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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Με ηε ζπγγξαθή ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Ηζηνξίαο θξίζεθε αλαγθαία θαη 

ε ζπγγξαθή ελφο ζπλνδεπηηθνχ εγρεηξηδίνπ γηα ηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα, πνπ λα 

άπηεηαη ησλ βαζηθψλ πηπρψλ ηεο δηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθφηεξα 

δεηεκάησλ δηαρείξηζεο ελφο ηεξάζηηνπ φγθνπ πνιπηξνπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

 

Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην δε θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα βηβιίν δηδαθηηθήο ηνπ 

καζήκαηνο, αιιά  απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε κηαο ζεηξάο κεζνδνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ/ζεσξήζεσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο θαη θπξίσο λα θαηαζηήζεη απηέο απνιχησο ζαθείο ζηνπο 

δηδάζθνληεο/νπζεο, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο, ζπλδπάδνληαο 

έηζη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε. 

 

πλεπψο,  κε ην παξφλ εγρεηξίδην ηίζεηαη νπζηαζηηθά ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν θαιείηαη ν δηδάζθσλ/νπζα λα δξάζεη δηδαθηηθά, απνβιέπνληαο 

ζηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζθνπψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Ηζηνξίαο πνπ 

είλαη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ε δηακφξθσζε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο.      
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I. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

ΗΣΟΡΗΑ 

 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Ηζηνξίαο είλαη ζπκβαηφ κε ηε γεληθή θηινζνθία θαη ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ «Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηα Γεκφζηα ρνιεία ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο». ηνρεχεη ζηελ παξνρή ελφο ζπλεθηηθνχ θαη επαξθνχο 

ζψκαηνο ηζηνξηθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηφδνπο ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο Δπξσπατθήο θαη ηεο 

Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο. Σαπηφρξνλα, απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ, ζηε 

δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πνπ απαξηίδνπλ ηε ζχγρξνλε 

δεκνθξαηηθή πνιηηφηεηα. Μέζα απφ απηφ επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα 

θαηαζηνχλ ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο ηθαλνί λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκθηιίσζε 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη λα πξνάγνπλ 

ζεκειηψδεηο αμίεο, φπσο ε δεκνθξαηία θαη ε ειεπζεξία. Σέινο, ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ Ηζηνξίαο απνβιέπεη θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηδηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αη. – ηθαλφηεηεο θιεηδηά 

θαη θπξίσο ηέηνησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζηνραζηηθή δηαρείξηζε 

ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο.   
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II. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

1. Ζ ρξήζε ησλ πεγώλ ζηελ ηάμε θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο  

      θξηηηθή ζθέςεο θαη ζηε δηακόξθσζε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο 

 

Χο βαζηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Ηζηνξίαο νξίδνληαη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζθέςεο 

θαη ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. 

Ζ ηζηνξηθή ζθέςε απνηειεί κέξνο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε 

ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ µέζα απφ ηελ 

εμέηαζε αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ.  

Ζ θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπµπεξηθνξάο 

ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηµέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαµφξθσζε αμηψλ, 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ππεχζπλεο 

ζπµπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην µέιινλ. Έηζη, µε ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ν/ε 

µαζεηήο/ηξηα µπνξεί λα απνθηήζεη φρη µφλν ηελ επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο 

θφζµνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ηελ αληίιεςε φηη ν 

ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άµεζα µε ηε δσή ηνπ. Ζ απφθηεζε 

ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζχγθξηζε παξνληηθψλ θαη 

παξειζνληηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με ηε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο 

εμεγνχκε, φζν γίλεηαη θαιχηεξα, ην παξφλ, θαη αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παξφληνο, ζρεδηάδνπκε ην κέιινλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο ζπλδένληαη µε ην γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνεηνηµαζία ππεχζπλσλ θη ελεξγψλ πνιηηψλ.   

ήκεξα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ                                  

ζηε δηδαθηηθή πξάμε, θαζψο απηέο ζπκβάιινπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γ. 

Μαπξνζθνχθε (ζ. 185–187): 

 ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλίαο θαη ηεο παζεηηθφηεηαο πνπ πξνθαινχλ ζηνπο 

καζεηέο ν κνλφινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εζηίαζε ζηελ αθήγεζε ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, 

 ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, 

απνθεχγνληαο ηε κνλνιηζηθφηεηα, ην δνγκαηηζκφ θαη ηε ζπλαθφινπζε 

ηδενινγηθή θαηάρξεζε ηεο ηζηνξίαο,  
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 ζηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο, εξεπλεηηθήο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, ε 

νπνία, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθή εθφζνλ κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απνδίδεηαη λφεκα ζηε 

γλψζε. Ζ καζεζηαθή πξφνδνο κάιηζηα επαπμάλεηαη, φηαλ νη καζεηέο/ηξηεο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο, δελ 

ηαιαηπσξνχληαη απφ πιεζσξηθέο ιεπηνκέξεηεο, εζηηάδνπλ ζε έλλνηεο θιεηδηά, 

εμαζθνχληαη ζηελ αλάιπζε πεγψλ θαη ζηελ εμήγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εξκελεηψλ,    

 ζηελ αλάπηπμε αλαιπηηθψλ θαη εξκελεπηηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ είλαη άθξσο  

απαξαίηεηεο γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο, 

 ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο θαη ηε δηακφξθσζε ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ, πνπ ζα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή, ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ 

πξνβιήκαηα, λα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν θαη ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο θαη λα 

αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο πνηθίιεο πιεξνθνξίεο,  

 ζηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy),  

 ζηελ αληηκεηψπηζε αληηθξνπφκελσλ πξσηνγελψλ πεγψλ θαη ηζηνξηνγξαθηθψλ 

εξκελεηψλ, ζηνλ εληνπηζκφ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ, ζηε δηαρείξηζε 

ησλ αληηθάζεσλ, ηεο ακθηβνιίαο, ηεο αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

πεγψλ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ζηελ αδνγκάηηζηε θαη 

πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ζπγθξνπζηαθψλ ηζηνξηθψλ ζεκάησλ θαη ηε 

δηακφξθσζε πξνζσπηθήο άπνςεο,  

 ζηε δξαζηεξηνπνίεζε θηλήηξσλ κάζεζεο, ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο γλψζεο θαη 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ λέσλ. 

