετωπική γωνία (ακριβώς απέναντι του), ώστε 

να παρουσιάζονται αυτά ως αντικείμενα στα οποία είναι εμπλεκόμενος/η, β) οριζόντια οξεία 

γωνία (πλάγια), με διάφορες διαβαθμίσεις, η οποία αναλόγως τον/ην αποξενώνει από τα 

αναπαριστάμενα (Kress & Van Leeuwen,1996:140-146). 

 



 

29 

 
Εικόνα 2 

Το εικονικό μήνυμα απεικονίζει τα εδαφικά όρια του ελληνικού κράτους 

σύμφωνα με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης (1832). 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 2 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ιστορικός-Πολιτικός χάρτης  

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Απουσία χώρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Χάρτης που απεικονίζει τα εδαφικά όρια του 

ελληνικού κράτους  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Το εικονικό μήνυμα αναπαριστά με πράσινο 

χρώμα τα εθνικά σύνορα της Ελλάδας το 

1832. 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Γεωγραφικός-Ελλάδα», 

«Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Το ελληνικό κράτος 

σύμφωνα με τη συνθήκη της 

Κωνσταντινούπολης (1832)». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  

 

Η δεύτερη εικόνα ως χάρτης αποτελεί πολυτροπικό
2
 κείμενο, καθώς 

συνδυάζονται ο κώδικας της γραφιστικής, της γλώσσας και των χρωματικών σημείων. 

Ο χάρτης υποδεικνύει τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με έντονη μαύρη γραφή 

και με πράσινο χρώμα αποτυπώνονται τα εθνικά σύνορα της το 1832 (γεωγραφικός, 

χρωματικός). 

 

                                                 
2
 Πολυτροπικό είναι το κείμενο το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετικούς κώδικες (συστήματα 

σημείων ή συμβόλων ή σημάτων) επικοινωνίας για τη μετάδοση ενός μηνύματος 

(Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, 2011:17).   
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Εικόνα 3 

Στην τρίτη εικόνα αποτυπώνεται η δολοφονία του Καποδίστρια στις 27 

Σεπτεμβρίου του 1831, σε μια ελαιογραφία σε καμβά με έντονα χρώματα (Άγνωστος 

ζωγράφος).    

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 3 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Απουσία χώρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ο πίνακας απεικονίζει τον θανάσιμα 

λαβωμένο Ι. Καποδίστρια κρατώντας ένα 

λευκό μαντίλι στην πληγή του 

υποβασταζόμενος από δύο ένστολους 

άνδρες, πιθανότατα μέλη του πεζικού 

τάγματος. Περιτριγυρισμένος από αντρικές 

κυρίως φιγούρες, απλούς πολίτες, 

οπλαρχηγούς και προκρίτους,  ανάμεσά τους 

ένας ιερωμένος και μία γυναικεία φιγούρα 

που κρατάει στην αγκαλιά της ένα μωρό.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Σκηνή δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Κοινωνικός-ενδυμασίας»,  

«Εθνικός-ενδυμασίας», «Θρησκευτικός», 

«Συναισθηματικός-Απόγνωση», 

«Πολιτισμικός κώδικας», «Έμφυλος»,  

«Χρωματικός»  

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Η δολοφονία του 

Καποδίστρια (πίνακας λαϊκού ζωγράφου)». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Άμεση  
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Η τρίτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν πίνακα ζωγραφικής, 

στον οποίο αναπαριστάται η σκηνή δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια. Σε πρώτο πλάνο 

εντοπίζεται ο Καποδίστριας λαβωμένος να κρατάει ένα άσπρο μαντήλι στην πληγή 

του ενώ τον κρατούν δύο ένστολοι (εθνικός κώδικας/κοινωνικός κώδικας) πιθανότατα 

μέλη του πεζικού στρατού (εθνικός κώδικας/κοινωνικός κώδικας). Γύρω του έχει 

συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, αποτελούμενο κυρίως από  άντρες (έμφυλος κώδικας-

άντρας), απλούς πολίτες (κοινωνικός κώδικας-πολίτες), πρόκριτους και οπλαρχηγούς 

(εθνικός κώδικας/κοινωνικός κώδικας).  Στο βάθος εντοπίζεται ένας ιερωμένος 

(θρησκευτικός κώδικας) και μία γυναίκα που κρατάει ένα μωρό (έμφυλος κώδικας-

γυναίκα). Ο ζωγράφος απεικόνισε αριστοτεχνικά τον πίνακα με αποτέλεσμα να 

δίνονται με λεπτομέρειες οι μορφές του πρώτου πλάνου και να φανερώνονται τα 

συναισθήματά τους από τις εκφράσεις των προσώπων τους (συναισθηματικός 

κώδικας-απόγνωση). Τα πρόσωπα φαίνονται αναστατωμένα και απελπισμένα τόσο 

από τις εκφράσεις των προσώπων όσο και του σώματος (διακρίνεται φιγούρα με 

ανασηκωμένα τα χέρια στο πρόσωπο). Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο 

σχεδιασμό των ενδυμάτων (πολιτισμικός-ενδυματολογικός κώδικας) καθώς 

αποδίδονται με αρκετές λεπτομέρειες και έντονες χρωματικές αντιθέσεις (χρωματικός 

κώδικας). Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία 

της εικόνας είναι ο κοινωνικός κώδικας. 
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18η ενότητα με τίτλο: «Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την 

έξωση του Όθωνα (1862)» 

Η συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.57-58) αναφέρεται στην 

άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα, στο έργο της Αντιβασιλείας και στις αιτίες της 

επανάστασης της 3
ης

 Σεπτεμβρίου το 1843. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν 

δύο εικόνες.  

 

 
Εικόνα 4  

Η τέταρτη εικόνα αποτελεί μια οπτική αναπαράσταση της άφιξης του Όθωνα στο 

Ναύπλιο, ελαιογραφία σε καμβά με έντονα χρώματα του Peter von Hess (1835). 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 4 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ο πίνακας παρουσιάζει την αποβίβαση του 

Όθωνα στο Ναύπλιο. Στην πλατεία του 

Ναυπλίου έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, 

απλοί πολίτες, ιερωμένοι και οπλαρχηγοί. 

Στο κέντρο  του πίνακα παρουσιάζεται ο 

Όθωνας έφιππος, φορώντας περικεφαλαία με 

λευκό λοφίο να βαδίζει  προς το εσωτερικό 

της πόλης, συνοδευόμενος από 

στρατιωτικούς. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Η άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Εθνικός» «Χωρικός-Εξωτερικός», 

«Κοινωνικός-ενδυμασίας»», «Πολιτισμικός», 
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«Θρησκευτικός», «Έμφυλος», 

«Συναισθηματικός», «Χρωματικός», 

«Γεωγραφικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Π. φον Ες, Η 

αποβίβαση του Όθωνα στο Ναύπλιο, 25 

Ιανουαρίου 1833». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Άμεση  

 

Η τέταρτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν πίνακα 

ζωγραφικής στον οποίο παρουσιάζεται η άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα καθώς και το 

κλίμα που επικρατούσε τότε σε αυτήν. Διαδραματίζεται σε εξωτερικό χώρο και 

συγκεκριμένα σε πρώτο πλάνο αποτυπώνεται η πλατεία του Ναυπλίου γεμάτη από 

κόσμο, απλούς πολίτες, ιερωμένους, προκρίτους και οπλαρχηγούς (πολιτιστικός-

εθνικός-θρησκευτικός κώδικας), φανερώνοντας το μέγεθος της προσμονής τους 

(συναισθηματικός κώδικας). Πρωταγωνιστής είναι ο Όθωνας, ο οποίος παρουσιάζεται 

έφιππος με λαμπερή ενδυμασία (πολιτισμικός κώδικας) να οδεύει προς το εσωτερικό 

της πόλης (χωρικός κώδικας) ακολουθούμενος από στρατιωτικούς (κοινωνικός- 

ομάδα στρατιώτες), έχοντας τον δρόμο ορθάνοιχτο μπροστά του. Στο βάθος 

διακρίνονται τα βουνά της Αρκαδίας καθώς και η πόλη του Ναυπλίου με το Παλαμήδι 

πίσω της (γεωγραφικός κώδικας). Ο ζωγράφος αποδίδει με έντονους χρωματισμούς 

και με λεπτομέρεια, τα ενδύματα των προσώπων δίνοντας εξαίσια, στοιχεία της τότε 

πραγματικότητα (χρωματικός κώδικας). Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει 

ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι ο κοινωνικός και ο χωρικός 

κώδικας. 
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        Εικόνα 5 

Η επόμενη εικόνα είναι ένας πίνακας ελαιογραφίας, άγνωστου ζωγράφου στον 

οποίο με έντονα χρώματα αναπαριστάται ο Καλλέργης, έφιππος με στρατιωτική 

στολή και γύρω του αναμεμειγμένοι στέκονται στρατιωτικοί, φρουροί, οπλαρχηγοί 

αλλά και ένοπλοι και άοπλοι πολίτες. Όλοι είναι στραμμένοι σε μια θύρα του 

παλατιού στην όποια εμφανίζεται ο Όθωνας.  

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 5 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ο πίνακας παρουσιάζει σε πρώτο πλάνο έναν 

έφιππο φορώντας περικεφαλαία με λευκό 

λοφίο και στρατιωτική στολή. Έχει 

στραμμένο το βλέμμα του σε μια θύρα του 

ανακτόρου στην οποία διακρίνεται ένας 

άνδρας (ο Όθωνας) και πίσω του στο βάθος 

μια γυναικεία φιγούρα. Μπροστά στον 

έφιππο βρίσκεται ένας ανακτορικός φρουρός 

σε θέση προσοχής και δίπλα του ένας 

ένστολος αποδίδει στρατιωτικό χαιρετισμό 

στο πρόσωπο που βρίσκεται στο παράθυρο. 

Περιμετρικά του έφιππου βρίσκονται 

στρατιωτικοί, οπλαρχηγοί και φρουροί ενώ 

στο βάθος του πίνακα διακρίνεται πλήθος 

κόσμου, ένοπλοι και άοπλοι πολίτες, 

ανάμεσα τους και ένας κληρικός, κρατώντας 

σημαίες.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Πολιτική κινητοποίηση έξω από τα ανάκτορα  

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Εθνικός», «Χωρικός-
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Εξωτερικός», «Κοινωνικός-ενδυμασίας»», 

«Θρησκευτικός», «Κώδικας αξιών», 

«Έμφυλος», «Συναισθηματικός», 

«Πολιτισμικός», «Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Χ. Μάρτενς, Η νύχτα 

της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Ο Καλλέργης 

έφιππος στο κέντρο στο παράθυρο 

διακρίνεται ο Όθωνας». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Άμεση  

 

Η πέμπτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν πίνακα ζωγραφικής 

ο οποίος διαδραματίζεται σε εξωτερικό χώρο. Σε πρώτο πλάνο απεικονίζεται ένας 

έφιππος με στρατιωτική ενδυμασία και περικεφαλαία με λευκό λοφίο (πολιτισμικός  

κώδικας) μπροστά στα Ανάκτορα (χωρικός κώδικας). Έχει στραμμένο το βλέμμα του 

σε μια θύρα στο ισόγειο του ανακτόρου, στην οποία βρίσκεται ένας άνδρας (ο 

βασιλιάς Όθωνας) (έμφυλος κώδικας-άνδρας) ενδεδυμένος με ελληνική στολή 

(εθνικός κώδικας) που τείνει το χέρι του προς το μέρος του έφιππου ενώ πίσω του, 

στο βάθος, διαφαίνεται μια γυναικεία φιγούρα (ενδεχομένως η Αμαλία) (έμφυλος 

κώδικας-γυναίκα). Μπροστά στον έφιππο βρίσκεται ένας ανακτορικός φρουρός σε 

θέση προσοχής και δίπλα του ένας ένστολος αποδίδει στρατιωτικό χαιρετισμό στο 

πρόσωπο που βρίσκεται στο παράθυρο φανερώνοντας ότι πρόκειται για ιεραρχικά 

ανώτερο (κώδικας αξιών-σεβασμός). Περιμετρικά του έφιππου βρίσκονται 

στρατιωτικοί, οπλαρχηγοί και φρουροί, (κοινωνικός κώδικας)  ενώ στο βάθος του 

πίνακα διακρίνεται πλήθος κόσμου, ένοπλοι και άοπλοι πολίτες, (κοινωνικός 

κώδικας) ανάμεσα τους και ένας κληρικός (θρησκευτικός κώδικας) κρατώντας 

σημαίες (εθνικός κώδικας). Με βάση την εικονική ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι 

κυριαρχεί ο ενδυματολογικός κώδικας μέσω του οποίου διαφαίνονται οι κοινωνικές 

τάξεις και οι διαστρωματώσεις  τους. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι 

κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι ο κοινωνικός και ο χωρικός κώδικας. 
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19η ενότητα με τίτλο: «Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την 

έξωση του Όθωνα (1862)» 

Στην συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.56-60) γίνεται λόγος 

για την καθιέρωση της συνταγματικής μοναρχίας, τη Μεγάλη Ιδέα, τις συνέπειες του 

Κριμαϊκού πολέμου για την Ελλάδα καθώς και τους παράγοντες που οδήγησαν στην 

έξωση του ΄Οθωνα. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν δύο εικόνες.  

 

 
Εικόνα 6 

Ο ασπρόμαυρος πίνακας απεικονίζει ανδρικές φιγούρες από όλα τα κοινωνικά 

στρώματα να είναι συγκεντρωμένες σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια της πρώτης 

προεκλογικής περιόδου στην Αθήνα το 1844 (Άγνωστος ζωγράφος). 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 6 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Απουσία χώρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ο πίνακας παρουσιάζει πλήθος κόσμου 

διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων να 

συζητούν εντόνως.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Προεκλογικός αγώνας 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Κοινωνικός», «Έμφυλος», 

«Συναισθηματικός»,  

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Οι πρώτες εκλογές 

στην Αθήνα του 1844». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  
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Η έκτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν πίνακα ζωγραφικής ο 

οποίος είναι ασπρόμαυρος και παρουσιάζει πλήθος κόσμου, μόνο ανδρών (έμφυλος 

κώδικας-άνδρας), να είναι συγκεντρωμένοι να συζητούν, να διακηρύσσουν, να 

εκρήγνυνται (συναισθηματικός κώδικας). Διακρίνονται, διάφορες κοινωνικές τάξεις 

κάτι που γίνεται αντιληπτό από την ποικιλομορφία της ενδυμασίας των 

απεικονιζόμενων (κοινωνικός κώδικας). Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει 

ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο κοινωνικός κώδικας. 

 

 

 
Εικόνα 7 

Μια έγχρωμη λιθογραφία αναπαριστά την έξωση του Όθωνα από την Ελλάδα. 

Συγκριμένα, αποτυπώνεται η αποβίβαση του Όθωνα και της Αμαλίας από το πλοίο 

και η άμεση επιβίβασή τους σε μια βάρκα που θα τους οδηγήσει στο ατμόπλοιο με το 

οποίο θα μεταφερθούν στη Βενετία. 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 7 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ο πίνακας παρουσιάζει να αποβιβάζεται από 

ένα πλοίο ένας άνδρας φορώντας 

παραδοσιακή ενδυμασία συνοδευόμενος από 

έξι ένστολους. Επιβιβάζεται σε μία βάρκα 

στην οποία κάθονται μια γυναίκα και έξι 

ένστολοι ενώ στέκονται όρθιοι άλλοι τρεις. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Η αποχώρηση του Όθωνα από την Ελλάδα 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Εθνικός», «Χωρικός-

Εξωτερικός», «Κοινωνικός», «Κώδικας 
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αξιών», «Έμφυλος», «Συναισθηματικός», 

«Χρωματικός», 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Ο Όθωνας και η 

Αμαλία φεύγουν από την Ελλάδα, 12 

Οκτωβρίου 1862». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Άμεση  

 

Η έβδομη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν πίνακα ζωγραφικής 

ο οποίος διαδραματίζεται σε εξωτερικό χώρο. Ο πίνακας είναι έγχρωμος (χρωματικός 

κώδικας) και απεικονίζει έναν άνδρα (έμφυλος κώδικας-άνδρας) ενδεδυμένο με 

φουστανέλα (εθνικός κώδικας)  να αποβιβάζεται από ένα πολεμικό, ενδεχομένως, 

πλοίο καθώς διαθέτει οπλισμό. Τον ακολουθούν 6 ένστολοι από τους οποίους ο ένας 

φαίνεται να του φιλάει το χέρι πιθανότατα ως ένδειξη σεβασμού (κώδικας αξιών). Ο 

άνδρας επιβιβάζεται σε μία βάρκα στην οποία κάθεται μια γυναίκα (έμφυλος κώδικας-

γυναίκα) συναισθηματικά φορτισμένη (συναισθηματικός κώδικας) και 6 άνδρες 

ενδεδυμένοι με ναυτική στολή ενώ στέκονται όρθιοι άλλοι 3 ένστολοι 

(εθνικός/κοινωνικός κώδικας). Στο βάθος της εικόνας διακρίνεται ένα πλοίο. Γίνεται 

αντιληπτό από τον αριθμό των ένστολων ότι πρόκειται για άτομο εξέχουσας 

σημασίας. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία 

της εικόνας είναι ο εθνικός κώδικας. 
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20η ενότητα με τίτλο: «Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το 

κίνημα στο Γουδί (1909)» 

Στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.60-63) παρουσιάζεται 

η άφιξη του Γεωργίου στην Ελλάδα, το σύνταγμα του 1864, το πρόγραμμα του 

Χαρίλαου Τρικούπη, ο πόλεμος του 1897 και οι πολιτικές εξελίξεις έως το 1908. 