 

Γηα ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ γξαπηψλ πεγψλ είλαη απαξαίηεην 

νη καζεηέο/ηξηεο λα γλσξίδνπλ ηα εμήο ζηνηρεία (R. Stradling, 2001): 

 ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πξσηνγελείο θαη ηηο δεπηεξνγελείο πεγέο, ζε ζρέζε 

κε ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, 

 ηε ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο γηα ζηνηρεία θη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ην απφ πνχ 

θαη πψο είρε ν δεκηνπξγφο ηεο πεγήο πιεξνθνξίεο γηα ηα φζα αλαθέξεη, ηελ 

εγθπξφηεηα δειαδή θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πεγήο, 
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 ηε ζπζρέηηζε ησλ πξνζέζεσλ, ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ δεκηνπξγνχ κε ηηο 

νπηηθέο ηνπ, 

 ηελ αμία ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο πεγήο γηα 

ηελ αμηνιφγεζή ηεο, 

 ηνλ εληνπηζκφ θελψλ ή ζησπψλ (γεγνλφηα, εκεξνκελίεο, νλφκαηα θ.ιπ.) πνπ 

ζα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο, 

 ηελ αλαδήηεζε άιισλ πεγψλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα δηεπθξηλίζεηο, θάιπςε 

θελψλ θαη δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

1.1. Σππνινγία πεγώλ 

 

Οη ηζηνξηθέο πεγέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε πνηθίια θξηηήξηα, φπσο ε 

εγγχηεηα ηεο πεγήο κε ην γεγνλφο πνπ πεξηγξάθεη, ην είδνο ηεο πεγήο (γξαπηφ 

θείκελν, εηθφλα, κλεκείν, αξραηνινγηθφ εχξεκα, θσηνγξαθία αξραηνινγηθνχ 

επξήκαηνο θ.ιπ.) ε κνξθή, ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ε πξνέιεπζε θαη ε ρξήζε ηεο. 

Έηζη ζπλαληά θαλείο πνηθίινπο φξνπο θαη δηαθξίζεηο, φπσο πξσηεχνπζεο – 

δεπηεξεχνπζεο, πξσηνγελείο – δεπηεξνγελείο, άκεζεο – έκκεζεο, εθνχζηεο – 

αθνχζηεο, επίζεκεο – αλεπίζεκεο πεγέο, δεκνζηεπκέλεο – αδεκνζίεπηεο, γξαπηέο, 

νπηηθέο, εηθνληζηηθέο, παξαζηαηηθέο, απηηθέο θ.ιπ.  

Οη καζεηέο/ηξηεο ζην Γπκλάζην ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηηο 

πεγέο ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Γ. 

Μαπξνζθνχθε (ζ. 26), νη πξσηνγελείο ή άκεζεο πεγέο «είλαη εθείλεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ παξειζφληνο, ζχγρξνλε κ’  απηή 

πνπ κειεηά ν ηζηνξηθφο» θαη νη δεπηεξνγελείο ή έκκεζεο πεγέο «είλαη νη 

κεηαγελέζηεξεο εξκελείεο». Θα πξέπεη πάλησο λα πξνζερζεί φηη ζηελ πεξίπησζε 

κηαο δνινθνλίαο, ε καξηπξία ελφο απηφπηε κάξηπξα ή ε αλαθνξά ηεο αζηπλνκίαο 

απνηεινχλ πξσηνγελείο πεγέο, ελψ ε είδεζε γηα ηε δνινθνλία ζε έλα ηειενπηηθφ 

θαλάιη ή ζε κηα εθεκεξίδα δεπηεξνγελείο πεγέο. εκαληηθφηεξεο δεπηεξνγελείο 

πεγέο είλαη ηα ηζηνξηνγξαθηθά έξγα.  

Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο, ηειεηψλνληαο ην Γπκλάζην, ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα ηαμηλνκνχλ ηηο πεγέο, κε θξηηήξην ην είδνο ηνπο (Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 

27–30) ζε: 
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 γξαπηέο πεγέο (επίζεκα θξαηηθά έγγξαθα, άιια επίζεκα έγγξαθα, αλεπίζεκα 

ηδησηηθά έγγξαθα, γξαπηέο κλεκνληθέο πεγέο, εθήκεξεο πεγέο, ινγνηερλία, 

ηζηνξηνγξαθηθά θείκελα, θείκελα άιισλ επηζηεκψλ θαη γιψζζα), 

 παξαζηαηηθέο πεγέο (νπηηθέο πεγέο, αθνπζηηθέο – ερεηηθέο πεγέο, απηηθέο 

πεγέο – θαηάινηπα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, ηζηνξηθνί ηφπνη). 

  

1.2.  Δπεμεξγαζία γξαπηώλ πεγώλ 

 

1.2.1. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ρξήζε ησλ πξσηνγελώλ πεγώλ 

 

 Καζφξηζε ηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ έλα θείκελν. 

 Απνθάζηζε πψο ην θείκελν κπνξεί λα εληαρζεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

(πψο ζα δηαζπλδεζεί, δειαδή, κε ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο). 

 πζρέηηζε ην θείκελν κε επξχηεξα ζέκαηα ή έλλνηεο. 

 Γψζε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ.  

 Γνχιεςε θαηεπζείαλ κε ην θείκελν. 

 Υξεζηκνπνίεζε θείκελα πνπ ζα πξνθαιέζνπλ εξσηήκαηα γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα. 

 Υξεζηκνπνίεζε ζρεηηθά κηθξά ζε έθηαζε θείκελα γηα λα κπνξέζνπλ νη 

καζεηέο/ηξηεο, ζην δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν, λα ηα δηαβάζνπλ κε πξνζνρή 

θαη λα ηα επεμεξγαζηνχλ κε επηηπρία. 

 Γψζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο λα εμεηάζνπλ ην θείκελν σο 

έλα εξγαιείν ηνπ ηζηνξηθνχ. 

 Δμνκάιπλε γισζζηθά ην θείκελφ ζνπ αλ ζεσξείο φηη απηφ ζα βνεζήζεη 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

 Μπνξείο αθφκε λα πξνρσξήζεηο θαη ζε απφδνζε ζηε λενειιεληθή θαη 

δηαζθεπή ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ νχησο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο κε ηξφπν, φκσο, πνπ δελ ζα αιινηψλεηαη ην 

λφεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνξηθνχ ηεθκεξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

απνδψζεηο έλα ηζηνξηθφ θείκελν ζηε λενειιεληθή είλαη θαιφ λα ην δψζεηο θαη 

ζηελ αξρηθή γισζζηθή ηνπ κνξθή, γηα λα έξζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζε άκεζε 

επαθή κε ην αξρηθφ θείκελν σο κλεκείν ιφγνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα 
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απνδνκέλα ή δηαζθεπαζκέλα θείκελα είλαη πξντφλ κηαο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

ελδερνκέλσο ελέρεη θαη ζηνηρεία παξέκβαζεο.   

 Να είζαη πξνζεθηηθφο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα παξαιείςεηο ηκήκαηα ηεο 

πεγήο ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ αμηνπνηήζεηο ζηελ ηάμε, θαζψο ε 

απνζπαζκαηηθφηεηα κηαο πεγήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζηξεβισκέλε 

εηθφλα ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο.  

 

1.2.2. ηάδηα επεμεξγαζίαο θεηκεληθώλ πεγώλ 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκεληθψλ πεγψλ ν Α. Μαζηξαπάο πξνηείλεη ηα 

αθφινπζα ζηάδηα:  

 

Δμσθεηκεληθή πξνζέγγηζε:  

Πνηνο είλαη ν ζπληάθηεο ηεο πεγήο; Πνην είλαη ην ηζηνξηθφ – θνηλσληθφ πιαίζην 

ζην νπνίν ηελ ζπληάζζεη; Δίλαη θνξέαο ζπγθεθξηκέλεο ηδενιoγίαο; Πνηεο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο κπνξεί λα 

θαζνξίζνπλ ηελ νπηηθή ηνπ γσλία; Δίλαη ζχγρξνλνο κε ηα γεγνλφηα, ηα νπνία 

πεξηγξάθεη ή εξκελεχεη (είλαη απηφπηεο ή απηήθννο κάξηπξαο) ή απέρεη ρξνληθά 

απφ ηα γεγνλφηα;   

 

Κεηκεληθή πξνζέγγηζε:  

Ση πιεξνθνξίεο καο δίλεη ε πεγή; ε πνηεο εξκελείεο πξνρσξεί ν ζπληάθηεο ηεο; 

Πνηα κελχκαηα ζηέιλεη; Ση δελ αλαθέξεηαη; Πξφθεηηαη γηα ζθφπηκε απνζηψπεζε; 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο εμσθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο πφζν έγθπξνο 

θη αμηφπηζηνο κπνξεί λα είλαη ν ζπληάθηεο ηεο πεγήο;  

Γηα ηελ άληιεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ κηαο πεγήο απφ 

ηνπο καζεηέο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν πην θάησ πίλαθαο:   

 

Απηή ε πεγή κε 

πιεξνθνξεί:  

Απηή ε πεγή εηζεγείηαη φηη 

(ηη κελχκαηα ζηέιλεη): 

Απηή ε πεγή δελ 

αλαθέξεη: 
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Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε 

πζρεηηζκφο – αληηπαξαβνιή – ζχγθξηζε πεγψλ: επθαηξία γηα πνιππξηζκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο. 

 

ύλζεζε 

χλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη θξηηηθή επεμεξγαζία ηνπο: ζχλζεζε ηζηνξηθψλ 

γλψζεσλ (ζρνιηαζκφο – εξκελεία, ραξαθηεξηζκφο ηζηνξηθήο πξνζσπηθφηεηαο, 

απνθσδηθνπνίεζε ηπρφλ ζπκβφισλ, έιεγρνο αμηνπηζηίαο/εγθπξφηεηαο πεγήο, 

ηεθκεξίσζε, πξνέθηαζε – ζχγθξηζε – εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ). 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ πεγψλ ζηελ ηάμε δελ πξνυπνζέηεη απαξαίηεηα ηελ εθαξκνγή 

θαη ησλ ηεζζάξσλ πξνζεγγίζεσλ. Π.ρ. κπνξεί λα κε γλσξίδνπκε ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ ζπληάθηε κηαο πεγήο θη απηφ είλαη απαγνξεπηηθφ ή πεξηνξηζηηθφ γηα κηα 

εμσθεηκεληθή πξνζέγγηζε. Αθφκε, δελ πξνζθέξνληαη φια ηα ηζηνξηθά θαηλφκελα 

γηα δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε εμαηηίαο ηνπ πνιχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πεγψλ.  