Συνολικά σε αυτή την ενότητα υπάρχουν τέσσερις εικόνες. 

 

 

Εικόνα 8 

Ο πίνακας εικονίζει την άφιξη μιας φρεγάτας στο λιμάνι την οποία συνοδεύουν 

τιμητικά δύο πολεμικά πλοία, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 8 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Στον πίνακα απεικονίζονται 3 φρεγάτες και 

γύρω τους μικρά και μεγάλα πλοία καθώς και 

βάρκες γεμάτες με κόσμο και κωπηλάτες. 

Στα κατάρτια ανεμίζουν εκτός από την 

ελληνική σημαία, μία γαλλική, μια βρετανική 

και μία δανική. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Τρεις φρεγάτες καταφθάνουν στο λιμάνι 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Εθνικός», «Χωρικός-

Εξωτερικός», «Κώδικας αξιών», 

«Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Α. Κριεζής, Η άφιξη 

του Γεώργιου στην Ελλάδα, 17 Οκτωβρίου 

1863». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  

 

Η όγδοη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν πίνακα ζωγραφικής 

ο οποίος διαδραματίζεται σε εξωτερικό χώρο. Στον έγχρωμο πίνακα (χρωματικός 

κώδικας) παρουσιάζονται τρεις φρεγάτες να καταφθάνουν στο λιμάνι (χωρικός-

εξωτερικός). Οι φρεγάτες είναι στολισμένες με σημαίες (εθνικός κώδικας) ενώ στα 

κατάρτια τους είναι υψωμένες εκτός από την ελληνική σημαία, η γαλλική, η 

βρετανική και η δανική αντίστοιχα, παραπέμποντας στη χώρα προέλευσή τους. Η 

διάταξη τους στο χώρο φανερώνει ότι η βρετανική και η γαλλική φρεγάτα 

συνοδεύουν τιμητικά (κώδικας αξιών) τη δανική η οποία βρίσκεται στο κέντρο. Τις 

περιβάλλουν μεγάλα και μικρά πλοία γεμάτα κόσμο καθώς και βάρκες με κωπηλάτες. 

Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της 

εικόνας είναι ο εθνικός κώδικας. 
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Εικόνα 9 

Το εικονικό μήνυμα είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Χαρίλαου Τρικούπη 

ο οποίος είναι  ενδεδυμένος με επίσημη ένδυση (Άγνωστος ζωγράφος).  

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 9 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρεαλιστική Φωτογραφία 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Απουσία χώρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη και 

απεικονίζει έναν άνδρα μάλλον μέσης 

ηλικίας με σοβαρό ύφος να στέκεται όρθιος 

με τα χέρια πίσω από την πλάτη του. Είναι 

ντυμένος επίσημα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  Φωτογραφία του  Χ. Τρικούπη 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Έμφυλος-άντρας», «Κοινωνικός-

ενδυμασίας», «Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Χαρίλαος 

Τρικούπης». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  
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 Η ένατη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για μια ρεαλιστική 

ασπρόμαυρη φωτογραφία. Απεικονίζει έναν άνδρα (έμφυλος κώδικας-άνδρας) τον Χ. 

Τρικούπη όπως γίνεται αντιληπτό από τη λεζάντα της. Ο άνδρας είναι ενδεδυμένος με 

επίσημο ένδυμα (κοινωνικός κώδικας-ενδυμασία) φανερώνοντας έμμεσα την 

κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει. Ο απεικονιζόμενος με σοβαρό ύφος στέκεται 

όρθιος με τα χέρια πίσω από την πλάτη του και κοιτάει απευθείας τον θεατή θέλοντας 

πιθανότατα να δημιουργήσει μια άμεση επαφή μαζί του ενώ η εμφάνιση του σε μέσο 

μακρινό πλάνο
3
 δημιουργεί μια κοινωνική απόσταση με αυτόν. Με βάση την εικονική 

ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο κοινωνικός 

κώδικας. 

 

 

 

                                                 
3
 Η απόσταση μεταξύ εικονιζόμενου προσώπου/αντικειμένου ή τοπίου με τον 

θεατή/αναγνώστη καθορίζει και τη σχέση  που δημιουργείται μεταξύ τους. Στο 

«κοντινό πλάνο» (Close Shot) φαίνεται μόνο το κεφάλι και οι ώμοι του εικονιζόμενου, στο 

«μέσο κοντινό πλάνο» (Medium Close Shot)  φαίνεται περίπου μέχρι τη μέση, ενώ στο «μέσο 

πλάνο» (Medium Shot) περίπου μέχρι τα γόνατα. Στο «μακρινό πλάνο» (Long Shot), ο 

εικονιζόμενος καταλαμβάνει περίπου το μισό από το ύψος της εικόνας, στο «μέσο μακρινό 

πλάνο» (Medium Long Shot) φαίνεται ολόκληρο το σώμα και στο «πολύ μακρινό πλάνο» 

(Very Long Shot) η απόσταση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το «κοντινό πλάνο» δημιουργεί την 

αίσθηση της άμεσης προσωπικής σχέσης μεταξύ εικονιζόμενου και θεατή ενώ το μακρινό 

πλάνο δηλώνει αποστασιοποίηση του θεατή από τα εικονιζόμενα (Kress & van Leeuwen 

1996:130-131). 
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Εικόνα 10 

Το εικονικό μήνυμα είναι ένας έγχρωμος πίνακας ζωγραφικής ο οποίος 

αναπαριστά σημαιοστολισμένα καράβια και πλοία να έχουν συγκεντρωθεί για τα 

εγκαίνια της διώρυγας της Κορίνθου, όπως γίνεται αντιληπτό από τη λεζάντα. 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 10 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ο πίνακας παρουσιάζει σημαιοστολισμένα 

καράβια και βάρκες να κατευθύνονται προς 

τον Ισθμό. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Τα εγκαίνια της διώρυγας της Κορίνθου 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Εθνικός», «Πολιτισμικός», 

«Χωρικός-Εξωτερικός», «Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Κ. Βολανάκης, Τα 

εγκαίνια της διώρυγας της Κορίνθου, 25 

Ιουλίου 1893». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  
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Η δέκατη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν πίνακα ζωγραφικής 

ο οποίος διαδραματίζεται σε εξωτερικό χώρο. Ο πίνακας απεικονίζει 

σημαιοστολισμένα (εθνικός κώδικας) καράβια και βάρκες να κατευθύνονται προς τον 

Ισθμό της Κορίνθου (χωρικός-εξωτερικός). Η ανοιγμένη στα δύο στεριά με τη 

θάλασσα που τη διαρρέει, ο ουρανός, ο λευκός ατμός που βγαίνει από τα καράβια, οι 

σημαίες, όλα συλλειτουργούν χρωματικά. Το πλήθος των καραβιών φανερώνει τη 

μεγάλη σημασία του έργου για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, το εμπόριο και την 

ελληνική εμπορική ναυτιλία (πολιτισμικός κώδικας-οικονομικός). Με βάση την 

εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι ο 

πολιτισμικός και ο κοινωνικός κώδικας. 

 

 
Εικόνα 11 

Ο πίνακας αποδίδει εικονιστικά μία μάχη και συγκριμένα τη μάχη των Φαρσάλων 

όπως γίνεται αντιληπτό από το υπόμνημα που τη συνοδεύει. 
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Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 11 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ο πίνακας παρουσιάζει ένστολους έφιππους 

και ένα πυροβόλο. Πιθανότατα βρίσκονται 

σε πεδίο μάχης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Πολεμική σύγκρουση 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Πολεμικός», «Κοινωνικός», 

«Εθνικός», «Χωρικός-Εξωτερικός», 

«Έμφυλος», «Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Γ. Ροϊλός, Η μάχη 

των Φαρσάλων, 23 Απριλίου 1897. Μία από 

τις μάχες του ελληνοτουρκικού πολέμου του 

1897». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  

 

Η ενδέκατη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν πίνακα 

ζωγραφικής. Ο έγχρωμος (χρωματικός κώδικας) πίνακας αποδίδει εικονιστικά μια 

μάχη σε εξωτερικό χώρο (χωρικός κώδικας) καθώς είναι ευδιάκριτη η σκόνη που έχει 

δημιουργηθεί από τα ποδοβολητά των αλόγων. Οι έφιπποι είναι ένστολοι 

(κοινωνικός/εθνικός κώδικας) και πιθανότατα μέλη του ελληνικού ιππικού και 

πυροβολικού. Βρίσκονται σε κίνηση και αγωνίζονται ενδεχομένως για να 

προστατεύσουν την πατρίδα τους. Ακόμη, διακρίνεται και ένα πυροβόλο (πολεμικός 

κώδικας) να ενισχύει την επίθεσή τους. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι 

η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο πολεμικός κώδικας. 
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21η ενότητα με τίτλο: «Το κρητικό ζήτημα (1821-1905)»  

 

Η συγγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.64-65) αναφέρεται στο 

κρητικό ζήτημα, δηλαδή στις προσπάθειες των Ελλήνων της Κρήτης να ενωθούν με 

την Ελλάδα το διάστημα 1821-1905. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν τρεις 

εικόνες.  

 
Εικόνα 12 

Ο πίνακας απεικονίζει μία σκηνή από τη σύγκρουση μεταξύ των Κρητικών και 

των Τούρκων το 1866 στη μονή Αρκαδίου. 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 12 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πίνακας ζωγραφικής 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Στο κέντρο της εικόνας αναπαρίσταται ένας 

ιερωμένος να κρατά στο ένα του χέρι σταυρό 

και στο άλλο ένα δαυλό. Αριστερά του 

βρίσκονται γέροντες, γυναίκες με παιδιά 

στην αγκαλιά. Δεξιά του γυναίκες και άντρες 

με όπλα στα χέρια συγκρούονται με τον 

«εχθρό». Η σκηνή διαδραματίζεται μπροστά 

από μια εκκλησία.   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Πολεμική σύγκρουση 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Εθνικός», «Θρησκευτικός», 

«Πολεμικός», «Χωρικός-Εξωτερικός», 

«Κώδικας αξιών», «Συναισθηματικός», 

«Έμφυλος», «Χρωματικός»,  

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Το ολοκαύτωμα της 

μονής Αρκαδίου. Πίνακας του Ιταλού 

ζωγράφου Γκατέρι. Το φιλελληνικό ρεύμα 

ήταν ιδιαίτερα ισχυρό εκείνη την εποχή στην 

Ιταλία και δεκάδες Ιταλοί εθελοντές 

συμμετείχαν στην κρητική επανάσταση του 

1866». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  

 

Η δωδέκατη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για έναν έγχρωμο πίνακα 

ζωγραφικής (χρωματικός κώδικας) ο οποίος αναπαριστά έναν ιερωμένο να κρατά στο 

ένα του χέρι σταυρό (θρησκευτικός κώδικας) και στο άλλο έναν δαυλό, έτοιμος να 

βάλει φωτιά. Δίπλα του στέκεται ένας δεύτερος ιερέας κρατώντας μια αγιογραφική 

εικόνα ενώ αριστερά του γέροντες και γυναίκες με παιδιά στην αγκαλιά. Έχουν το 

βλέμμα στραμμένο προς τον ουρανό, τα χεριά ενωμένα σε στάση προσευχής ενώ η 

έκφραση των προσώπων τους φανερώνει απόγνωση (συναισθηματικός κώδικας). 

Δεξιά και μπροστά του γυναίκες και άντρες (έμφυλος κώδικας) με όπλα (πολεμικός 

κώδικας) στα χέρια βρίσκονται σε θέση «επιθετικής» άμυνας κρατώντας την ελληνική 

σημαία (εθνικός κώδικας). Στο βάθος διακρίνεται η τουρκική σημαία (εθνικός 

κώδικας) φανερώνοντας την εθνικότητα της αντιμαχόμενης πλευράς. Η σκηνή 

διαδραματίζεται μπροστά από μια μισογκρεμισμένη εκκλησία (χωρικός κώδικας). Με 

βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας 

είναι ο θρησκευτικός και εθνικός κώδικας. 
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Εικόνα 13 

Στη δεκάτη τρίτη εικόνα σε ασπρόμαυρη απόχρωση απεικονίζεται μία 

επανδρωμένη λέμβος να καταφθάνει στην Κρήτη. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη 

λεζάντα αναπαριστά την άφιξη του πρίγκιπα Γεώργιου στην Κρήτη. 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 13 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Άρθρο εφημερίδας 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Το άρθρο εμπεριέχει γλωσσικά και εικονικά 

μηνύματα. Όσον αφορά τα γλωσσικά 

μηνύματα διακρίνεται ο τίτλος, η ημερομηνία 

έκδοσης της εφημερίδας καθώς και ο τίτλος 

και η λεζάντα της εικόνας γραμμένα στη 

γαλλική γλώσσα. Το εικονικό μήνυμα το 

οποίο καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο χώρο, 

απεικονίζει μία λέμβο επανδρωμένη με 

ένστολους άνδρες να συνοδεύουν επίσημο 

πρόσωπο. Στην πλώρη και στην πρύμνη της 

λέμβου κυματίζουν σημαίες. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Στιγμιότυπο το οποίο απεικονίζει την άφιξη 

επανδρωμένης λέμβου 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Εθνικός», «Κοινωνικός», 

«Χωρικός-Εξωτερικός», «Χρονικός», 

«Έμφυλος»,    
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ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Η άφιξη του 

πρίγκιπα Γεώργιου στην Κρήτη ως αρμοστή. 

Στην πλώρη της βάρκας που τον μεταφέρει 

διακρίνεται η σημαία της Κρητικής 

Πολιτείας». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  
 

Η δέκατη τρίτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία αποτελεί άρθρο εφημερίδας και 

εμπεριέχει γλωσσικά και εικονικά μηνύματα. Το εικονικό μήνυμα είναι μια 

ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβηγμένη σε εξωτερικό χώρο και καταλαμβάνει τη 

μεγαλύτερη έκταση στο πολυσημειωτικό κείμενο. Απεικονίζει μία λέμβο 

επανδρωμένη με ένστολους άνδρες (έμφυλος κώδικας-άνδρας/κοινωνικός κώδικας) 

να συνοδεύουν επίσημο πρόσωπο και σημαίες (εθνικός κώδικας) να κυματίζουν στην 

πλώρη και στην πρύμνη της. Στην πλώρη διακρίνεται η σημαία της Κρητικής 

Πολιτείας. 

 Όσον αφορά το γλωσσικό κείμενο είναι γραμμένο στη γαλλική γλώσσα και 

λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το εικονικό. Συγκεκριμένα πληροφορεί τον 

αναγνώστη για τη μεταφορά του πρίγκιπα Γεώργιου από το πολεμικό στη Σούδα στην 

Κρήτη. Πιθανότατα πρόκειται για πρωτοσέλιδο καθώς διακρίνεται με έντονα 

κεφαλαία γράμματα στο κέντρο, ο τίτλος «L’ LLUSTRATION» της εφημερίδας ενώ με  

μικρότερη γραμματοσειρά δίνονται η ημερομηνία έκδοσης της εφημερίδας «Σάββατο 

7 Ιανουαρίου 1899», (χρονικός κώδικας) ο τίτλος και η λεζάντα της εικόνας. Με βάση 

την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο 

εθνικός κώδικας. 
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Εικόνα 14 

Η δέκατη τέταρτη εικόνα είναι μία ασπρόμαυρη φωτογραφία και απεικονίζει τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο να κάθεται σε μία πέτρα κρατώντας μία ράβδο. 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 14 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρεαλιστική Φωτογραφία 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η φωτογραφία απεικονίζει έναν άνδρα 

καθισμένο σε μία πέτρα κρατώντας μία 

ράβδο φορώντας ευρωπαϊκή ενδυμασία σε 

συνδυασμό με κρητικές μπότες. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Άνδρας καθήμενος σε εξωτερικό χώρο 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Πολιτισμικός», «Έμφυλος», 

«Χωρικός-Εξωτερικός», «Εθνικός», 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος στο Θέρισο κατά την επανάσταση 

του 1905». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  
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Η δέκατη τέταρτη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για μια ρεαλιστική 

ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβηγμένη σε εξωτερικό χώρο (χωρικός κώδικας). 

Απεικονίζει έναν άνδρα (έμφυλος κώδικας-άνδρας) να κάθεται σε μία πέτρα 

κρατώντας τη χαρακτηριστική ράβδο των πεζοπόρων του βουνού, ενδεδυμένος με 

ευρωπαϊκή ενδυμασία (καπέλο, παλτό, κουστούμι) (πολιτισμικός κώδικας) σε 

συνδυασμό με κρητικές μπότες (εθνικός κώδικας). Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο κοινωνικός κώδικας. 
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22η ενότητα με τίτλο: «Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων 

εθνικών επιδιώξεων» 

Στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.66-68) γίνεται 

αναφορά για τη βαλκανική κρίση το διάστημα 1875-1878, τη συνθήκη του Αγίου 

Στεφάνου, το συνέδριο του Βερολίνου, την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της 

Άρτας στην Ελλάδα, την προσάρτηση της Α. Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία, το 

Μακεδονικό ζήτημα και τον μακεδονικό αγώνα. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα 

υπάρχουν τρεις εικόνες.  