        

Κειμενικέρ πηγέρ

ππορ επεξεπγασία

Εξωκειμενική
πποσέγγιση

Κειμενική
πποσέγγιση

Διακειμενική
πποσέγγιση

Σύνθεση

 
 

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πνξείαο επεμεξγαζίαο θεηκεληθψλ πεγψλ  

ζχκθσλα κε ηνλ Α. Μαζηξαπά 
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Δθαξκνγέο επεμεξγαζίαο γξαπηώλ πεγώλ 

 

Δθαξκνγή 1ε: Ζ άλνδνο ηεο Μαθεδνλίαο 

 

1ε θεηκεληθή πεγή 

[...] ν βαζηιηάο Φίιηππνο, κε απηνπεπνίζεζε, εμαηηίαο ηεο λίθεο ηνπ ζηε Υαηξψλεηα 

θαη επεηδή είρε ππνηάμεη ηηο ζπνπδαηφηεξεο πφιεηο, θηινδνμνχζε λα γίλεη εγεκφλαο 

φιεο ηεο Διιάδαο. Αθνχ ινηπφλ δηέδσζε φηη ζέιεη λα θεξχμεη ηνλ πφιεκν θαηά ησλ 

Πεξζψλ θαη λα εθδηθεζεί γηα ηηο παξαλνκίεο πνπ είραλ δηαπξάμεη ζε βάξνο ησλ 

ηεξψλ, θέξδηζε ηελ εχλνηα ησλ Διιήλσλ. Κάλνληαο θηινθξνλήζεηο πξνο φινπο [...] 

δηαθήξπηηε ζηηο πφιεηο φηη επηζπκνχζε λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο γηα ηα ζπκθέξνληά 

ηνπο. Γη’ απηφ αθξηβψο φηαλ ζπλήιζε […] ην θνηλφ ζπλέδξην, αθνχ κίιεζε γηα ηνλ 

πφιεκν θαηά ησλ Πεξζψλ θαη ελέπλεπζε κεγάιεο ειπίδεο, παξαθίλεζε ηνπο 

ζπλέδξνπο λα απνθαζίζνπλ ηνλ πφιεκν. Σέινο, φηαλ νη Έιιελεο ηνλ εμέιεμαλ 

ζηξαηεγφ – απηνθξάηνξα ηεο Διιάδαο, άξρηζε κεγάιεο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ 

εθζηξαηεία θαηά ησλ Πεξζψλ. 

 
 Γηφδσξνο* XVI, 89, 1–2 απφ ην βηβιίν ηνπ Α. 

Μαζηξαπά, Ζ Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ θαη νη 

Πεγέο ηεο, Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 2003, ζ. 210 

 

*Ο Γηφδσξνο ήηαλ ηζηνξηθφο θαη ζπγγξαθέαο. Γελλήζεθε ζηνλ Αγχξην (Agira) 

ηεο ηθειίαο γχξσ ζην 80 π.Υ. θαη πέζαλε γχξσ ζην 20 π.Υ.    

 

2ε θεηκεληθή πεγή 

Γηαηί ππάξρεη πξνπάλησλ απηφο ν θφβνο∙ επεηδή απηφο ν άλζξσπνο (ν Φίιηππνο) 

είλαη παλέμππλνο θαη πάξα πνιχ ηθαλφο ζην λα ρεηξίδεηαη ηηο θαηαζηάζεηο, άιινηε 

θάλνληαο ππνρσξήζεηο, φηαλ απηφ ηπραίλεη λα ηνλ επλνεί, άιινηε απεηιψληαο (θαη 

δηθαηνινγεκέλα ζα θαηλφηαλ πηζηεπηφο), θη άιινηε θαηεγνξψληαο εκάο θαη ηελ 

απνπζία καο κήπσο θαηνξζψζεη λα  αιιάμεη ηα πξάγκαηα θαη λα πάξεη θάηη κε ην 

κέξνο ηνπ.  
Γεκνζζέλεο,* Α΄ Οιπλζηαθφο 3  

  

*Ο Αζελαίνο ξήηνξαο θαη πνιηηηθφο Γεκνζζέλεο (384–322 π.Υ.) ππήξμε 

θαλαηηθφο πνιέκηνο ηνπ Φηιίππνπ. 

 

Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε 

• Να αληηπαξαβάιεηε ηηο δχν πεγέο θαη λα ζθηαγξαθήζεηε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ Φηιίππνπ. 

• Γηαθξίλεηε ζχκπησζε απφςεσλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ; 

Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Δθαξκνγή 2ε: Ζ λνκνζεζία ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο θαη ε ζχγθξνπζή ηεο 

κε ηνπο «δπλαηνχο» 

1ε θεηκεληθή πεγή 

[…] έβγαιε δηαηαγή (ν Βαζίιεηνο Β΄) νη εηζθνξέο ησλ θηωσών 

(μικποκαλλιεπγηηών) πνπ είραλ θαηαζηξαθεί λα πιεξψλνληαη απφ ηνπο δςναηούρ. 

Ολνκάζηεθε δε ε ηέηνηνπ είδνπο είζπξαμε «αιιειέγγπνλ». Όηαλ δε ν παηξηάξρεο 

έξγηνο θαη πνιινί απφ ηνπο αξρηεξείο θαη απφ ηνπο αζθεηέο φρη ιίγνη ηνλ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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παξαθάιεζαλ λα ζηακαηήζεη απηφ ην παξάινγν βάξνο, ν βαζηιηάο δελ ππάθνπζε 

[…] 

 
   Ησάλλεο θπιίηζεο,* χλνςηο ηζηνξηψλ, Bas2+Const8.32,  

       Δθδφζεηο Μίιεηνο, Αζήλα 2000 

 

*Ο Ησάλλεο θπιίηζεο ήηαλ ρξνλνγξάθνο ηνπ 11νπ–12νπ αηψλα 

 

2ε θεηκεληθή πεγή (από ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε άκπλα θαη ε νηθνλνκία ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ αδηαλφεηα ρσξίο ηε 

κηθξή θαη κεζαία ηδηνθηεζία. Γη΄ απηφ επί 80 ρξφληα (922-1002) νη απηνθξάηνξεο 

πξνζπάζεζαλ κε ηηο Νεαξέο ηνπο λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αγξνηηθή θνηλφηεηα θαη 

ηνπο ειεχζεξνπο θαιιηεξγεηέο απφ ηηο θαηαρξήζεηο ησλ δπλαηψλ. Με ηνπο λφκνπο 

απηνχο νη Μαθεδφλεο απηνθξάηνξεο επέβαιαλ ή επέηπραλ (κεηαμχ άιισλ) ηα εμήο: 

1. Να πξνηηκψληαη σο αγνξαζηέο νη γείηνλεο θαη νη ζπγγελείο, φηαλ πνπιηφηαλ έλα 

θνκκάηη θνηλνηηθήο γεο. 

2. Να πεξηνξηζηεί ε αχμεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο. 

3. Να πιεξψλνπλ νη δπλαηνί ηνπο θφξνπο ησλ θησρψλ ηνπ ρσξηνχ (1002), κηα 

ππνρξέσζε πνπ βάξαηλε παιηφηεξα ηελ θνηλφηεηα ζπιινγηθά (αιιειέγγπνλ). 

 

Ησάλλεο Γεκεηξνχθαο θαη Θνπθπδίδεο Ησάλλνπ, 

Μεζαησληθή θαη Νεφηεξε Ηζηνξία, Β΄ Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2006, ζ. 50  

 

Γηεπθξίληζε:  
 

Ο φξνο «Γπλαηνί» θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζεσξείηαη θεθηεκέλε γλψζε (δφζεθε 

ζηνπο καζεηέο ζην πξνεγνχκελν αθξηβψο κάζεκα).  πγθεθξηκέλα ζηελ Δλφηεηα 

II. Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία, Οη Δμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, 

αλαθέξεηαη: «ην κεηαίρκην απφ ηνλ 8o πξνο ηνλ 9o αη. άξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη 

κηα λέα αξηζηνθξαηία ηεο γεο (ή επαξρηαθή), θνληά ζηελ νπνία ππάξρεη θαη ε 

αξηζηνθξαηία ησλ αμησκάησλ (αζηηθή). […] Οη δχν νκάδεο ζπγρσλεχηεθαλ ζε 

εληαία ηάμε ζηα ηέιε ηνπ 10νπ αη. Δίλαη νη δπλαηνί. ΄ απηνχο πεξηιακβάλνληαλ 

νη πνιηηηθνί, νη ζηξαηησηηθνί θαη νη ζξεζθεπηηθνί άξρνληεο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηεο 

θξαηηθήο, ηεο απηνθξαηνξηθήο, ηεο εθθιεζηαζηηθήο θαη κνλαζηηθήο πεξηνπζίαο».    

 

Βηνγξαθηθό ηνπ ηζηνξηθνύ Ησάλλε θπιίηζε (β΄ κηζό 11νπ αηώλα) γηα ηελ 

εμσθεηκεληθή πξνζέγγηζε:  

 

Διάρηζηα ζηνηρεία γλσξίδνπκε γηα ηε βηνγξαθία ηνπ. ην έξγν ηνπ «χλνςηο 

Ηζηνξηψλ» αλαθέξεηαη σο θνπξνπαιάηεο θαη δξνπγγάξηνο ηεο βίγιαο θαη ηαπηίδεηαη 

ζπλήζσο κε ηνλ Ησάλλε Θξαθήζην, θνπξνπαιάηε θαη δξνπγγάξην ηεο βίγιαο ην 

1092. Ζ «χλνςηο Ηζηνξηψλ» θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ην 811 έσο ην 1057 θαη 

ζεσξείηαη σο ζπλέρεηα ηεο ρξνλνγξαθίαο ηνπ Θενθάλε, ηνλ νπνίν ν θπιίηζεο 

εγθσκηάδεη ζην πξννίκηφ ηνπ σο ηνλ πην αμηφπηζην ηζηνξηθφ. Ο θπιίηζεο 

ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο πεγέο θαη κεξηθέο θνξέο θηάλεη ζε αληηθξνπφκελα 

ζπκπεξάζκαηα. 
A. Kazhdan, ed., et al., Oxford Dictionary of Byzantium (3 vols.),  

Oxford University Press, Oxford 1991  

Donald M. Nicol, Βηνγξαθηθφ Λεμηθφ ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο,  

Διιεληθή Δπξσεθδνηηθή, Αζήλα 1993 
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Δμσθεηκεληθή πξνζέγγηζε:  

 Πνηνο είλαη ν ζπληάθηεο ηεο πεγήο; 

 Ο ρξνλνγξάθνο Ησάλλεο θπιίηζεο (επεμεγείηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ε 

έλλνηα ηνπ ρξνλνγξάθνπ θαη πψο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ ηζηνξηθφ). 

 Δίλαη ζχγρξνλνο κε ην γεγνλφο πνπ πεξηγξάθεη; (δίλνπκε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο 

ηελ πιεξνθνξία πνηνο ήηαλ ν θπιίηζεο θαη πφηε έδεζε ή εληνπίδνπλ κφλνη/εο 

ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ). πλεηδεηνπνίεζε ηεο ρξνληθήο 

απφζηαζεο απφ ην γεγνλφο.  

Δίλαη κεηαγελέζηεξνο ηνπ γεγνλφηνο: Έδεζε ζηα ηέιε ηνπ 11νπ αηψλα. 

Πεξηγξάθεη έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε θαηά ηε βαζηιεία ηνπ Βαζίιεηνπ Β΄(976–

1025). Τπάξρεη ρξνληθή απφζηαζε ελφο αηψλα πεξίπνπ. 