 

 
Εικόνα 15 

Το εικονικό μήνυμα απεικονίζει την εξέλιξη των βαλκανικών συνόρων από το 

1877 ως το 1881. 
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Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 15 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ιστορικός-Πολιτικός χάρτης  

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Απουσία χώρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Χάρτης με υπόμνημα ο οποίος απεικονίζει με 

διαφορετική σκιαγράφηση και χρώμα την 

εξέλιξη των βαλκανικών συνόρων από το 

1877 ως το 1881. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Εξέλιξη εδαφικών συνόρων σε συγκριμένο 

χρονικό διάστημα 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Εθνικός», «Γεωγραφικός», 

«Χρονικός», «Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Η εξέλιξη των 

βαλκανικών συνόρων από το 1877 έως το 

1881». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Άμεση  

 

Η δέκατη πέμπτη εικόνα ως χάρτης αποτελεί πολυτροπικό κείμενο, καθώς 

συνδυάζονται ο κώδικας της γραφιστικής, της γλώσσας και των χρωματικών σημείων. 

Ο χάρτης διαθέτει υπόμνημα με τη βοήθεια του οποίου ερμηνεύονται τα μη γλωσσικά 

σημειωτικά συστήματα. Συγκριμένα απεικονίζονται χώρες των Βαλκανίων και με 

διαφορετική σκιαγράφηση και διαφορετικό χρώμα αποδίδεται η ιστορική εξέλιξη των 

συνόρων τους κατά το διάστημα 1877-1881 (εθνικός, χρονικός, γεωγραφικός, 

ιστορικός, χρωματικός κώδικας). Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η 

κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο εθνικός κώδικας. 
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Εικόνα 16 

Η δέκατη έκτη εικόνα πρόκειται για αφίσα και είναι αφιερωμένη στο θάνατο του 

Παύλου Μελά.   

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 16 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Αφίσα                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Απουσία χώρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Το εικονικό μήνυμα χωρίζεται σε δύο μέρη. 

Στο πάνω μέρος παρουσιάζει την 

προσωπογραφία ενός άνδρα ενδεδυμένο με 

στρατιωτική στολή ενώ τον πλαισιώνουν δύο 

γυναίκες. Η μία νεαρά και λευκοντυμένη 

κρατάει στεφάνι πάνω από τον άνδρα και η 

άλλη είναι μαυροφορεμένη και αλυσοδεμένη. 

Στο κάτω μέρος εικονίζονται ένστολοι 

άνδρες σε πεδίο μάχης ενώ στο περιθώριο 

της εικόνας η προσωπογραφία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. Η εικόνα διαθέτει και 

γλωσσικό μήνυμα «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΙΣ 

ΠΡΟΜΑΧΟΙΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ» ως 

επιγραφή και στο κάτω μέρος το όνομα του 

εικονιζόμενου «ΠΑΥΛΟΣ Μ. ΜΕΛΑΣ».                                                                                                                                                                      

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Απόδοση τιμής στη μνήμη του Παύλου 

Μελά/ Σκηνή μάχης 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Κώδικας Αξιών», «Εθνικός» 

«Έμφυλος», «Συναισθηματικός», 

«Πολεμικός» «Χρωματικός» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Λαϊκή εικόνα 

αφιερωμένη στον θάνατο του Παύλου Μελά» 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  
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Η δέκατη έκτη  εικόνα ως προς την τεχνοτροπία αποτελεί μια έγχρωμη αφίσα 

(χρωματικός κώδικας) και εμπεριέχει γλωσσικά και εικονικά μηνύματα. Όσον αφορά 

το εικονικό μήνυμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πάνω μέρος απεικονίζεται στο κέντρο 

ένας άνδρας (έμφυλος κώδικας-άνδρας) που τον πλαισιώνουν δύο γυναίκες (έμφυλος 

κώδικας-γυναίκα). Η μία σε νεαρή ηλικία ενδεδυμένη με αρχαιοελληνική ενδυμασία 

(πολιτιστικός κώδικας-ενδυμασία), κρατώντας ένα στεφάνι πάνω από τον άνδρα και η 

άλλη μαυροφορεμένη (συναισθηματικός κώδικας-θλίψη) κρύβοντας το πρόσωπο με 

τα χέρια της, φορώντας αλυσίδες. Στο κάτω μέρος της εικόνας διακρίνονται ένστολοι 

οπλισμένοι (εθνικός κώδικας) άνδρες να συμμετέχουν ενδεχομένως σε μία πολεμική 

σύγκρουση (πολεμικός κώδικας). Επίσης, στο περιθώριο της εικόνας παρατηρείται η 

προσωπογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το γλωσσικό μήνυμα, το οποίο 

συνοδεύει την εικόνα είναι μια επιγραφή αχνά αποτυπωμένη στο πάνω μέρος 

γραμμένη με κεφαλαία σε καθαρεύουσα «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΙΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙΣ 

ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ» (οι υπερασπιστές των αδικουμένων είναι αθάνατοι) (κώδικας 

αξιών) καθώς και το όνομα του εικονιζόμενου στο κάτω μέρος με έντονη γραφή 

«ΠΑΥΛΟΣ Π. ΜΕΛΑΣ». Γίνεται αντιληπτό ότι κάποια εικονικά μηνύματα 

λειτουργούν με αλληγορική σημασία όποτε απαιτείται επιπρόσθετη πληροφόρηση για 

την ερμηνεία και την κατανόησή τους. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι 

η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο κώδικας αξιών. 
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Εικόνα 17 

Η δέκατη έβδομη εικόνα είναι αφίσα και πρόκειται για μία αλληγορική εικόνα. 

Συμβολίζει την απελευθέρωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 17 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Αφίσα                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Το εικονικό μήνυμα απεικονίζει μία 

αλυσοδεμένη γυναίκα και γύρω της τέσσερις 

άνδρες (2 ένστολοι και 2 με επίσημο ένδυμα) 

που προσπαθούν να την ανασηκώσουν. Στα 

αριστερά της δύο ένστολοι προσπαθούν να 

σπάσουν τις αλυσίδες για να την ελευθερώσουν  

ενώ στα δεξιά της είναι συγκεντρωμένο μεγάλο 

πλήθος κρατώντας τουρκικές σημαίες. Στο 

βάθος φαίνεται η Κωνσταντινούπολη. Στο πάνω 

μέρος της εικόνας διακρίνεται μια ιπτάμενη 

μορφή κρατώντας μια κορδέλα στην οποία 

αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα  στην 

ελληνική και στην τουρκική γλώσσα 

«ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ, ΙΣΌΤΗΣ, ΑΔΕΛΦΌΤΗΣ» και 

στο κάτω μέρος αριστερά η επιγραφή «ΖΉΤΩ 

ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ». 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Απελευθέρωση 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Κώδικας Αξιών», «Εθνικός- 

ενδυμασίας», «Κοινωνικός», «Έμφυλος», 

«Χωρικός-Εξωτερικός», «Χρωματικός» 
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ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Η ανακήρυξη του 

τουρκικού συντάγματος μετά το κίνημα των 

Νεοτούρκων το 1908 σε λαϊκή αλληγορική 

εικόνα εποχής». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  

 

Η δέκατη έβδομη  εικόνα ως προς την τεχνοτροπία αποτελεί μια έγχρωμη αφίσα 

(χρωματικός κώδικας) και εμπεριέχει γλωσσικά και εικονικά μηνύματα. Η σκηνή 

διαδραματίζεται σε εξωτερικό χώρο (χωρικός κώδικας) και σε πρώτο πλάνο 

απεικονίζεται μια αλυσοδεμένη γυναίκα (έμφυλος κώδικας-γυναίκα) γονατισμένη και 

γύρω της τέσσερις άνδρες να προσπαθούν να την ανασηκώσουν. Οι δύο άνδρες είναι 

ένστολοι, πιθανότατα μέλη του στρατού, και δύο με επίσημη ενδυμασία, πιθανότατα 

πολιτικοί (κοινωνικός κώδικας). Στα αριστερά της δύο ένστολοι άνδρες προσπαθούν 

να σπάσουν τις αλυσίδες και να την απελευθερώσουν ενώ στα δεξιά της πλήθος 

κόσμου συμπαραστέκεται με υψωμένες τουρκικές σημαίες (εθνικός κώδικας). Στο 

βάθος φαίνεται η Κωνσταντινούπολη με τον Κεράτιο Κόλπο. Στο πάνω μέρος της 

εικόνας διακρίνεται μια ιπτάμενη μορφή κρατώντας μια κορδέλα στην οποία 

αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα  στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα 

«ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ, ΙΣΌΤΗΣ, ΑΔΕΛΦΌΤΗΣ» (κώδικας αξιών) ενώ στο κάτω μέρος 

αριστερά είναι γραμμένο σε μια επιγραφή «ΖΉΤΩ ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ» (κοινωνικός 

κώδικας) στην ελληνική, τουρκική και λατινική γλωσσά. Γίνεται αντιληπτό ότι τα 

εικονικά μηνύματα λειτουργούν με αλληγορική σημασία όποτε απαιτείται 

επιπρόσθετη πληροφόρηση για την ερμηνεία και την κατανόησή τους. Με βάση την 

εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο 

κώδικας αξιών. 
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23η ενότητα με τίτλο: «Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά 

τον 19ο αιώνα» 

Η συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.69-71) αποτελεί και την 

τελευταία του κεφαλαίου. Σε αυτή θίγονται οι βασικές πηγές της ελληνικής 

οικονομίας (αγροτικός τομέας, εμπόριο, ναυτιλία, βιομηχανία) κατά τον 19
ο
 αιώνα 

καθώς και οι κοινωνικές συνέπειες από την άνοδο της αστικής τάξης. Συνολικά σε 

αυτή την ενότητα υπάρχουν τέσσερις εικόνες.  

 
Εικόνα 18 

Στη δέκατη όγδοη εικόνα απεικονίζεται σύμφωνα με τη λεζάντα η αποξήρανση 

της λίμνης Κωπαΐδας. 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 18 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρεαλιστική Φωτογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εξωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Το εικονικό μήνυμα αναπαριστά κυρίως άνδρες 

να στέκονται μπροστά από μια λίμνη  και να 

κοιτούν προς μία συγκριμένη κατεύθυνση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Άνδρες παρατηρούν τη διαδικασία 

αποξήρανσης μιας λίμνης 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Κοινωνικός», «Πολιτισμικός», 

«Χωρικός-Εξωτερικός», «Έμφυλος» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Η αποξήρανση της 

λίμνης Κωπαΐδας ήταν ένα από τα 

σημαντικότερα έργα που έγιναν στην Ελλάδα 

τον 19ο αιώνα με πρωτοβουλία του κράτους». 
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ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση  

 

Η δέκατη όγδοη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για μια ρεαλιστική 

ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβηγμένη σε εξωτερικό χώρο (χωρικός κώδικας). Σε 

πρώτο πλάνο απεικονίζονται άντρες (έμφυλος κώδικας-άνδρας) να στέκονται πλάι σε 

μια λίμνη και να κοιτούν πιθανότατα τη διαδικασία αποξήρανσης της, σύμφωνα με τη 

λεζάντα (κοινωνικός κώδικας/πολιτισμικός κώδικας). Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι ο κοινωνικός και ο 

χωρικός κώδικας. 

 

 
Εικόνα 19 

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρες και γυναίκες να εργάζονται μέσα σε μία 

«καλαμωτή» καλύβα. 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 19 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρεαλιστική Φωτογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εσωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Το εικονικό μήνυμα αναπαριστά άνδρες και 

γυναίκες να κάθονται ημικυκλικά και να 

εργάζονται. Βρίσκονται πιθανότατα σε 

εσωτερικό χώρο καθώς πίσω τους διακρίνονται 

καλαμωτές. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Αγροτική ασχολία 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Κοινωνικός», «Χωρικός-

Εξωτερικός», «Έμφυλος» 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Αγρότες 

επεξεργάζονται σταφίδα». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση 
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Η δέκατη ένατη εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για μια ρεαλιστική 

ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβηγμένη πιθανότατα στο εσωτερικό μιας «καλαμωτής» 

καλύβας (χωρικός κώδικας). Άνδρες (έμφυλος κώδικας-άνδρας) και γυναίκες 

(έμφυλος κώδικας-γυναίκα) ντυμένοι με ρούχα εργασίας (κοινωνικός κώδικας-

ενδυμασία) κάθονται περιμετρικά και ασχολούνται με την επεξεργασία αγροτικού 

προϊόντος. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία 

της εικόνας είναι ο κοινωνικός κώδικας. 

 

 
Εικόνα 20 

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στο εσωτερικό χώρο ενός πλοίου και 

απεικονίζει μέλη του πληρώματός του. 

 

Α.Α ΕΙΚΟΝΑΣ 20 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρεαλιστική Φωτογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ 

Εσωτερικός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Το εικονικό μήνυμα αναπαριστά άνδρες να 

στέκονται στο εσωτερικό ενός πλοίου 

περιμετρικά της μηχανής του. Τρεις στα δεξιά 

της εικόνας είναι ενδεδυμένοι με ναυτική στολή 

ενώ οι υπόλοιποι με ρούχα εργασίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Πλήρωμα ενός ατμόπλοιου  

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κώδικες: «Κοινωνικός», «Χωρικός-

Εξωτερικός», «Έμφυλος» 
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ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΕΖΑΝΤΑ Η εικόνα έχει λεζάντα «Έλληνες ναυτικοί στο 

μηχανοστάσιο ελληνικού ατμόπλοιου στα τέλη 

του 19ου αιώνα». 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΤΙΤΛΟΥ Έμμεση 

 

Η εικοστή εικόνα ως προς την τεχνοτροπία πρόκειται για μια ρεαλιστική 

ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβηγμένη στο εσωτερικό ενός ατμόπλοιου (χωρικός 

κώδικας). Το εικονικό μήνυμα απεικονίζει το πλήρωμα ενός πλοίου το οποίο 

αποτελείται μόνο από άνδρες (έμφυλος κώδικας-άνδρας). Κάποιοι από αυτούς φορούν 

ναυτική στολή ενώ άλλοι φόρμα εργασίας (κοινωνικός κώδικας-ενδυμασία). Με βάση 

την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο 

κοινωνικός κώδικας. 
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3.2 Διαπιστώσεις  

Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο: «Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις 

αρχές του 20
ου

 αιώνα» (σελ. 55-71), εκτείνεται σε 17 σελίδες και αποτελείται από 7 

ενότητες στις οποίες εμπεριέχονται 20 εικόνες.  

Στον πίνακα παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των εικόνων με βάση την 

τυπολογία τους. 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή εικόνων 4
ου

 κεφαλαίου με βάση την τυπολογία τους 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 50% 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 30% 

ΑΦΙΣΑ 2 10% 

ΧΑΡΤΗΣ 2 10% 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα (πίνακας: 1) διαπιστώνεται ότι στο τέταρτο κεφάλαιο 

του εγχειριδίου της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου, σε σύνολο είκοσι εικόνων κυριαρχούν οι 

ζωγραφικοί πίνακες (δέκα, ποσοστό 50%) εικαστικού, ιστορικού χαρακτήρα εκ των 

οποίων ο ένας είναι προσωπογραφία. Στους πίνακες κυρίαρχοι κώδικες είναι ο 

κοινωνικός κώδικας (εικόνα: 1,3,4,5,6), ο εθνικός κώδικας (εικόνα: 7,8,10,12) και ο 

πολεμικός κώδικας (εικόνα: 11). Όλοι οι πίνακες εκτός από έναν (εικόνα: 6) 

αποδίδονται με έντονους χρωματισμούς. Ο χωρικός κώδικας ως εξωτερικός 

εμφανίζεται σε όλους σχεδόν τους πίνακες (εικόνα: 4,5,7,8,10,11,12) ενώ απουσιάζει 

σε τρεις (εικόνα: 1,3,6). 

Οι φωτογραφίες είναι έξι (ποσοστό 30%) και είναι ασπρόμαυρες. Ο κώδικας που 

κυριαρχεί είναι ο κοινωνικός (εικόνα: 9,14,18,19,20) ενώ σε μία εντοπίζεται ο εθνικός 

(εικόνα: 13). Όσον αφορά στο κώδικα του χώρου στον οποίο παραπέμπουν, στις τρεις 

φωτογραφίες εμφανίζεται ως εξωτερικός κώδικας (εικόνα: 13,14,18), σε δύο ως 

εσωτερικός (εικόνα: 19,20) ενώ απουσιάζει σε μια (εικόνα: 9) η οποία αποτελεί 

προσωπογραφία του Χ. Τρικούπη.  

Στις αφίσες (εικόνα: 16,17) (ποσοστό 10%) κυριαρχεί ο κώδικας αξιών. Ο 

κώδικας χώρου απουσιάζει από την πρώτη αφίσα (εικόνα: 16) ενώ εμφανίζεται ως 

εξωτερικός στη δεύτερη (εικόνα: 17). 

Τέλος, στη συγκεκριμένη ενότητα εντοπίζονται δύο χάρτες (ποσοστό 10%) 

(εικόνα: 2,15), στους οποίους κυριαρχεί ο εθνικός και ο γεωγραφικός κώδικας. 
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Πρόκειται για πολιτικούς, ιστορικούς χάρτες στους οποίους αποτυπώνονται εθνικά 

σύνορα (εικόνα: 2) ή σχεδιάζεται η εξελικτική πορεία διαμόρφωσής τους (εικόνα: 15).  

Όλα τα εικονικά μηνύματα συνοδεύονται από ένα γλωσσικό μήνυμα υπό τη 

μορφή λεζάντας στο κάτω μέρος τους. Οι λεζάντες δίνουν μια σύντομη περιγραφή του  

εικονιζόμενου θέματος και σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένες λεπτομέρειες που δεν 

γίνονται εύκολα αντιληπτές. Επίσης, κάποιες αναφέρουν το είδος του έργου, τον 

καλλιτέχνη εάν υπάρχει και τη χρονολογία δημιουργίας του. 

Όλα τα εικονικά στοιχεία του κεφαλαίου έχουν ρόλο συμπληρωματικό προς την 

ιστορική αφήγηση, συμβάλλοντας στη διευκρίνιση των πτυχών που χρήζουν επιπλέον 

ανάλυσης.  

Η συχνότητα των κυρίαρχων κωδίκων που εντοπίζονται στις εικόνες του τέταρτου 

κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας: 2). 

 

 
 

Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία κατανομή κυρίαρχων κωδίκων των εικόνων του τέταρτου κεφαλαίου  
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3.3 Σχέση εικόνων – τίτλων ενοτήτων 

      Η ανάλυση των τίτλων του τέταρτου κεφαλαίου του σχολικού εγχειριδίου με 

τίτλο: «Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή τους έως τις αρχές 20ού αιώνα», ανέδειξε 

ως κυρίαρχους κώδικες των τίτλων τον εθνικό, τον κοινωνικό και τον χρονικό. Ο 

κώδικας του χρόνου κυριαρχεί στους τίτλους των ενοτήτων ωστόσο αγκυρώνει 

έμμεσα με τις εικόνες, καθώς στα οπτικά παραθέματα εμφανίζεται ελάχιστα. Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες εικόνες αγκυρώνουν έμμεσα με τους τίτλους.   

Στη δέκατη έβδομη ενότητα με τίτλο: «Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της 

Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (1829)» κυριαρχεί ο 

εθνικός, ο κοινωνικός και ο χρονικός κώδικας. Ο τίτλος αγκυρώνει άμεσα στην πρώτη 

και τρίτη εικόνα (εικόνα: 1,3) της ενότητας, στις οποίες κυριαρχεί ο κοινωνικός 

κώδικας καθώς και στις δύο απεικονίζεται ο Ι. Καποδίστριας. Η δεύτερη εικόνα 

(εικόνα: 2) της ενότητας αγκυρώνει έμμεσα με τον τίτλο, καθώς έχει σχέση με τον 

γεωγραφικό κώδικα, αναπαριστώντας τα εδαφικά όρια του ελληνικού κράτους. 

Στη δέκατη όγδοη ενότητα με τίτλο: «Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 

3η Σεπτεμβρίου 1843» κυριαρχεί ο κοινωνικός-χρονικός κώδικας. Ο τίτλος αγκυρώνει 

άμεσα και στις δύο εικόνες (εικόνα: 4,5). Στην τέταρτη εικόνα αναπαριστάται η άφιξη 

του Όθωνα στο Ναύπλιο και στην πέμπτη η νύχτα της 3
ης

 Σεπτεμβρίου 1843, και στις 

δύο εικόνες υπερτερεί ο κοινωνικός κώδικας. 

Ο τίτλος «Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862)» της 

δέκατης ένατης ενότητας σχετίζεται με τον χρονικό και κοινωνικό κώδικα και 

εμπεριέχει δύο εικόνες (εικόνα: 6,7). Η έκτη σχετίζεται με τον κοινωνικό κώδικα, 

απεικονίζει τις πρώτες εκλογές στην Αθήνα και αγκυρώνει έμμεσα στον τίτλο. Η 

έβδομη εικόνα σχετίζεται με τον εθνικό κώδικα, καθώς αναπαρίσταται η αποχώρηση 

του Όθωνα από την Ελλάδα και αγκυρώνει άμεσα στον τίτλο. 

Στην εικοστή ενότητα με τίτλο: «Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα 

στο Γουδί (1909)» κυριαρχεί ο χρονικός, ο κοινωνικός και ο εθνικός κώδικας. Οι 

εικόνες που εμφανίζονται είναι τέσσερις (εικόνα: 8,9,10,11) και δε φαίνεται να έχουν 

αγκύρωσει με τον τίτλο. Στην όγδοη εικόνα κυριαρχεί ο εθνικός κώδικας με την άφιξη 

του Γεωργίου στην Ελλάδα, στην ένατη εικόνα ο κοινωνικός κώδικας με την 

προσωπογραφία του Χ. Τρικούπη, στη δέκατη ο πολιτισμικός και ο κοινωνικός 

κώδικας, με τα εγκαίνια της διώρυγας της Κορίνθου και τέλος στην ενδέκατη 

κυριαρχεί ο πολεμικός κώδικας με  την απεικόνιση της Μάχης των Φαρσάλων.  
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Στην εικοστή πρώτη ενότητα με τίτλο: «Το κρητικό ζήτημα (1821-1905)», 

κυριαρχεί ο εθνικός και ο χρονικός κώδικας. Εμφανίζονται τρεις εικόνες (εικόνα: 

12,13,14) οι οποίες  έχουν έμμεση σχέση με τον τίτλο. Στη δωδέκατη εικόνα 

κυριαρχεί ο εθνικός και ο θρησκευτικός κώδικας με την απεικόνιση του 

ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου. Στη δέκατη τρίτη εικόνα κυριαρχεί ο εθνικός 

κώδικας με την άφιξη του Πρίγκιπα Γεώργιου στην Κρήτη και τέλος στη δέκατη 

τέταρτη εικόνα κυριαρχεί ο κοινωνικός κώδικας με την απεικόνιση του Ε. Βενιζέλου. 

Στον τίτλο της εικοστής δεύτερης ενότητας «Τα Βαλκάνια των 

αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων», κυριαρχεί ο γεωγραφικός και ο εθνικός 

κώδικας. Στην ενότητα εντοπίζεται η δέκατη πέμπτη εικόνα/χάρτης ο οποίος 

σχετίζεται με τον εθνικό και γεωγραφικό κώδικα και έχει άμεση αγκύρωση με τον 

τίτλο. Στη δέκατη έκτη και δέκατη έβδομη εικόνα, κυριαρχεί ο κώδικας των αξιών και 

έχουν έμμεση αγκύρωση με τον τίτλο. 

Στην εικοστή τρίτη ενότητα με τίτλο: «Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά 

τον 19ο αιώνα» κυριαρχεί ο κοινωνικός, ο εθνικός και ο οικονομικός κώδικας. 

Εντοπίζονται οι εικόνες δεκαοκτώ, δεκαεννέα και είκοσι, στις οποίες επικρατεί ο 

κοινωνικός κώδικας παραπέμποντας σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής και 

οικονομικής ανάπτυξης, αγκυρώνοντας έμμεσα με τον τίτλο της ενότητας. Γίνεται  

αντιληπτό ότι στη συγκεκριμένη ενότητα όλοι οι χώροι που απεικονίζονται στις 

φωτογραφίες προβάλλουν τομείς ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και 

ναυσιπλοΐας.  

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας: 2) παρουσιάζονται συνοπτικά τα  δεδομένα της 

ανάλυσης. Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι κώδικες που εντοπίζονται στους τίτλους 

των ενοτήτων, ο τρόπος που αγκυρώνουν οι εικόνες σε αυτούς (άμεσα ή έμμεσα ή 

καθόλου), ο κώδικας του χώρου, η τεχνοτροπία των εικόνων και η ύπαρξη ή μη 

λεζάντας.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης κειμένων – εικόνων 4 κεφαλαίου.  
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17 Ο Ι. Καποδίστριας 

ως κυβερνήτης της 

Ελλάδας (1828-

1831). Η 

ολοκλήρωση της 

ελληνικής 

επανάστασης 

(1829) 

 

 

 

Κώδικας κοινωνικός/εθνικός/χρονικός   

1 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Απουσία 

χώρου 

+   

2 Χάρτης  Απουσία 

χώρου 

 +  

3 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Απουσία 

χώρου 

+   

18  

Από την άφιξη του 

Όθωνα (1833) έως 

την 3η 

Σεπτεμβρίου 1843 

 

 

Κώδικας κοινωνικός/χρονικός   

4 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Εξωτερικός 

χώρος 

 

+   

5 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Εξωτερικός 

χώρος 

 

+   

19  

Από την 3η 

Σεπτεμβρίου 1843 

έως την έξωση του 

Όθωνα (1862) 

 

 

 

Κώδικας κοινωνικός/χρονικός  

6 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Απουσία 

χώρου 

 +  

7 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Εξωτερικός 

χώρος 

 

+   

20  

 

 

Από την έξωση του 

Όθωνα (1862) έως 

το κίνημα στο 

Γουδί (1909) 

 

 

 

 

Κώδικας κοινωνικός/χρονικός/εθνικός   

8 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Εξωτερικός 

χώρος 

 

 +  

9 Φωτογραφία  Απουσία 

χώρου 

 +  

10 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Εξωτερικός 

χώρος 

 

 +  

11 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Εξωτερικός 

χώρος 

 

 +  

21  

 

Το κρητικό ζήτημα 

(1821-1905) 

 

 

 

Κώδικας εθνικός/χρονικός  

 

 

 

12 Πίνακας 

ζωγραφικής  

Εξωτερικός 

χώρος 

 

 +  

13 Φωτογραφία  Εξωτερικός 

χώρος 

 +  

14 Φωτογραφία  Εξωτερικός 

χώρος 

 +  

22  

Τα Βαλκάνια των 

αλληλοσυγκρουόμ

ενων εθνικών 

επιδιώξεων 

 

 

 

Κώδικας γεωγραφικός/εθνικός  

15 Χάρτης  Απουσία 

χώρου 

+   

16 Αφίσα Απουσία 

χώρου 

 +  

17 Αφίσα  Εξωτερικός 

χώρος 

 +  

23  

Η ελληνική 

οικονομία και 

κοινωνία κατά τον 

19ο αιώνα 

 

 

 

Κώδικας κοινωνικός/εθνικός/χρονικός  

18 Φωτογραφία  Εξωτερικός 

χώρος 

 +  

19 Φωτογραφία  Εξωτερικός 

χώρος 

 +  

20 Φωτογραφία  Εξωτερικός 

χώρος 

 +  



 

67 

      

3.4 Ανάλυση γραπτών πηγών  

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των πηγών του τέταρτου κεφαλαίου 

του σχολικού εγχειριδίου. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των κειμένων/τίτλων στηρίχθηκε 

στο μοντέλο του Greimas (1966&1968), όπως χρησιμοποιήθηκε από τους Lagopoulos 

& Boklund-Lagopoulou (1982&2016) και Χριστοδούλου (2013). Η μέθοδος 

εμπεριέχει και ανάλυση περιεχομένου η οποία περιλαμβάνει το σύνολο και τη 

συχνότητα αναφορών του κάθε κώδικα. Συνολικά οι πηγές σε αυτό το κεφάλαιο είναι 

έντεκα. 

 

17η ενότητα με τίτλο: «Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της 

Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης 

(1829)» 

Η πρώτη πηγή εντοπίζεται στην 17η ενότητα  του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

«Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της 

ελληνικής επανάστασης (1829)». Στην πηγή συνυπάρχουν δύο γραπτά αποσπάσματα 

τα οποία παραθέτουν δύο αντίθετες απόψεις για το έργο του Ι. Καποδίστρια. Το 

πρώτο απόσπασμα αποτελείται από 4 σειρές, του Β. Κρεμμυδάς, από το «Ο πολιτικός 

Ιωάννης Κωλέττης», (Τυπωθήτω, Αθήνα 2000, σ.165) και το δεύτερο απόσπασμα 

είναι 4 σειρές από την «Ιστορία του ελληνικού έθνους», (Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΒ΄, 

σ.562). Στο στάδιο αυτό μελετούνται οι γραπτές πηγές, εντοπίζονται και 

καταγράφονται οι κυρίαρχοι κώδικες.   
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Στο κείμενο ο Κωλλέτης Ι. καταδικάζει τον Καποδίστρια Ι. για την απομάκρυνση 

από θέσεις ευθύνης ηγετικών προσώπων των Ελλήνων και γενικότερα ατόμων που 

άσκουσαν επιρροή. Ακόμη, αναφέρει ότι ο Καποδίστριας Ι. δε σεβάστηκε τις 

αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης και καταστρατήγησε την ελευθεροτυπία. Τέλος, ο 

Κωλλέτης δηλώνει ότι η δικαστική εξουσία υποτάχθηκε στις διαταγές του 

Καποδίστρια και ότι με την εύνοια που έδειξε προς τους προδότες και τους κακοήθεις 

διάβρωσε τα ήθη. 

Στο επόμενο κείμενο φανερώνεται η επαινετική άποψη του Εϋνάρδου για τον 

Καποδίστρια Ι. Σύμφωνα με τον Εϋνάρδο, ο Καποδίστριας ήταν πρότυπο ηθικότητας 

και αποτέλεσε το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά 

στο συμφέρον της πατρίδας του και με τη δολοφονία του άφησε δυσαναπλήρωτο κενό 

για τη χώρα. Ο Εϋνάρδος  είναι σίγουρος ότι η ιστορία θα δικαιώσει τον Ι. 

Καποδίστρια παρόλο που οι σύγχρονοί του δε διέκριναν την αξία του και υπήρξε 

θύμα εκδικητικής μανίας.  

Γλωσσικό κείμενο 17ης ενότητας μέρος πρώτο 

α. Η άποψη του Ιωάννη Κωλέττη, αρχηγού του γαλλικού κόμματος 

Απομάκρυνε (ηθικός κώδικας) [ενν. ο Καποδίστριας] από τα πράγματα όλους τους 

αρχηγούς των Ελλήνων (εθνικός κώδικας-Έλληνας), όλους τους επιρροή έχοντας 

και όλους τους πεπαιδευμένους [...], κατεπάτησεν (ηθικός κώδικας) [...] τα 

ψηφίσματα της εν Άργει Εθνοσυνελεύσεως, (κοινωνικός κώδικας -

πολιτικός/γεωγραφικός κώδικας-Άργος)  καταφρόνησε (ηθικός κώδικας) τα δίκαια 

του πολίτου (κώδικας αξιών-δικαιοσύνη), κατέτρεξε (ηθικός κώδικας) την 

ελευθεροτυπία (κώδικας αξιών-ελευθερία λόγου), σύστησε και διοργάνωσε (ηθικός 

κώδικας) δικαστήρια (κοινωνικός κώδικας) καθ’ όλην την έκτασιν εξηρτημένα από 

την θέλησίν του˙ εμψύχωσε την κακοήθεια, την επιβουλήν, την προδοσία (ηθικός 

κώδικας). 

Πηγή: Β. Κρεμμυδάς, Ο πολιτικός Ιωάννης Κωλέττης, Τυπωθήτω, Αθήνα 2000, σ. 

165. 
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Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται έξι 

θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι είκοσι τρεις. Το ποσοστό 

συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1, Ενότητα 17η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Ηθικός  12 
52% 

Εθνικός  3 
13% 

Κοινωνικός  3 
13% 

Κώδικας αξιών 2 
9% 

Χρονικός 2 
9% 

Γεωγραφικός 1 
4% 

Σύνολο: 7 23 100% 

 

Γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα ότι κυριαρχεί ποσοτικά ο ηθικός 

κώδικας ο οποίος αναφέρεται δώδεκα φορές (ποσοστό 52%). Αυτό είναι αναμενόμενο 

καθώς στις πηγές παρουσιάζονται δύο εκ διαμέτρων αντίθετες εκτιμήσεις για το έργο 

και την προσωπικότητα του Ι. Καποδίστρια. Τον ηθικό κώδικα, τον ακολουθεί ο 

Γλωσσικό κείμενο 17ης ενότητας μέρος δεύτερο 

β. Η άποψη του Εΰνάρδου, φιλέλληνα συνεργάτη του Καποδίστρια 

Ο ενάρετος ανήρ (ηθικός κώδικας) [...] όστις εθυσίασε (ηθικός κώδικας) το παν 

διά την πατρίδα του, (εθνικός κώδικας)  απέθανε θύμα ιδιαιτέρας εκδικήσεως 

(ηθικός κώδικας) [...].Οι Έλληνες πάσης φατρίας (εθνικός κώδικας) θέλουν 

γνωρίσει αργότερα (χρονικός κώδικας) την αμέτρητον ζημίαν, την οποίαν 

υπέφερον, θέλουν ιδεί εντός ολίγου (χρονικός κώδικας), ότι δεν υπάρχει 

άνθρωπος ικανός ν’ αναπληρώση (ηθικός κώδικας) την έλλειψιν του Κόμητος 

Καποδίστρια (κοινωνικός κώδικας-αξίωμα), και όταν εξετάσουν όλα όσα έπραξε 

διά την πατρίδα του (ηθικός κώδικας), θέλουν τον αναγνωρίσει ως τον 

αγαθώτερον άνθρωπον (ηθικός κώδικας).  