  Δπνκέλσο, είλαη πξσηνγελήο ή δεπηεξνγελήο ε πεγή; 

Γεπηεξνγελήο πεγή (θαζψο ην θείκελν ζπληάρζεθε πζηεξφρξνλα απφ ην 

ηζηνξηθφ θαηλφκελν ην νπνίν πεξηγξάθεη).  

 

Kεηκεληθή πξνζέγγηζε:  

 Ση καο πιεξνθνξεί ε πεγή; (πνηνο δηέηαμε; ηη δηέηαμε; ηη φξηδε ην 

αιιειέγγπνλ;) 

Ο απηνθξάηνξαο Βαζίιεηνο Β΄ δηέηαμε ην αιιειέγγπνλ, ην νπνίν φξηδε λα 

πιεξψλνπλ νη δπλαηνί ηνπο θφξνπο ησλ θησρψλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ, φηαλ νη 

ηειεπηαίνη αδπλαηνχζαλ λα ηνπο πιεξψζνπλ. 

 Πνηα ήηαλ ε ζέζε ηεο Δθθιεζίαο απέλαληη ζην αιιειέγγπνλ; 

Ζ Δθθιεζία (Παηξηάξρεο έξγηνο θαη πνιινί αξρηεξείο θαη αζθεηέο) δήηεζαλ 

απφ ηνλ απηνθξάηνξα λα θαηαξγήζεη ην λνκνζεηηθφ απηφ κέηξν.  

 Πνηα ήηαλ ε απάληεζε ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ ζην αίηεκα ηεο Δθθιεζίαο; 

 Αξλήζεθε λα ππαθνχζεη ζην αίηεκα ηεο Δθθιεζίαο.  

 

Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε:  

 Πνηεο πιεξνθνξίεο καο δίλεη ε ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπ βηβιίνπ γηα ην 

αιιειέγγπνλ (ζ. 50); 

Ο ζεζκφο ηνπ αιιειέγγπνπ πξνυπήξρε ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ αιιά 

δηαθνξνπνηεκέλνο: ππνρξέσζε πνπ βάξαηλε ηελ θνηλφηεηα ζπιινγηθά. 
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ύλζεζε:  

 Πψο εξκελεχεηαη ε αληίδξαζε ηεο Δθθιεζίαο; Πφζν ζπκβαηή ήηαλ ε 

αληίδξαζε ηεο Δθθιεζίαο κε ην νξζφδνμν ρξηζηηαληθφ θήξπγκα;  

Ζ Δθθιεζία είρε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζηε βπδαληηλή χπαηζξν (θηεκαηηθή 

πεξηνπζία), ηα νπνία ζίγνληαλ κε ην λνκνζεηηθφ κέηξν ηνπ αιιειεγγχνπ. Γη’ 

απηφ αληηδξά ζην κέηξν ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ πξναζπηδφκελε ηα ζπκθέξνληά ηεο. Ζ 

ηθαλνπνίεζε, φκσο, ηνπ αηηήκαηνο ηεο Δθθιεζίαο απφ ηνλ απηνθξάηνξα ζα 

ζήκαηλε φηη ζα πιήηηνληαλ νη κηθξνθαιιηεξγεηέο, πξάμε πνπ δελ ζα ήηαλ θαη 

ηφζν «ρξηζηηαληθή». 

 Πφζν αμηφπηζηεο θαίλνληαη λα είλαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ θπιίηζε; Τπάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ ζαο θάλνπλ λα ζθεθηείηε φηη είλαη/ δελ είλαη αμηφπηζηε ε πεγή; 

 

Δθαξκνγή 3ε: Αγγινθξαηία (1878–1960) 

Ο Άγγινο ππνπξγφο ησλ απνηθηψλ ιφξδνο Λφπλη απεχζπλελ απφ ηνπ ξαδηνθψλνπ 

ραηξεηηζκφλ πξνο ηνπο Κππξίνπο:  

«Δίκαη επηπρήο είπε, δηφηη κνπ δίδεηαη ε επθαηξία λα απεπζχλσ ηνπο ραηξεηηζκνχο 

κνπ πξνο ηνλ Κππξηαθφλ ιαφλ. Γηεξρφκεζα ζηηγκάο δπζθφινπο, αιι΄ είκαη βέβαηνο 

δηά ηελ λίθελ καο. Πξνο ηνχην καο εληζρχεη ε δχλακίο καο θαη ε βνήζεηα ησλ θίισλ 

καο ηνπ εμσηεξηθνχ. Με ζπγθηλεί βαζχηαηα ε γελλαηνδσξία ησλ Κππξίσλ δη’  

αγνξάλ αεξνπιάλνπ. Αη εθδειψζεηο απηαί δελ ζα ιεζκνλεζνχλ».  

 

Ζ ζπκβνιή ηεο Κχπξνπ εηο ηνλ Β΄ Παγθ. Πφιεκνλ,  

έθδνζε Παγθππξίνπ πλδέζκνπ Πνιεκηζηψλ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

Λεπθσζία 1975, ζ. 17 

(φπσο αλαδεκνζηεχεηαη ζην Κ. Καηζψλεο, Ζ Κχπξνο ζηνπο δξφκνπο ηεο Ηζηνξίαο, 

Ζ Γέλλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Μηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο 

κέζα απφ ηελ πνιπθσλία ησλ πεγψλ, Λάξλαθα 2002, ζ. 58–59) 

 

 

Δμσθεηκεληθή πξνζέγγηζε:  

 Πνηνο είλαη ν ζπληάθηεο ηεο πεγήο; 

 Ο Άγγινο ππνπξγφο ησλ απνηθηψλ ιφξδνο Λφπλη. 