Πηγή: Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΒ΄, σ. 562.  
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εθνικός κώδικας και ο κοινωνικός με τρεις αναφορές ο καθένας (ποσοστό 13%). Στη 

συνέχεια εμφανίζονται ο κώδικας των αξιών και ο χρονικός κώδικας με δύο αναφορές 

ο καθένας (ποσοστό 9%) και τέλος υπάρχει μία αναφορά του γεωγραφικού κώδικα 

(ποσοστό 4%).    

 

18η ενότητα με τίτλο: «Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την 

έξωση του Όθωνα (1862)» 

Στην 18η ενότητα  του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: «Από την άφιξη του Όθωνα 

(1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843», συνυπάρχουν τρία γραπτά αποσπάσματα τα 

οποία παραθέτουν τρεις διαφορετικές απόψεις για το έργο της Αντιβασιλείας. Το 

πρώτο απόσπασμα είναι 6 σειρές του Γκ. Λ. φον Μάουρερ, «Ο Ελληνικός Λαός» 

(Χαϊδελβέργη 1835), μτφρ. Ό. Ρομπάκη, Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1976, σ. 733 και 735, 

το δεύτερο απόσπασμα είναι 7 σειρές του Μ.Χ. Τσαπόγας, «Το ανέκδοτο 

‘’κυβερνητικό πρόγραμμα’’ του Ignaz von Rudhart για την πολιτειακή και διοικητική 

οργάνωση της Ελλάδας (1836)», Το Σύνταγμα, 15, σ. 273-4, Γ. Γιαννόπουλος, 

Δοκίμια Θεωρίας και Διδακτικής της Ιστορίας, Βιβλιογονία, Αθήνα 1997, σ. 144. και 

το τρίτο απόσπασμα είναι 4 σειρές του Μακρυγιάννη «Απομνημονεύματα», επιμ. Ι. 

Βλαχογιάννη (1907), Γιοβάνης, Αθήνα 1968, τόμ. 2, σ. 109. Στο στάδιο αυτό 

μελετούνται οι γραπτές πηγές, εντοπίζονται και καταγράφονται οι κυρίαρχοι κώδικες. 
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Στο πρώτο μέρος της πηγής παρουσιάζεται η άποψη του Μάουερ για το έργο της  

Αντιβασιλείας η οποία προσπάθησε να δημιουργήσει ένα κράτος εύνοιας, ασφάλειας 

και ευημερίας και να ανατρέψει τη χαώδη κατάσταση που επικρατούσε μέχρι εκείνη 

την περίοδο. Με τα αυστηρά μέτρα που έλαβε αποκαταστήθηκε η τάξη και η 

δικαιοσύνη, αναδιοργανώθηκε διοικητικά το κράτος και απέκτησε ασφάλεια. Όλα 

αυτά επέφεραν την ανάπτυξη της γεωργίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας. 

 

 

 

 

 

 

Γλωσσικό κείμενο 18ης ενότητας μέρος πρώτο 

α. Η άποψη του μέλους της Αντιβασιλείας Γκέοργκ Λούντβιχ φον Μάουρερ 

Μόλις (χρονικός κώδικας)  αποβιβαστήκαμε, κυκλοφορήσαμε μια προκήρυξη 

(κοινωνικός κώδικας–πολιτικός) με την οποία ζητούσαμε να μας χαρίσει ο 

Ελληνικός Λαός (εθνικός κώδικας) πρώτα απ’ όλα την εμπιστοσύνη του (κώδικας 

αξιών). [...] Για ν’ αποκτήσει ο τόπος (χωρικός κώδικας) ηρεμία, δημοσιεύσαμε 

αυστηρότατους νόμους (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) – με προσωρινό (χρονικός 

κώδικας) φυσικά χαρακτήρα – εναντίον εκείνων που θα επιχειρούσαν να 

διασαλεύσουν την τάξη (κοινωνικός κώδικας). [...] Με τα μέτρα (κοινωνικός 

κώδικας-πολιτικός) που πήραμε σχετικά με τη Δικαιοσύνη (κώδικας αξιών) και το 

Στρατό, (κοινωνικός κώδικας) αποκαταστάθηκε η τάξη και η ασφάλεια (κώδικας 

αξιών) [...], σταμάτησαν οι ληστείες και οι πειρατείες. Με τη βαθμιαία οργάνωση 

στα θέματα της διοίκησης, (κοινωνικός κώδικας-πολικός) ταχτοποιήθηκαν ένα 

σωρό ζητήματα, και με τη σιγουριά που απλώθηκε παντού, άρχισε να 

αναπτύσσεται η γεωργία, το εμπόριο και η βιομηχανία (πολιτισμικός κώδικας-

οικονομική ανάπτυξη). 

 

Γκ. Λ. φον Μάουρερ, Ο Ελληνικός Λαός (Χαϊδελβέργη 1835), μτφρ. Ό. Ρομπάκη, 

Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1976, σ. 733 και 735. 
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Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται η άποψη του Ρούντχαρτ πρώην αρχηγού του 

βασιλικού οίκου της Ελλάδος, ο οποίος θίγει το λάθος που διέπραξε η Αντιβασιλεία. 

Προσπάθησε να οργανώσει ένα σύστημα διοίκησης που είχε δοκιμαστεί σε άλλες 

δυτικές χώρες και δεν ανταποκρινόταν στα δεδομένα και τις συνθήκες που 

επικρατούσαν στην Ελλάδα. 

Γλωσσικό κείμενο 18ης ενότητας μέρος δεύτερο 

β. Η άποψη του Βαυαρού αξιωματούχου Ρούντχαρτ 

Ο Ίγκνατς φον Ρούντχαρτ (εθνικός κώδικας) διετέλεσε για λίγο, το 1837 (χρονικός 

κώδικας), αρχηγός του βασιλικού οίκου της Ελλάδας (κοινωνικός κώδικας-

αξίωμα) (θέση παρόμοια με αυτή του σημερινού πρωθυπουργού), αλλά διαφώνησε 

με τον Όθωνα (εθνικός κώδικας) και παραιτήθηκε (κώδικας αξιών). 

Δε σκοπεύω να κατηγορήσω την Αντιβασιλεία (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός), 

αλλά δεν μπορώ να κρύψω την παρατήρηση ότι [...] οι δημόσιοι άντρες 

(κοινωνικός κώδικας), που είχαν αναλάβει τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση της 

Ελλάδας (κοινωνικός κώδικας), δεν έπρεπε να ξεκινήσουν από τις δικές τους 

αντιλήψεις (κώδικας αξιών) και από το διοικητικό τυπικό (κοινωνικός κώδικας) 

[...] αλλά να θεσπίσουν ρυθμίσεις (κοινωνικός κώδικας) που να ταιριάζουν στην 

κατάσταση της φτωχής και εξαντλημένης χώρας (κοινωνικός κώδικας) [...] Έπρεπε 

στην αρχή (χρονικός κώδικας) να περιοριστούν στη θεμελίωση του κράτους 

(κοινωνικός/εθνικός κώδικας) βάσει των κοινοτήτων (κοινωνικός κώδικας) που 

ήδη υπήρχαν [...] 

 

Μ.Χ. Τσαπόγας, «Το ανέκδοτο ‘’κυβερνητικό πρόγραμμα’’ του Ignaz von Rudhart 

για την πολιτειακή και διοικητική οργάνωση της Ελλάδας (1836)», Το Σύνταγμα, 

15, σ. 273-4, Γ. Γιαννόπουλος, Δοκίμια Θεωρίας και Διδακτικής της Ιστορίας, 

Βιβλιογονία, Αθήνα 1997, σ. 144. 
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Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της πηγής, ο Μακρυγιάννης κατακρίνει την 

Αντιβασιλεία. Τους κατηγορεί αναφέροντας πως δεν επιθυμούν το όφελος της 

Ελλάδας αλλά το μόνο που επιδιώκουν είναι να κατέχουν την εξουσία, αδιαφορώντας 

για τις επιθυμίες του λαού και για τις θυσίες του παρελθόντος. 

Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται 

οχτώ θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι τριάντα έξι. Το 

ποσοστό συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1, Ενότητα 18η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Κοινωνικός  16 
44% 

Κώδικας αξιών 7 
19% 

Εθνικός 5 
14% 

Χρονικός 3 
8% 

Χωρικός  2 
6% 

Πολιτισμικός  1 
3% 

Θρησκευτικός 1 3% 

Ηθικός  1 3% 

Γλωσσικό κείμενο 18ης ενότητας μέρος τρίτο 

 
γ. Η άποψη του Μακρυγιάννη, αντιπάλου της Αντιβασιλείας 

Ότι οι Μπαυαρέζοι (εθνικός κώδικας) και οι οπαδοί τους Έλληνες (εθνικός 

κώδικας) θέλαν να μας φάνε κι’ ο Θεός μας (θρησκευτικός κώδικας) γλύτωσε από 

τους κακούς τους σκοπούς (ηθικός κώδικας). Και πασκίζαμεν έξω και μέσα με 

τρόπον και κατηχούσαμεν τους ανθρώπους ίσως και κινηθούμεν διά τα έξω και 

λευτερωθούμεν (κώδικας αξιών)  κ’ εμείς εδώ μέσα και κάμωμεν νόμους στέρεους  

(κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) και διοικηθούμεν ως άνθρωποι˙ ότι μας 

κυβερνούν οι ανθρωποφάγοι (κώδικας αξίων-απανθρωπιά)  με το «έτζι θέλω» και 

κρίμα ’στα αίματα και θυσίες οπού κάμαμεν.  

 

Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, επιμ. Ι. Βλαχογιάννη (1907), Γιοβάνης, Αθήνα 

1968, τόμ. 2, σ. 109. 
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Σύνολο: 8 36 100% 

 

Γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα ότι κυριαρχεί ποσοτικά ο 

κοινωνικός κώδικας, ο οποίος αναφέρεται δεκαέξι φορές (ποσοστό 44%). Αυτό είναι 

αναμενόμενο γιατί εκφράζουν τις απόψεις του άτομα που ήταν ενεργά μέλη στην 

πολιτική σκηνή της χώρας και κατείχαν θέσεις επιρροής. Ακολουθεί ο κώδικας αξιών 

με επτά αναφορές (ποσοστό 19%), στη συνέχεια ο εθνικός κώδικας με πέντε 

αναφορές (ποσοστό 14%), ο χρονικός με  τρεις αναφορές (ποσοστό 8%) και ο 

χωρικός κώδικας με δύο αναφορές (ποσοστό 6%). Τέλος, ο πολιτιστικός, ο 

θρησκευτικός και ο ηθικός κώδικας  με μια αναφορά ο καθένας (ποσοστό 3%). 

 

19η ενότητα με τίτλο: «Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την 

έξωση του Όθωνα (1862)» 

Στην 19η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: «Από την 3η Σεπτεμβρίου 

1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862)» εντοπίζεται μία γραπτή πηγή. Στην πηγή 

συνυπάρχουν δύο γραπτά αποσπάσματα τα οποία παραθέτουν δύο αντίθετες απόψεις 

για τη Μεγάλη Ιδέα. Το πρώτο απόσπασμα αποτελείται από 16 σειρές και είναι ο 

λόγος του Ι. Κωλέττη, στην Εθνοσυνέλευση, 14 Ιανουαρίου 1844 από την  

πηγή: Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 1982, σ. 405-406 και το 

δεύτερο απόσπασμα είναι 11 σειρές από: Φιλάρετος, εφημ. Εύβοια, 22.1.1876. 

Πηγή: Ε. Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Πολύτυπο, Αθήνα 

1988, σ. 360. Στο στάδιο αυτό μελετούνται οι γραπτές πηγές, εντοπίζονται και 

καταγράφονται οι κυρίαρχοι κώδικες. 
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Στο πρώτο μέρος της πηγής της 19
ης

 ενότητας, ο Κωλέτης Ι. υποστηρίζει ότι η 

αποστολή της Ελλάδας δεν περιορίζεται σε ό,τι έχει σχέση  με τη συγκρότηση 

κράτους της αλλά επεκτείνεται σε κάτι ευρύτερο, στο φωτισμό της Ανατολής, όπως 

έγινε και στο παρελθόν  με τη Δύση. Πιστεύει ότι ο ελληνισμός, η ελληνική φυλή 

υπερέχει ποιοτικά και γι’ αυτό είναι προορισμένοι να παίξουν τον ρόλο του οδηγού 

για τα άλλα κράτη. 

Γλωσσικό κείμενο 19ης ενότητας μέρος πρώτο 

 
α. Ο Ιωάννης Κωλέττης για τη Μεγάλη Ιδέα 

Διά την γεωγραφικήν της θέσιν η Ελλάς (γεωγραφικός κώδικας) είναι το κέντρον 

της Ευρώπης˙ (γεωγραφικός κώδικας) ισταμένη και έχουσα, εκ μεν δεξιών την 

Ανατολήν, (γεωγραφικός κώδικας) εξ αριστερών δε την Δύσιν (γεωγραφικός 

κώδικας), προώρισται, ώστε διά μεν της πτώσεως αυτής να φωτίση την Δύσιν 

(πνευματικός κώδικας), διά δε της αναγεννήσεως την Ανατολήν (πνευματικός 

κώδικας). Το μεν πρώτον εξεπλήρωσαν οι προπάτορες ημών, το δε δεύτερον είναι 

εις ημάς ανατεθειμένον˙ εν τω πνεύματι του όρκου τούτου και της μεγάλης ταύτης 

ιδέας (εθνικός κώδικας) είδον πάντοτε τους πληρεξουσίους του έθνους (εθνικός 

κώδικας) να συνέρχωνται διά να αποφασίσωσιν ουχί πλέον περί της τύχης της 

Ελλάδος (εθνικός κώδικας), αλλά της ελληνικής φυλής (φυλετικός κώδικας). 

Πόσον επεθύμουν να ήτο[ν] παρόντες σήμερον (χρονικός κώδικας) Γερμανοί, 

Ζαΐμαι, Κολοκοτρώναι, (φυλετικός κώδικας) οι άλλοτε της Εθνικής Συνελεύσεως 

(κοινωνικός κώδικας) πληρεξούσιοι, και αυτοί οι δραξάμενοι τα όπλα επί τω 

γενικώ τούτω σκοπώ, διά να συνομολογήσωσι μετ’ εμού πόσον εμακρύνθημεν της 

μεγάλης εκείνης της πατρίδος ιδέας, (εθνικός κώδικας) την οποίαν εις αυτό του 

Ρήγα το τραγούδι (πνευματικός κώδικας) είδομεν κατά πρώτον εκπεφρασμένην. Εν 

ενί πνεύματι τότε ηνωμένοι, όσοι είχομεν το επώνυμον Έλληνες (εθνικός κώδικας), 

εκερδίσαμεν μέρος του όλου σκοπού. 

 

Ι. Κωλέττης, Λόγος στην Εθνοσυνέλευση, 14 Ιανουαρίου 1844. 

Πηγή: Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 1982, σ. 405-406. 
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Ο συντάκτης του κειμένου Φιλάρετος Γ. εκφράζεται αρνητικά για τη Μεγάλη 

Ιδέα. Κύρια επιδίωξη των Ελλήνων, κατά τη γνώμη του, έπρεπε να είναι η 

συγκρότηση ενός υγιούς κράτους, οικονομικά αναπτυγμένου, αποτέλεσμα του οποίου 

θα ήταν και η ηθική βελτίωση των πολιτών. Η Μεγάλη Ιδέα εξέτρεψε τους Έλληνες 

σε όνειρα μεγαλοϊδεατικά και τους αποπροσανατόλισε από την υλική παραγωγή και 

την οικονομική ανάπτυξη, που θα έφερνε και όλα τα υπόλοιπα.  

Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται 

οχτώ θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι είκοσι πέντε. Το 

ποσοστό συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Γλωσσικό κείμενο 19ης ενότητας μέρος δεύτερο 

β. Ο αντιμοναρχικός πολιτικός και συγγραφέας Γ. Φιλάρετος για τη Μεγάλη 

Ιδέα 

Εις ποίαν εποχήν κατεγίναμεν ειλικρινώς και ειργάσθημεν (πολιτιστικός κώδικας-

οικονομικός) επιμόνως υπέρ της υλικής προαγωγής (πολιτιστικός κώδικας-

οικονομικός) ημών, ήτις είναι ο στύλος τής καλώς εννοουμένης ηθικής 

(πνευματικός κώδικας) αναπτύξεως; Εάν ύπαρξη στιγμή, καθ’ ην δεν μας 

διαιρούσι πάθη πολιτικά εσωτερικώς (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) ή δεν 

συρόμεθα από το δέλεαρ πολιτικού (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) 

ταχυδακτυλουργού εις υψηλάς, συνταγματικάς (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός)  

θεωρίας εξαντλούμενοι, αναμφισβητήτως απασχολούμεθα εις την Μεγάλην Ιδέαν, 

(κοινωνικός κώδικας-πολιτικός)  εξασθενούμενοι με το όνειρον τού να ίδωμεν την 

ελληνική σημαίαν, (εθνικός κώδικας) κυματίζουσαν εις την Αγίαν Σοφίαν 

(θρησκευτικός κώδικας). 

 

Γ. Φιλάρετος, εφημ. Εύβοια, 22.1.1876. 

Πηγή: Ε. Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Πολύτυπο, 

Αθήνα 1988, σ. 360 
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Πίνακας 5: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1, Ενότητα 19η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Εθνικός 6 
24% 

Κοινωνικός 5 
20% 

Γεωγραφικός  4 
16% 

Πνευματικός  4 
16% 

Φυλετικός  2 
8% 

Πολιτισμικός  2 
8% 

Χρονικός 1 
4% 

Θρησκευτικός 1 
4% 

Σύνολο: 8 25 100% 

 

Γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα ότι κυριαρχεί ποσοτικά ο εθνικός 

κώδικας, ο οποίος αναφέρεται έξι φορές (ποσοστό 24%). Αυτό είναι αναμενόμενο 

γιατί η Μεγάλη Ιδέα ήταν μία ιδεολογία και πρακτική που ακολούθησαν οι Έλληνες 

και εξελίχθηκε σε κρατική πολιτική που αποσκοπούσε στην εδαφική επέκταση της 

Ελλάδας. Ακολουθεί ο κοινωνικός κώδικας με πέντε αναφορές (ποσοστό 20%), ο 

γεωγραφικός και ο πνευματικός κώδικας με τέσσερις αναφορές (ποσοστό 16%). Στη 

συνέχεια ο φυλετικός και ο πολιτισμικός κώδικας με δύο αναφορές (ποσοστό 8%) και 

τέλος ο χρονικός και ο θρησκευτικός κώδικας με μία αναφορά (ποσοστό 4%). 

 

20η ενότητα με τίτλο: «Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το 

κίνημα στο Γουδί (1909)» 

Οι πηγές που εντοπίζονται στην 20
η
 ενότητα του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

«Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)» είναι δύο. Το 

πρώτο γραπτό απόσπασμα παρουσιάζει την αρνητική άποψη του Τρικούπη Χ. για τη 

λειτουργία του ελληνικού πολιτεύματος. Το απόσπασμα αποτελείται από 13 σειρές 

και είναι ο λόγος του Χ. Τρικούπη, από «Τις πταίει;», εφημ. Καιροί, 29 Ιουνίου1874. 

Πηγή: Περί Τρικούπη, Ανάλεκτα, Αθήνα 1912, τόμ. Α΄ (ΙΔ΄), σ. 428.  Η δεύτερη πηγή 

της ενότητας αποτελείται από 5 σειρές με τίτλο: «Το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα μετά 

την ήττα στον πόλεμο του 1897», του Γ. Βεντήρη, από «Η Ελλάς» του 1910-1920, 

Ίκαρος, Αθήνα 1970, τόμ. Α´, σ. 31. Στο στάδιο αυτό μελετούνται οι γραπτές πηγές, 

εντοπίζονται και καταγράφονται οι κυρίαρχοι κώδικες. 
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Γλωσσικό κείμενο 20ης ενότητας πρώτη πηγή 

Ο Χ. Τρικούπης καυτηριάζει τη λειτουργία του ελληνικού πολιτεύματος 

[…] Καλούνται εις την εξουσίαν κυβερνήσεις (κοινωνικός κώδικας) 

αποκρουόμεναι παρά της πλειοψηφίας (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) του Έθνους 

(εθνικός κώδικας), χορηγείται εις αυτάς η διάλυσις της Βουλής (κοινωνικός 

κώδικας-πολιτικός) και συνάμα παν μέσον επηρεασμού των συνειδήσεων του λαού 

(ηθικός κώδικας-συνείδηση) και νοθεύσεως των εκλογών (κοινωνικός κώδικας-

πολιτικός), και λέγομεν ύστερον, ότι πταίει ο λαός (εθνικός κώδικας) διά την 

τοιαύτην κατάστασιν. Τι δύναται ο λαός (εθνικός κώδικας) κατ’ αυτής; Ουδέν 

άλλο ή να επαναστατήση˙(κώδικας αξιών-ελευθερία) αλλά τις ο δυνάμενος να 

κατακρίνη ευλόγως τον λαόν (εθνικός κώδικας) διότι την επανάστασιν (κώδικας 

αξιών-ελευθερία) θεωρεί ως έσχατον καταφύγιον, και πριν ή προέλθη εις αυτήν 

ζητεί να ίδη εξαντλούμενα όλα τα προληπτικά μέσα. 

Αν δεν πταίει ο λαός, πταίουν οι πολιτευόμενοι(κοινωνικός κώδικας-πολιτικός), 

λέγουσιν οι άλλοι, και η εξαχρείωσις αυτών ευθύνει το Έθνος, (εθνικός κώδικας) 

αφού ούτοι εις το Έθνος (εθνικός κώδικας) ανήκουσιν. Απαντώμεν ότι η διαγωγή 

των πολιτευομένων θα ηύθυνε το Έθνος, (εθνικός κώδικας) αν η Ελλάς 

αυτοδιοικείτο (γεωγραφικός κώδικας), αλλ’ αφού διά της διαστροφής του 

Συντάγματος (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) και της εικονικότητος της Βουλής 

(κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) κυβερνάται πράγματι η Ελλάς (γεωγραφικός 

κώδικας) ως μοναρχία απόλυτος (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός), επόμενον ήτο να 

καταστώσι και οι πολιτευόμενοι (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) οποίους 

διαπλάττει αυτούς το νόθον καθεστώς (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός). 

 

Χ. Τρικούπης, «Τις πταίει;», εφημ. Καιροί, 29 Ιουνίου 1874. 

Πηγή: Περί Τρικούπη, Ανάλεκτα, Αθήνα 1912, τόμ. Α΄ (ΙΔ΄), σ. 428 
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Κατά τον Τρικούπη Χ., τα αίτια  της πολιτικής κακοδαιμονίας της Ελλάδας είναι 

η ανάθεση της κυβερνητικής εξουσίας σε πρόσωπα που δεν εγκρίνει η πλειοψηφία 

του ελληνικού έθνους, η χορήγηση του δικαιώματος στις εκάστοτε κυβερνήσεις να 

διαλύουν τη Βουλή και η παροχή των μέσων στις κυβερνήσεις να νοθεύουν το 

εκλογικό αποτέλεσμα και να επηρεάζουν τις συνειδήσεις του λαού. Την ευθύνη για 

όλα αυτά φέρει ο βασιλιάς ο οποίος μετέτρεψε την Βουλή σε ένα διακοσμητικό 

πολιτικό όργανο και το πολίτευμα σε απόλυτη μοναρχία με την καταστρατήγηση της 

δημοκρατικότητάς του. Σε καμία περίπτωση δεν κατηγορεί τον λαό και τους 

πολιτευόμενους για την τροπή αυτής της κατάστασης καθώς βρίσκονται σε θέση 

αδυναμίας να αντιδράσουν μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια του συντάγματος.   

Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται 

πέντε θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι είκοσι τρεις. Το 

ποσοστό συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 6:  Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1α, Ενότητα 20η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Κοινωνικός 11 
48% 

Εθνικός 7 
30% 

Κώδικας αξιών  2 
9% 

Ηθικός  2 
9% 

Γεωγραφικός  1 
4% 

Σύνολο: 5 23 
100% 

 

Στον παραπάνω ποσοστιαίο πίνακα της πρώτης πηγής εμφανίζονται με μεγάλη 

ποσοστιαία διαφορά ο κοινωνικός και ο εθνικός κώδικας με 11 αναφορές (ποσοστό 

48%) και 7 αναφορές (ποσοστό 30%) αντίστοιχα. Λογικό, διότι ο αρθρογράφος θίγει 

τα προβλήματα του ελληνικού πολιτεύματος. Ακολουθούν οι κώδικες των αξιών και ο 

ηθικός με δύο αναφορές (ποσοστό 9%) και ο γεωγραφικός κώδικας με μία αναφορά 

(ποσοστό 4%). 
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Η παραπάνω πηγή περιγράφει την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα μετά το 

πόλεμο του 1897. Ο ελληνικός λαός δεν είχε ξανανιώσει τέτοια ταπείνωση και ούτε 

το ελληνικό κράτος δεν είχε υποπέσει σε παρόμοια διεθνή ανυποληψία. Το 

ολιγαρχικό πολίτευμα της χώρας με το πρώτο πραξικόπημα θα μπορούσε να 

καταρρεύσει. Το ότι δε συνέβη οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός πως οι αστοί 

μόλις διαμορφώνονταν στη χώρα και οι αξιωματικοί που συνήθως αναλαμβάνουν 

τέτοιες πρωτοβουλίες αντιμετώπιζαν τις συνέπειες της ήττας, καθώς είχαν γίνει 

αντικείμενο χλευασμού και εμπαιγμού από τον λαό.  

Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται 

τρεις θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι δέκα. Το ποσοστό 

συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

Γλωσσικό κείμενο 20ης ενότητας δεύτερη πηγή 

Το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα μετά την ήττα στον πόλεμο του 1897 

Το ολιγαρχικόν καθεστώς (κοινωνικός κώδικας-πολίτευμα) θα εσαρώνετο από το 

πρώτον τυχόν πραξικόπημα (κοινωνικός κώδικας-πολίτευμα). Τόση ήτο η 

εξωτερική ταπείνωσις (κώδικας αξιών– ταπείνωση) και ο εσωτερικός εκπεσμός 

(κώδικας αξιών-περιφρόνηση)  του τόπου (εθνικός κώδικας). Ανατροπείς όμως δεν 

υπήρχον. Οι αστοί (κοινωνικός κώδικας-κοινωνική τάξη) ευρίσκοντο εις το 

στάδιον της πολιτικής των διαμορφώσεως (κώδικας αξιών-πολιτική διαμόρφωση). 

Δεν ήσαν ακόμη τάξις αρχηγική. Οι αξιωματικοί, (κοινωνικός κώδικας-αξίωμα) οι 

οποίοι ελάμβανον συνήθως την πρωτοβουλίαν των επαναστάσεων (κώδικας αξιών-

ελευθερία), εδοκίμαζον τας συνεπείας της ήττης (κοινωνικός κώδικας-συνέπειες 

πολέμου). Έγιναν αντικείμενον αδίκου και γενικού χλευασμού (κώδικας αξιών-

αδικία-εμπαιγμός). 

Γ. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, Ίκαρος, Αθήνα 1970, τόμ. Α´, σ. 31. 



 

81 

Πίνακας 7: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1β, Ενότητα 20η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Κοινωνικός 5 
50% 

Κώδικας αξιών  4 
40% 

Εθνικός 1 
10% 

Σύνολο: 3 10 
100% 

 

Γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα ότι κυριαρχεί ποσοτικά ο 

κοινωνικός κώδικας, ο οποίος αναφέρεται πέντε φορές (ποσοστό 50%). Αυτό είναι 

αναμενόμενο γιατί η Ελλάδα υφίσταται κοινωνική ταπείνωση και διεθνή χλευασμό 

και στη χώρα επικρατούσε κοινωνικός ‘αναβρασμός’. Ακολουθεί ο κώδικας αξιών, ο 

κώδικας της συμπεριφοράς με 4 αναφορές (ποσοστό 40%) και τέλος ο εθνικός 

κώδικας με μία αναφορά (ποσοστό 10%). 

 

21η ενότητα με τίτλο: «Το κρητικό ζήτημα (1821-1905)» 

Οι πηγές που εντοπίζονται στην 21
η
 ενότητα του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

«Το κρητικό ζήτημα (1821-1905)» είναι δύο. Το πρώτο γραπτό έχει τίτλο: «1866: Οι 

Κρητικοί ζητούν από τις Δυνάμεις την ένωση με την Ελλάδα», της Ακαδημία Αθηνών, 

«Η Κρητική Επανάστασις του 1866-1869», Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 

1967-1970, τόμ. 1ος. με 8 σειρές και το δεύτερο γραπτό με τίτλο: «Οι θέσεις των 

επαναστατών του Θέρισου, 1905», από Κ. Σβολόπουλος, «Η Κρητική Πολιτεία από το 

1899», Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ’, σ. 208-209, με 19 

σειρές. Στο στάδιο αυτό μελετούνται οι γραπτές πηγές, εντοπίζονται και 

καταγράφονται οι κυρίαρχοι κώδικες. 
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Στο υπόμνημα αναφέρονται τα δύο διαβαθμισμένα ως προς την προτεραιότητα 

ικανοποίησή τους, αιτήματα των Κρητικών. Το πρώτο είναι η ένωσή τους με την 

Ελλάδα που αποτελεί τη διαρκή επιθυμία τους. Εναλλακτικά, δέχονται να 

συμβιβαστούν με μια προσωρινή λύση, την αυτονομία τους στο πλαίσιο της οποίας θα 

τους αναγνωρίζονταν κάποια δικαιώματα και θα απαλλάσσονταν από την υψηλή 

φορολογία.  

Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται 

τέσσερις θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι δεκατρείς. Το 

ποσοστό συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

Γλωσσικό κείμενο 21ης ενότητας πρώτη πηγή 

1866: Οι Κρητικοί ζητούν από τις Δυνάμεις την ένωση με την Ελλάδα 

Ικετεύομεν (ηθικός κώδικας-ικεσία) λοιπόν θερμώς την Yμετέραν Μεγαλειότητα 

(κοινωνικός κώδικας) και τους Μεγαλειοτάτους Μονάρχας (κοινωνικός κώδικας) 

των δύο ετέρων Μεγάλων και Προστάτιδων του Ελληνικού Έθνους 

(κοινωνικός/εθνικός κώδικας) Δυνάμεων να πραγματοποιήσωσι την μόνην ημών 

έφεσιν, την ένωσιν μετά των αδελφών ημών Ελλήνων (εθνικός κώδικας) […]. Αν 

όμως τούτο είναι σήμερον (χρονικός κώδικας) αδύνατον, τουλάχιστον […] 

ευδοκήσατε […] να μας χορηγηθή οργανισμός πολιτικός (κοινωνικός κώδικας-

πολιτικός), να μας δοθώσι νόμοι πολιτικός (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός), να 

συσταθώσι τακτικά δικαστήρια˙ (κοινωνικός κώδικας), η βαρεία φορολογία μας να 

μετριασθή και να τακτοποιηθή […](κοινωνικός κώδικας). 

Yπόμνημα μυστικό των επαναστατημένων Κρητών (εθνικός κώδικας) προς τους 

βασιλείς της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας (κοινωνικός κώδικας-αξίωμα). 

15 Μαΐου 1866 (χρονικός κώδικας). 

 

Πηγή: Ακαδημία Αθηνών, «Η Κρητική Επανάστασις του 1866-1869», Μνημεία της 

Ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1967-1970, τόμ. 1
ος

. 
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Πίνακας 8: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1α, Ενότητα 21η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Κοινωνικός 7 
54% 

Εθνικός 3 
23% 

Χρονικός  2 
15% 

Ηθικός  1 
8% 

Σύνολο: 4 13 
100% 

 

Στον παραπάνω ποσοστιαίο πίνακα εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο κοινωνικός 

κώδικας με επτά αναφορές (ποσοστό 54%) και αυτό είναι λογικό γιατί οι Κρητικοί 

ζητούν την εύνοια από τις Μεγάλες Δυνάμεις και τους παραθέτουν τα κοινωνικά 

ζητήματα που τους απασχολούν. Ακολουθεί ο εθνικός κώδικας με τρεις αναφορές, ο 

χρονικός κώδικας με δύο αναφορές και ο ηθικός κώδικας με μία με ποσοστό 23%, 

15% και 8%, αντίστοιχα.   
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Το παραπάνω κείμενο υπογράφτηκε από πολιτευτές Κρητικούς και στρέφεται 

εναντίον του τρόπου με τον οποίο ασκούσε τα καθήκοντά του ο πρίγκιπας Γεώργιος 

και όχι κατά της οθωμανικής κυριαρχίας. Ζητούν την ένωσή τους με την Ελλάδα ή σε 

περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί ανέφικτο στην παρούσα φάση, ζητούν την 

φιλελευθεροποίηση του πολιτεύματος, ώστε να απαλλαγεί η Κρήτη από τον 

δεσποτισμό. Χαρακτηριστική του ζήλου τους είναι η τελευταία δήλωση που κάνουν 

πως θα επιδιώξουν την υλοποίηση των σκοπών τους και με ένοπλα λαϊκά 

συλλαλητήρια.  

 

Γλωσσικό κείμενο 21ης ενότητας δεύτερη πηγή 

Οι θέσεις των επαναστατών του Θέρισου, 1905 

Οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την εν Κρήτη αντιπολίτευσιν (γεωγραφικός 

κώδικας/κοινωνικός κώδικας – πολιτικός) [ενν. προς τον πρίγκιπα Γεώργιο], 

συνελθόντες εν Χανίοις (εθνικός κώδικας) τη 26ην Φεβρουαρίου 1905 (χρονικός 

κώδικας), αποσκοπούντες εις την εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράμματος 

(εθνικός κώδικας), αποφασίζομεν: 

Α) Πρώτον και κύριον μέλημα ημών έστω η επίτευξις του από αιώνος 

επιδιωκομένου σκοπού, της ενώσεως της Κρήτης (γεωγραφικός κώδικας) μετά της 

ελευθέρας Ελλάδος (εθνικός  κώδικας). 