 Δίλαη ζχγρξνλνο κε ην γεγνλφο πνπ πεξηγξάθεη;  

Δίλαη ζχγρξνλνο ηνπ γεγνλφηνο: ζπγθεθξηκέλα κεηέρεη ησλ γεγνλφησλ. 

 Δπνκέλσο, είλαη πξσηνγελήο ή δεπηεξνγελήο ε πεγή; 

Πξσηνγελήο πεγή (θαζψο ην θείκελν ζπληάρζεθε θαηά ην ηζηνξηθφ θαηλφκελν 

ην νπνίν πεξηγξάθεη). 
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Kεηκεληθή πξνζέγγηζε: 

 Ση καο πιεξνθνξεί ε πεγή; (πνηνο απεπζχλεη ραηξεηηζκφ; ζε πνηνλ/πνηνπο 

απεπζχλεη ην ραηξεηηζκφ; κέζσ πνηνπ κέζνπ; πφηε ζπγθεθξηκέλα θαη ζε πνην 

ηζηνξηθφ πιαίζην;) 

Ο Άγγινο ππνπξγφο ησλ απνηθηψλ ιφξδνο Λφπλη απεπζχλεη ξαδηνθσληθφ 

ραηξεηηζκφ πξνο ηνπ Κππξίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

 Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ ραηξεηηζκνχ ηνπ; (πνηα ζπλαηζζήκαηα 

εθθξάδεη; γηαηί έρεη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα; πψο είλαη ε θαηάζηαζε ηελ νπνία 

πεξηγξάθεη; πψο βιέπεη ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ; πψο αηηηνινγεί ηελ 

πξφβιεςή ηνπ; Αθήλεη νπνηαδήπνηε ππφζρεζε ζρεηηθά κε ηνπο Κππξίνπο; Με 

πνηα ζπγθεθξηκέλε θξάζε δειψλεηαη ε ππφζρεζε;)  

Νηψζεη επηπρήο γηα ηελ επθαηξία πνπ έρεη λα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ πξνο ηνπο 

Κππξίνπο θαη λα εθθξάζεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ (θαη ησλ Βξεηαλψλ) γηα ηε 

δσξεά πνιεκηθνχ αεξνπιάλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ. Γηαπηζηψλεη πφζν 

δχζθνιεο είλαη νη ζηηγκέο πνπ δηέξρνληαη φινη ιφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ πνιέκνπ, 

αιιά είλαη αηζηφδνμνο θαη ζεσξεί βέβαην φηη νη δπηηθνί ζχκκαρνη ζην ηέινο ζα 

ληθήζνπλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηειηθήο λίθεο ζπκβάιινπλ φρη κφλν νη 

βξεηαληθέο δπλάκεηο αιιά θαη ε βνήζεηα πνπ έρνπλ απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. 

Δθθξάδεη ηε ζπγθίλεζή ηνπ γηα ηε δσξεά ησλ Κππξίσλ θαη ππφζρεηαη φηη ε 

έκπξαθηε απηή εθδήισζε ζπκπαξάζηαζεο δελ ζα ιεζκνλεζεί. 

 

ύλζεζε: 

Πψο εξκελεχεηο ηε δήισζε ηνπ Άγγινπ ππνπξγνχ ησλ απνηθηψλ «Αη εθδειψζεηο 

απηαί δελ ζα ιεζκνλεζνχλ»; Πψο λνκίδεηο φηη ηελ εμέιαβαλ νη Κχπξηνη; Γηαηί; 

χκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, νη εθδειψζεηο ππνζηήξημεο 

ησλ Κππξίσλ πξνο ηνπο Βξεηαλνχο θαηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν 

ιεζκνλήζεθαλ; Πψο θξίλεηο ηελ ζηάζε ηνπ Άγγινπ πνιηηηθνχ; Γηαηί ηελ θξίλεηο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν;   
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1.2.3. Σα ινγνηερληθά θείκελα σο ηζηνξηθέο καξηπξίεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο 

ζηελ ηάμε 

Σα ινγνηερληθά θείκελα δελ έρνπλ ηελ αμηνπηζηία άιισλ εηδψλ πεγψλ θαη κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζε αλαρξνληζκνχο. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο απνδίδνπλ κε 

πηζηφηεηα θαη κε ηξφπν γιαθπξφ κηα ηζηνξηθή πεξίνδν αλαπηχζζνληαο ηελ 

ηζηνξηθή θαηαλφεζε θαη ηελ ηζηνξηθή θαληαζία. Δίλαη, επνκέλσο, ζεκαληηθφ λα 

αζθήζνπκε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο καο ζηε δηάθξηζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη ησλ 

κπζνπιαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ. 

Δπηπιένλ, ηα ινγνηερληθά θείκελα πξνζθέξνληαη γηα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ελφο ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ. 

 

Δθαξκνγή: Απφ ηελ 3ε επηεκβξίνπ 1843 έσο ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα (1862), Απφ 

ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα (1862) έσο ην θίλεκα ζην Γνπδί (1909),  

Αγγινθξαηία (1878–1960) 

 
Γεκνζζέλεο Θ. ηαπξηλίδεο, Οιφγπξα εηο ηε θσηηά (απφζπαζκα) 

 

[…] Δηο ηελ νηθίαλ ηνπ Γέξν-Αλαζηάζε φινη είραλ ζπλαρζή απφ ηεο ηεηάξηεο 

ψξαο. Ο παππνχο, ε κεηέξα θαη ηα ηέζζαξα εγγνλάθηα. Δθάζεζαλ γχξσ εηο έλα 

καγθάιη, κηθξφ, κηθξνχηζηθν, αιιά γεκάην απφ θάξβνπλα, ησλ νπνίσλ ε κεγάιε 

ιάκςηο εθψηηδε πεξηζζφηεξνλ ην δσκάηηνλ θαη δηέιπε ην βαζχ απηνχ ζθφηνο 

θαιιίηεξα απφ ην σρξφλ θσο, ην νπνίνλ αλέδηδελ ε κηθξά ιάκπα […]  