Β) Αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπού τούτου, θέλομεν επιδιώξει την πολιτικήν 

προσέγγισιν (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) της πατρίδος (εθνικός κώδικας) προς 

την ελευθέραν Ελλάδα, (εθνικός κώδικας) μεταβαλλομένης από διεθνούς απόψεως 

της σημερινής (χρονικός κώδικας) καταστάσεως. 

Γ) Μη εκπληρουμένου μηδέ του σκοπού τούτου θέλομεν επιδιώξει την 

αναθεώρησιν του ημετέρου συντάγματος (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός) κατά το 

πρότυπον του ελληνικού (εθνικός κώδικας), όπως απαλλαγή ο τόπος του 

δεσποτισμού (κοινωνικός κώδικας-πολιτισμός). 

Του προγράμματος τούτου την πραγματοποίησιν θέλομεν επιδιώξει και δι’ 

ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων (κοινωνικός κώδικας-πολιτικός). [...] 

 

Πηγή: Κ. Σβολόπουλος, «Η Κρητική Πολιτεία από το 1899», Ιστορία του 

ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ’, σ. 208-209. 
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Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται 

τέσσερις θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι δεκαπέντε. Το 

ποσοστό συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 9: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1β, Ενότητα 21η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Εθνικός 6 
40% 

Κοινωνικός 5 
33% 

Χρονικός  2 
13% 

Γεωγραφικός  2 
13% 

Σύνολο: 4 15 
100% 

 

Στον ποσοστιαίο πίνακα κυριαρχεί ο εθνικός κώδικας και ο κοινωνικός κώδικας 

με έξι και πέντε αναφορές αντίστοιχα (ποσοστό 40% και 33%). Είναι κατανοητό 

καθώς οι συντάκτες του υπομνήματος είναι πολιτευόμενοι Κρητικοί και προμηνύουν 

τον αγώνα που θα πράξουν για την υλοποίηση των στόχων τους. Ακολουθούν με 

μικρό ποσοστό ο γεωγραφικός και ο χρονικός κώδικας με 2 αναφορές ο καθένας 

(ποσοστό 13%). 

 

22η ενότητα με τίτλο: «Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων 

εθνικών επιδιώξεων» 

Οι πηγές που εντοπίζονται στην 22
η
 ενότητα του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο 

«Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων» είναι δύο. Στην πρώτη 

πηγή συνυπάρχουν δύο γραπτά αποσπάσματα σχετικά με το μακεδονικό ζήτημα. Το 

πρώτο απόσπασμα με τίτλο: «Η εκπαιδευτική-ιδεολογική διάσταση», του Ι. 

Κολιόπουλου, από  «Η θέση των Ελλήνων στη Μακεδονία από το 1881 ως το 1896», 

Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ΄, σ. 216., έχει 8 σειρές και 

το δεύτερο απόσπασμα με τίτλο: «Η οικονομική διάσταση» του Aθ. Σουλιώτη-

Nικολαΐδη, O Mακεδονικός Aγών. H «Oργάνωσις Θεσσαλονίκης» 1906-1908. 

Aπομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1993, σ. 47-48 με 6 σειρές.  

Η δεύτερη πηγή της συγκεκριμένης ενότητας έχει στο σύνολό της 4 σειρές με 

τίτλο: «Η ελληνική Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως» του Θ. Βερέμης, από «Το 
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κίνημα των Νεοτούρκων και οι άμεσες συνέπειές του», Ιστορία του ελληνικού έθνους, 

Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ΄, σ. 255. Στο στάδιο αυτό μελετούνται οι γραπτές πηγές, 

εντοπίζονται και καταγράφονται οι κυρίαρχοι κώδικες. 

 

 

    Το απόσπασμα προέρχεται από έκθεση του ελληνικού προξενίου της 

Θεσσαλονίκης και αναφέρεται στην εκπαιδευτική-ιδεολογική διάσταση του 

μακεδονικού ζητήματος. Συγκριμένα, εφιστά την προσοχή της Ελλάδος για την 

ελληνική εκπαίδευση στη Μακεδονία καθώς θεωρούν ότι είναι παραμελημένη και 

περιορίζεται στην τυπική διδασκαλία. Οι Βούλγαροι σε αντίθεση φροντίζουν την 

εκπαίδευση και καταρτίζουν ειδικά τους δασκάλους για τη Μακεδονία. Το υπόμνημα 

κλείνει με μια έκκληση να συσταθούν άμεσα διδασκαλία έχοντας ως πρωταρχικό 

στόχο να καταρτίζουν δασκάλους πατριώτες, ικανούς να υπερασπιστούν τα εθνικά 

Γλωσσικό κείμενο 22ης ενότητας πρώτη πηγή, μέρος πρώτο 

Η εκπαιδευτική-ιδεολογική διάσταση 

Οι ημέτεροι (διδάσκαλοι) (κοινωνικός κώδικας-ομάδα εκπαιδευτικών) 

περιορίζονται απλώς εις την τυπικήν διδασκαλίαν της γραμματικής (πνευματικός 

κώδικας-μάθηση). Οι πλείστοι τούτων, […], εδιδάχθησαν ολίγα γράμματα 

(πνευματικός κώδικας-μάθηση) εν Ελληνικώ σχολείω ή Γυμνασίω, (πνευματικός 

κώδικας-εκπαίδευση) εν τω οποίω ουδόλως ελήφθη φροντίς ν’ αναπτυχθή παρ’ 

αυτοίς εθνικόν φρόνημα (εθνικός κώδικας-συνείδηση) . […] Αλλ’ οι Βούλγαροι 

(εθνικός κώδικας-Βούλγαροι) διδάσκαλοι (κοινωνικός κώδικας-ομάδα 

εκπαιδευτικών) καταρτίζονται ειδικώς διά την Μακεδονίαν (εθνικός κώδικας-

εθνική κατάρτιση) […]. Να συσταθώσι Διδασκαλεία (πνευματικός κώδικας-

εκπαίδευση) έχοντα ειδικόν προορισμόν να καταρτίζωσι διδασκάλους πατριώτας, 

(εθνικός κώδικας) ικανούς να εργασθώσιν εν Μακεδονία (γεωγραφικός κώδικας-

Μακεδονία) υπέρ των εθνικών συμφερόντων (εθνικός κώδικας- συμφέρον).  

Απόσπασμα έκθεσης του ελληνικού προξενείου (κοινωνικός κώδικας) 

Θεσσαλονίκης  (γεωγραφικός κώδικας- Θεσσαλονίκη), 1892 (χρονικός κώδικας). 

 

Πηγή: Ι. Κολιόπουλος, «Η θέση των Ελλήνων στη Μακεδονία από το 1881 ως το 

1896», Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ΄, σ. 216. 
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συμφέροντα της Μακεδονίας αλλά και να μορφώσουν  στη συνέχεια «ελληνικά» τους 

Μακεδόνες. 

 

      Το δεύτερο απόσπασμα αναφέρεται στην οικονομική διάσταση του μακεδονικού 

ζητήματος. Η Οργάνωση Θεσσαλονίκης ανάλαβε τον οικονομικό πόλεμο με τους 

Βούλγαρους. Συγκεκριμένα, φρόντιζε κανένας Έλληνας να μη χρησιμοποιεί 

Βούλγαρους εργάτες και να αποφεύγουν οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή μαζί τους. 

Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται 

πέντε θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι είκοσι. Το ποσοστό 

συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 10: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1
ο
 , Ενότητα 22η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Κοινωνικός 10 
40% 

Εθνικός 8 
32% 

Πνευματικός 4 
16% 

Γεωγραφικός  2 
8% 

Γλωσσικό κείμενο 22ης ενότητας πρώτη πηγή, μέρος δεύτερο 

Η οικονομική διάσταση 

Aδιάκοπη και μια από τις κυριώτερες φροντίδες της «O.[ργάνωσης] 

Θ.[εσσαλονίκης] (κοινωνικός κώδικας)» ήταν ο οικονομικός κατά των Bουλγάρων 

πόλεμος. [...] (κοινωνικός κώδικας-επιπτώσεις πολέμου/εθνικός κώδικας-

Βούλγαροι). H «O.Θ.» δεν εμπόδιζε δικό μας έμπορο (κοινωνικός κώδικας- 

έμποροι)- να συναλλάσσεται με σχισματικούς (κοινωνικός κώδικας) παρά μόνον 

όταν η γενικότερη ωφέλεια από την απαγόρευση αυτή άξιζε να ζημιωθεί ένα 

άτομο. Έτσι οι γενικές οδηγίες περιορίζονταν εις το να μην αγοράζη κανείς Έλλην 

καταναλωτής (εθνικός κώδικας-Έλληνας/κοινωνικός κώδικας-καταναλωτής) από 

σχισματικούς (κοινωνικός κώδικας) και να μη χρησιμοποιή Βουλγάρους 

επαγγελματίες (εθνικός κώδικας-Βούλγαρος/κοινωνικός κώδικας-έμπορος).  

  

Aθ. Σουλιώτης-Nικολαΐδης, O Mακεδονικός Aγών. H «Oργάνωσις Θεσσαλονίκης» 

1906-1908. Aπομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1993, σ. 47-48. 
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Χρονικός  1 
4% 

Σύνολο: 5 25 
100% 

 

 Στον ποσοστιαίο πίνακα κυριαρχεί ο κοινωνικός κώδικας με δέκα αναφορές 

(ποσοστό 40%) και αυτό είναι αποδεκτό διότι το Μακεδονικό ζήτημα εκδηλώθηκε 

μέσω της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της οικονομίας μεταξύ των Ελλήνων, των 

Βουλγάρων και των Σέρβων με αποτέλεσμα να επικρατεί μία κοινωνική αναταραχή 

προσπαθώντας ο ένας λαός να πλήξει τα συμφέροντα του άλλου. Ακολουθεί  ο 

εθνικός κώδικας με οκτώ αναφορές (ποσοστό 32%), έπειτα ο πνευματικός κώδικας με 

4 αναφορές (ποσοστό 16%), ο γεωγραφικός κώδικας με δύο αναφορές (ποσοστό 8%) 

και τέλος ο χρονικός κώδικας με 1 αναφορά (ποσοστό 4%). 

 

Η γραπτή πηγή αναφέρεται στην Ελληνική Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως και 

στους στόχους της. Η οργάνωση με επικεφαλείς τους Ίωνα Δραγούμη και Αθανάσιο 

Σουλιώτη-Νικολαΐδη, αφοσιώθηκε στη μεταμόρφωση του οθωμανικού κράτους, σε 

ένα κράτος πολυεθνικό όπου θα κυριαρχούσε η ισότητα και η αδελφοσύνη χάρη των 

κοινών πολιτισμικών δεσμών των κατοίκων της Ανατολής.  

Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται 

τέσσερις θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι επτά. Το ποσοστό 

Γλωσσικό κείμενο 22ης ενότητας δεύτερη πηγή  

Η ελληνική Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως 

Η Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως (κοινωνικός κώδικας) [ανεπίσημος σύνδεσμος 

μεταξύ Ελλήνων και Νεοτούρκων], με επικεφαλής τους Ίωνα Δραγούμη και 

Αθανάσιο Σουλιώτη-Νικολαΐδη (κοινωνικός κώδικας-αξίωμα), αφοσιώθηκε στο 

κάπως ευφάνταστο έργο της μεταμορφώσεως (κοινωνικός κώδικας-μεταρρυθμίσεις)  

της οθωμανικής αυτοκρατορίας (εθνικός κώδικας-οθωμανικό κράτος) σε ένα 

πολυεθνικό κράτος (εθνικός κώδικας-κράτος), όπου η ισότητα και η αδελφότητα 

(κώδικες αξιών-ισότητα-αδελφοσύνη) θα επικρατούσαν χάρη στους κοινούς 

πολιτιστικούς δεσμούς (πολιτιστικός κώδικας-ήθη κοινά) και το κοινό πεπρωμένο 

των κατοίκων της Ανατολής. 

Θ. Βερέμης, «Το κίνημα των Νεοτούρκων και οι άμεσες συνέπειές του», Ιστορία του 

ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ΄, σ. 255.47-48. 
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συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

   

Πίνακας 11: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 2
ο
 , Ενότητα 22η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Κοινωνικός 3 
43% 

Εθνικός 2 
29% 

Κώδικας αξιών  1 
14% 

Πολιτιστικός  1 
14% 

Σύνολο 5 7 
100% 

 

Στον ποσοστιαίο πίνακα κυριαρχεί ο κοινωνικός κώδικας με τρεις αναφορές 

(ποσοστό 43%) κάτι που είναι δεκτό γιατί ο σκοπός του κινήματος ήταν η συνύπαρξη 

λαών με διαφορετικές καταβολές, του ευρωπαϊκού και ανατολικού πνεύματος. 

Ακολουθούν ο εθνικός κώδικας με δύο αναφορές (ποσοστό 29%), ο κώδικας αξιών 

και ο πολιτισμικός κώδικας με μία αναφορά (ποσοστό 14%).   

 

23η ενότητα με τίτλο: «Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά 

τον 19ο αιώνα» 

Οι πηγές που εντοπίζονται στην 23
η
 ενότητα του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

«Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα» είναι δύο. Η πρώτη 

αποτελείται από 9 σειρές και έχει τίτλο: «Αγρότες και αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία 

του 19ου αιώνα», του Κ. Αρώνη-Τσίχλη, από «Το αγροτικό ζήτημα», Ιστορία του νέου 

ελληνισμού, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 5, σ. 86. Η δεύτερη είναι ένας 

πίνακας παράθεσης στοιχείων με 10 σειρές και 4 στήλες που έχει τίτλο: «Οι 

μεγαλύτεροι στόλοι ιστιοφόρων της Ευρώπης (χωρητικότητα σε τόνους)» του Τζ. 

Χαρλαύτη, από «Ιστιοφόρος ναυτιλία», Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 4ος, σ. 108. Στο στάδιο αυτό μελετούνται οι γραπτές 

πηγές, εντοπίζονται και καταγράφονται οι κυρίαρχοι κώδικες. 
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Στην πηγή παρουσιάζεται το μείζον θέμα των αγροτών στη Θεσσαλία. Οι κολίγοι 

διαμαρτύρονταν και αρνούνταν να υπογράψουν τα μισθωτήρια συμβόλαια των 

γαιοκτημόνων με αποτέλεσμα να έρχονται σε συνεχείς λογομαχίες και σε αιματηρές 

συγκρούσεις μαζί τους. Οι γαιοκτήμονες έχοντας στο πλευρό τους την κυβέρνηση και 

τον στρατό ασκούσαν βία και τους εκβίαζαν με έξωση αν δεν συμβιβάζονταν. 

Με βάση την ανάλυση της γραπτής πηγής γίνεται αντιληπτό ότι εμφανίζονται δύο 

θεματικές κατηγορίες και το σύνολο των αναφορών είναι έντεκα. Το ποσοστό 

συχνότητας κάθε κώδικα καθώς και το σύνολο των αναφορών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Γλωσσικό κείμενο 23ης ενότητας πρώτη πηγή 

Αγρότες και αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία του 19ου αιώνα 

Οι κολίγοι (κοινωνικός κώδικας- δουλοπάροικοι) δεν αποδέχθηκαν αδιαμαρτύρητα 

την επιδείνωση της θέσης τους. Ευθύς εξαρχής αντέδρασαν αρνούμενοι να 

υπογράφουν τα μισθωτήρια κολιγικά συμβόλαια (κοινωνικός κώδικας-συμφωνία) 

με αποτέλεσμα να έρχονται σε συνεχείς προστριβές με τους επιστάτες (κοινωνικός 

κώδικας-επιστάτες) και τους ανθρώπους των τσιφλικούχων (κοινωνικός κώδικας-

υπάλληλοι), που κατέληγαν σε έντονους διαπληκτισμούς (ηθικός κώδικας-

λογομαχία) ή ακόμη και σε αιματηρές συμπλοκές (ηθικός κώδικας-έντονος 

τσακωμός). Οι γαιοκτήμονες, (κοινωνικός κώδικας-γαιοκτήμονας) από τη μεριά 

τους, έχοντας την κυβερνητική υποστήριξη (κοινωνικό κώδικας-εξουσία) και 

βοηθούμενοι από τη χωροφυλακή και το στρατό (κοινωνικός κώδικας-εξουσία), 

επιχειρούσαν να τρομοκρατήσουν τους αγρότες (κοινωνικός κώδικας-αγρότες), 

επισείοντας την απειλή της επικείμενης έξωσης (κοινωνικός κώδικας). 

 

Κ. Αρώνη-Τσίχλη, «Το αγροτικό ζήτημα», Ιστορία του νέου ελληνισμού, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 5, σ. 86. 
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Πίνακας 12: Κώδικες και ποσοστιαία συμμετοχή κείμενο 1
ο
 , Ενότητα 23η 

Κώδικες  Αριθμός αναφορών Συχνότητα  % 

Κοινωνικός 9 
82% 

Ηθικός  2 
18% 

Σύνολο 2 11 
100% 

 

Στον ποσοστιαίο πίνακα κυριαρχεί με μεγάλη ποσοστιαία διαφορά ο κοινωνικός 

κώδικας με εννιά αναφορές (ποσοστό 82%) έναντι του ηθικού κώδικα με δύο 

αναφορές (ποσοστό 2%). Ποσοστό αποδεκτό καθώς η πηγή θίγει ένα κοινωνικό θέμα 

σχετικά με το αγροτικό ζήτημα της Θεσσαλίας.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Στον πίνακα παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την 

εξέλιξη της μεταφορικής χωρητικότητας των ιστιοφόρων πλοίων των χωρών της 

Ευρώπης ανά δεκαετία.  

Οι κώδικες που εμφανίζονται είναι: ο αριθμητικός, ο γεωγραφικός, και ο 

χρονικός. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 23ης ενότητας 

Οι μεγαλύτεροι στόλοι ιστιοφόρων της Ευρώπης (χωρητικότητα 

σε τόνους) 

Κράτος 1850 1860 1870 

Ηνωμένο Βασίλειο 3.396.659 4.204.360 4.577.855 

Νορβηγία 298.315 558.927 1.009.200 

Ιταλία     980.064 

Γαλλία 674.228 928.099 917.633 

Γερμανία     900.361 

Ολλανδία 289.870 423.790 370.159 

Ελλάδα 214.248 170.866 357.435 

Αυστρουγγαρία     279.400 

Ισπανία     326.348 

Πηγή: Τζ. Χαρλαύτη, «Ιστιοφόρος ναυτιλία», Ιστορία του νέου 

ελληνισμού, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 4ος, σ. 108. 
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3.5 Σχέση των εικόνων και των γραπτών πηγών με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών 

Σε αυτή την ενότητα θα διαπιστωθεί αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών στόχων που διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις 

οπτικές και γραπτές πηγές του τέταρτου κεφαλαίου του σχολικού εγχειριδίου.  

Οι επιμέρους στόχοι του κεφαλαίου, με τη μορφή που εμφανίζονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, είναι οι εξής:  

Στόχοι Θεματικές Ενότητες 

(διατιθέμενος χρόνος) 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

1. Να εκτιμήσουν τις 

προσπάθειες του Ι. 

Καποδίστρια για την 

οργάνωση του ελληνικού 

κράτους και τους λόγους 

της αντίδρασης στις 

προσπάθειες αυτές. 

2.  Να γνωρίσουν τη 

διαδικασία φιλελευθερο-

ποίησης του ελληνικού 

πολιτεύματος και τις 

συνθήκες αστικοποίησης 

της ελληνικής κοινωνίας. 

3.  Να κατανοήσουν τη 

σημασία των όρων: 

απόλυτη και 

συνταγματική μοναρχία, 

Μ. Ιδέα, αστικοποίηση, 

αλυτρωτισμός.  

4. Να κατανοήσουν πώς η 

Μ. Ιδέα και οι 

αλυτρωτικές διεκδικήσεις 

επηρέασαν την 

εσωτερική πολιτική και 

διαμόρφωσαν τη διεθνή 

θέση της Ελλάδας και τις 

σχέσεις της με τα 

υπόλοιπα βαλκανικά 

Η σύσταση του ελληνικού 

κράτους και η εξέλιξή του 

κατά το 19
ο
 αιώνα. 

 Ο Ι. Καποδίστριας και το έργο 

του ως πρώτου Κυβερνήτη της 

Ελλάδας.  

Από την Απόλυτη Μοναρχία 

του Όθωνα στη Συνταγματική 

Μοναρχία.  

Η Μ. Ιδέα και τα αλυτρωτικά 

κινήματα του Ελληνισμού.  

Η περίοδος της βασιλείας του 

Γεωργίου Α  . Η συμβολή του Χ. 

Τρικούπη στην εδραίωση του 

κοινοβουλευτισμού και στην 

αστικοποίηση της ελληνικής 

κοινωνίας.  

Η Ελλάδα στο διεθνές πλαίσιο 

και οι σχέσεις της με τα 

υπόλοιπα βαλκανικά κράτη. 

 (8 ώρες) 

Σύνταξη πίνακα με τις ενέργειες 

/ μέτρα του Ι. Καποδίστρια για 

την παιδεία, την οικονομία, τη 

διοίκηση κ.λπ.  

Βιωματική προσέγγιση της 

επανάστασης του 1843 μέσα 

από την ‘ανάγνωση’ εικόνων-

εικαστικών έργων.  

Συζήτηση για το περιεχόμενο 

άρθρων των Συνταγμάτων του 

1844 και του 1864, με σκοπό 

τον εντοπισμό των διαφορών 

τους και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

Παιχνίδι ρόλων: διάλογος με 

επιχειρήματα υπέρ-κατά των 

επιλογών του Καποδίστρια, 

υπέρ – κατά των επιλογών του 

Τρικούπη, υπέρ – κατά της 

Μεγάλης Ιδέας.  

Σύνταξη γλωσσάριου με όρους 

που σχετίζονται με την περίοδο 

αυτή. 
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κράτη. 

 

Οι τίτλοι των κεφαλαίων και του αναλυτικού προγράμματος δεν συμπίπτουν στη 

διατύπωση με τους αντίστοιχους τίτλους των κεφαλαίων και των ενοτήτων του 

σχολικού εγχειριδίου. Οι στόχοι που διατυπώνονται είναι γενικοί και καλύπτουν όλο 

το φάσμα των ενοτήτων γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να χωριστούν σε πιο ειδικούς 

στόχους και στη συνέχεια να γίνει η αντιστοιχία με τις εικόνες και τις πηγές.      

      Γίνεται αντιληπτό ότι οι περισσότερες εικόνες και οι πηγές του σχολικού 

εγχειριδίου σχετίζονται με τους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

ενισχύοντας την ιστορική αφήγηση. 

 

 

 

 

Τίτλος κεφαλαίου 4ου «Το ελληνικό κράτος από 

την ίδρυσή του έως τις αρχές του 20ου αιώνα» 

Εκπαιδευτικοί στόχοι Εικόνες/Πηγές  

Οι μαθητές    

Να εκτιμήσουν τις προσπάθειες του  

Ι. Καποδίστρια  

για την οργάνωση του ελληνικού κράτους  

και τους λόγους της αντίδρασης  

στις προσπάθειες αυτές 

Εικόνα 1,2,3 

Πηγή 1 

 

Να κατανοήσουν τη σημασία των όρων: 

 
1. Απόλυτη μοναρχία   

2. Συνταγματική μοναρχία 

3. Μεγάλη Ιδέα 

4. Αστικοποίηση  

 

 

 

5. Αλυτρωτισμός  

 1. Εικόνα 4, Πηγή 2 

2. Εικόνα 5,6 

3. Πηγή 3 

4. Εικόνα 

7,10,18,19,20, 

Πηγή 11 

5. Εικόνα 11,12,14, 

Πηγή 3,5,6,7 

Να κατανοήσουν πώς η Μ. Ιδέα και οι αλυτρωτικές  

διεκδικήσεις επηρέασαν την εσωτερική πολιτική  

και διαμόρφωσαν τη διεθνή θέση της Ελλάδας  

και τις σχέσεις της με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη. 

Εικόνα 11,12,13,14,15, 

Πηγή 2,3,6,7,8 
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Συμπεράσματα  

Από την εξέταση του τέταρτου κεφαλαίου του σχολικού εγχειριδίου Ιστορία Γ΄ 

Γυμνασίου: «Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις αρχές του 20
ου

 αιώνα» 

εντοπίστηκαν είκοσι εικόνες και έντεκα πηγές. 

Σε κάθε  διδακτική ενότητα τα γραπτά και εικονικά παραθέματα λειτουργούν 

συμπληρωματικά με το κείμενο της κυρίως αφήγησης και συμβάλλουν στη 

διευκρίνιση των πτυχών που χρήζουν επιπλέον ανάλυσης. 

Όσον αφορά τις πηγές σχετίζονται θεματικά με το περιεχόμενο της ενότητας στην 

οποία εντάσσονται, με σκοπό την πολύπλευρη προσέγγιση και την περαιτέρω 

ανάλυση του θέματος που πραγματεύεται. Για το λόγο αυτό, σε κάποιες πηγές (πηγή: 

1,2,3) συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα γραπτά αποσπάσματα τα οποία παρουσιάζουν 

διαφορετικές πτυχές, απόψεις, προσεγγίσεις και ερμηνείες ενός ζητήματος. Όλες οι 

πηγές του κεφαλαίου δίνονται στην καθαρεύουσα και πιθανότατα να κρίνεται 

απαραίτητη και η γλωσσική εξομάλυνσή τους από τον εκπαιδευτικό ώστε να γίνουν 

πλήρως κατανοητές από τους μαθητές.  

Τα εικονικά μέρη της τέταρτης ενότητας έχουν ρόλο υποστηρικτικό και 

χρησιμοποιούνται ως μέσα ιστορικών αφηγήσεων. Χρησιμοποιούνται επί το πλείστον 

ζωγραφικοί πίνακες (ιστορικού και εικαστικού χαρακτήρα, προσωπογραφίες) και 

έπονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, οι αφίσες εποχής και οι χάρτες. Αυτή η 

ποικιλία στο είδος των εικονικών μηνυμάτων θεωρείται ότι προκαλεί το ενδιαφέρον 

των μαθητών και εξάπτει τη φαντασία τους. Ακόμη το εγχειρίδιο γίνεται πιο 

ελκυστικό και λιγότερο μονότονο. Οι εικόνες δίνουν στοιχεία για τον υλικό πολιτισμό 

της εποχής (ιστορίας, ενδυμασίας, γεωργίας, πολέμων, ναυτιλίας κ.λπ.) αλλά και 

παρουσιάζουν όψεις της κοινωνίας. Όλες συνοδεύονται  από λεζάντα στην οποία 

γίνεται αναφορά του εικονιζόμενου θέματος και δίνονται λεπτομέρειες που δεν είναι 

εύκολα αντιληπτές.  

Οι οπτικές αφηγήσεις υπερτερούν αριθμητικά έναντι των γραπτών και γίνεται 

αντιληπτό ότι για την κατανόησή τους ο αναγνώστης πρέπει να τις ερμηνεύσει μέσα 

σε συγκεκριμένο πλαίσιο νοήματος, δηλαδή να γνωρίζει τα ιστορικά και τα κοινωνικά 

τους συμφραζόμενα. 

Επίσης, σε μεγάλο βαθμό συσχετίζονται οι διδακτικοί στόχοι του αναλυτικού 

προγράμματος με τις εικονικές και γραπτές πηγές που αγκυρώνουν σε αυτούς. Οι 

περισσότερες εικόνες και γραπτές πηγές βοηθούν τους μαθητές να γνωρίσουν τις 
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πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα κατά 

τον 19
ο
 αιώνα. 

Από τη σημειωτική ανάλυση των γραπτών πηγών διαπιστώθηκε ότι οι κυρίαρχοι 

κώδικες είναι ο εθνικός και ο κοινωνικός οι οποίοι όμως διακρίνονται σε επιμέρους 

κατηγορίες, που ισοδυναμούν με τις πολλαπλές εκφάνσεις τους. Στις γραπτές πηγές 

γίνεται αναφορά κυρίως στα εθνικά ή κοινωνικά κινήματα και στις κοινωνικές 

ανακατατάξεις στο εσωτερικό του κράτους. 

Από τη σημειωτική ανάλυση των εικόνων διαπιστώθηκε ότι οι κατεξοχήν 

κώδικες που εντοπίζονται είναι ο εθνικός (ποσοστό 13%) και ο κοινωνικός κώδικας 

(ποσοστό 13%). Ακολουθούν ο συναισθηματικός κώδικας (ποσοστό 7%), ο κώδικας 

αξιών (ποσοστό 6%), ο πολιτισμικός (ποσοστό 5%) και ο θρησκευτικός (ποσοστό 

4%). Ελάχιστες αναφορές έχει ο γεωγραφικός κώδικας (ποσοστό 3%), ο πολεμικός 

(ποσοστό 3%) και ο χρονικός κώδικας (ποσοστό 2%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

ενδυματολογικός κώδικας ταξινομείται σε κοινωνικά και εθνικά χαρακτηριστικά και 

δεν καταγράφεται ως ξεχωριστός κώδικας καθώς βοηθάει στην κατανόηση των 

κοινωνικών τάξεων αλλά και των εθνικοτήτων. Επίσης, οι περισσότερες εικόνες 

διαθέτουν χρώμα (χρωματικός κώδικας, ποσοστό 14%), με αποτέλεσμα να 

επηρεάζουν τη διάθεση, να ενισχύουν την ελκυστικότητα, την αυθεντική παρουσίαση 

της πραγματικότητας και την εκφραστικότητα των παραστάσεων (Καψάλης & 

Χαραλάμπους, 2008:268). Ακόμη, στις απεικονίσεις κυριαρχούν κυρίως ανδρικά 

πρόσωπα (έμφυλος κώδικας, ποσοστό 16%), τα οποία έχουν άμεση σχέση με το 

περιεχόμενο της ενότητας και αναπαριστούν συνήθως κάποιο ιστορικό πρόσωπο 

(Καποδίστρια Ι., Όθωνας, Τρικούπης Χ., Βενιζέλος Ε.). 

Ο χωρικός κώδικας εμφανίζεται αρκετά συχνά (ποσοστό 13%)  ως εξωτερικός 

ενώ περιορισμένες είναι οι αναφορές στον χρονικό κώδικα (ποσοστό 2%), καθώς 

μόνο σε δύο εικόνες (εικόνα: 13,15) υπάρχουν σαφείς και ευθείες αναφορές. Ωστόσο, 

γίνεται αντιληπτό ότι ο χρονικός κώδικας συνδέεται με τον ιστορικό καθώς δεν 

μπορεί να υπάρξει χώρος χωρίς χρόνο ή το αντίστροφο (Χριστοδούλου, 2007:139). 

Οι εικόνες απεικονίζουν ιστορικές πηγές οι οποίες δίνουν στον αναγνώστη 

πληροφορίες για τον χώρο και τους κώδικες της ιστορικής αφήγησης. Η σχέση της 

ιστορικής αφήγησης με τον χρόνο είναι γραμμική (Χριστοδούλου, 2007:94). 

Όσον αφορά την ανάλυση των κωδίκων στους τίτλους ενοτήτων υπερτερούν ο 

εθνικός, ο κοινωνικός και ο χρονικός κώδικας. Σε αντίθεση με τις γραπτές και 

εικονικές πηγές ο χρονικός κώδικας συναντάται σχεδόν σε όλους τους τίτλους. 
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Επιπρόσθετα, από το σύνολο των είκοσι εικόνων που μελετήθηκαν οι έξι μόνο 

αγκυρώνουν άμεσα με τον αντίστοιχο τίτλο της ενότητας στην οποία ανήκουν ενώ οι 

δεκατέσσερις αγκυρώνουν έμμεσα. Τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση αγκύρωση 

χρησιμοποιούνται περισσότερο εικόνες που παρουσιάζουν σκηνές εθνικών 

επαναστάσεων (εικόνα: 12), μαχών (εικόνα: 11), καταστάσεων έντονης πολιτικής και 

κοινωνικής δράσης (εικόνα: 4,5,6) αλλά και έργα συμβολικού καΙ αλληγορικού 

χαρακτήρα (εικόνα: 16,17). 

Γίνεται σαφές έπειτα από την ανάλυση που προηγήθηκε ότι το εθνικό παρελθόν 

κατέχει κεντρική θέση στο αξιολογούμενο βιβλίο και επιχειρείται η σύνδεσή του με 

την ιστορική εξέλιξη και άλλων λαών. Τόσο στις γραπτές και στις εικονικές πηγές 

όσο και στους τίτλους των ενοτήτων εντοπίστηκε πως κυριαρχούν ο εθνικός και ο 

κοινωνικός κώδικας. Οι υπόλοιποι κώδικες λειτουργούν συμπληρωματικά στη 

δημιουργία του νοήματος, ενισχύουν και αγκυρώνουν στους βασικούς κώδικες. 

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη σε όλη τη διδακτική-μαθησιακή διδασκαλία η 

κριτική προσέγγιση των ιστορικών γραπτών και οπτικών πηγών ώστε να προφυλαχθεί 

ο δέκτης από την χειραγώγηση (Μαυροσκούφης, 1997:52-53).  

Ειδικότερα στο μάθημα της Ιστορίας μέσω του οποίου οι νέοι έρχονται σε επαφή 

με το παρελθόν και καλλιεργούν την εθνική τους ταυτότητα η οποία μπορεί να 

τονιστεί τόσο, όσο αυτή να υπερισχύσει των άλλων ταυτοτήτων του ατόμου 

(Μπονίδης, 2004:90). 

Η εικόνα ως φορέας κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών μηνυμάτων θα 

πρέπει να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να γίνει 

εργαλείο που θα οδηγεί τους μαθητές στη μάθηση και στην πληρέστερη κατανόηση 

των εννοιών. 

Η εικονογράφηση ενός σχολικού εγχειριδίου πρέπει να γίνεται με σχέδιο, 

οργάνωση και μελέτη ώστε να μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που 

επιδιώκει (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008:261). 
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