Ζ λπμ επήιζε ζθνηεηλνηέξα θαη θνβεξσηέξα. Αζηξαπαί επαλεηιεκκέλαη 

δηεγξάθνλην εηο ην θελφλ αθήλνπζαη κίαλ ζηηγκηαίαλ ιάκςηλ, ε νπνία εηζήξρεην θαη 

εθψηηδε ην κηθξφλ δψκαηηνλ, εηο ην νπνίνλ ήην ζπλεγκέλε φιε ε νηθνγέλεηα ηνπ 

Γέξν-Αλαζηάζε. Καη ν άλεκνο απφ ψξαο εηο ψξαλ εγίλεην ιπζζσδέζηεξνο. Ο 

άγξηνο ζπξηγκφο ηνπ, ηνλ νπνίνλ θαζίζηαλελ έηη αγξηψηεξνλ ηεο λπθηφο ην βαζχ 

ζθφηνο, δηήξρεην δηά κέζνπ ησλ ζρηζκάδσλ ησλ παξαζχξσλ θαη ηεο ζχξαο θαη 

έθακλε ηα παηδηά λα ζχξσληαη έηη πιεζηέζηεξνλ εηο ηα γφλαηα ηνπ παππνχ.  

Γηα λα ηα’ απαζρνιήζε νχηνο ήξρηζε λα ηνπο δηεγήηαη δηαθφξνπο ηζηνξίαο, ηαο 

νπνίαο ηα κηθξά ήθνπνλ κεηά κεγίζηεο πξνζνρήο. 

Καη ήζαλ αη ηζηνξίαη ηνπ Γέξν-Αλαζηάζε σο επί ην πιείζηνλ δηδαθηηθαί. 

Οπδέπνηε αθεγείην ηίπνηε εηο ηα παηδηά ρσξίο λ’ απέβιεπελ εηο έλα ζθφπνλ, εηο ελ 

απνηέιεζκα ή εηο κίαλ ιχζηλ, ε νπνία λα ηα εδίδαζθελ […]  

Καη ηψξα ηνπο αθεγείηαη ηαο σκφηεηαο ησλ Σνχξθσλ, ηαο νπνίαο δηέπξαμαλ εηο 

ηελ λήζνλ θαηά ην Δηθνζηέλα. 

Σνπο πεξηγξάθεη ηνλ άγξηνλ παζάλ, ηνλ Κνπηζνχθ-Μερκέη, ηαο ζθαγάο ηαο 

νπνίαο δηέπξαμε, θαη ηνλ θφβνλ, φζηηο θαηειάκβαλε ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη επί κφλσ 

ησ αθνχζκαηη ηνπ νλφκαηφο ηνπ.  

Αθεγείηαη ηελ θαξαηφκεζηλ ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ  θαη ηνλ δη’  αγρφλεο ζάλαηνλ 

ησλ άιισλ Δπηζθφπσλ επάλσ εηο ηνπο πιαηάλνπο, νη νπνίνη επξίζθνληαη αθφκε απ’  

έμσ απφ ην «ζεξάγη», ηνπ νπνίνπ ηελ ζέζηλ δεηθλχνπζη ζήκεξνλ ζσξνί ακφξθσλ 

εξεηπίσλ… 

 […] Ήζαλ ρξφληα πνπ εχρνκαη εηο ηνλ Θεφλ λα κε ηα δνπλ ηα κάηηα ζαο πνηέ, 

παηδηά κνπ. Καη δελ ζα ηα δήηε. 
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 Γηαηί ηνπ Σνχξθνπ επέξαζε πηα ε δχλακηο ηνπ. Γελ είλαη πιένλ εθείλνο πνπ ηνλ 

έηξεκε Αλαηνιή θαη Γχζη. 

 Αο είκαζηε αθφκε εκείο νη Έιιελεο νη πεξηζζφηεξνη απφ θάησ απφ ην πφδη ηνπ. 

Γελ ηνλ θνβνχκαζηε πηα. 

Ζ Δπαλάζηαζηο ηνπ Δηθνζηέλα εηζάθηζε ηελ δχλακηλ ηνπ θαη ειεπζεξψζεθε έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ Διιεληζκνχ θη έγηλε βαζίιεην. Δίλαη ην κέξνο απηφ εθείλν πνπ κ’  

έλα φλνκα νλνκάδνπκε Διιάδα. 

Καη εηο ην Βαζίιεηνλ απηφ ζηγά-ζηγά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα ειιεληθά κέξε, 

φζα ηψξα δνπιεχνπλ εηο ηνπο Αγαξελνχο. 

Σν πξψην βήκα έγηλε πέξζη. Δίλαη ν πφιεκνο πνπ ζαο εδηεγήζεθα πνιιέο θνξέο. 

Αιιά δπζηπρψο απηνί ήζαλ πνιχ πεξηζζφηεξνη απφ ’καο, είραλ εμάιινπ θαη φιαο 

ηαο Γπλάκεηο ηεο Δπξψπεο καδί ηνπο θαη καο ελίθεζαλ… 

Αιι’  ν Διιεληζκφο δελ ζα ζηακαηήζε έσο εδψ. 

Ο Διιεληζκφο είλαη εθηάςπρνο. 

Θα εξγαζζή ζηγά-ζηγά θαη ζα ζπλάμε φιαο ηνπ ηαο δπλάκεηο. Θα δηνξζψζε ηνλ 

ζηξαηφλ ηνπ. Θ’ απμήζε ηνλ ζηφινλ ηνπ. Αλ γίλε αλάγθε, ζα δψζε ν θαζείο θαη ηελ 

πεξηνπζία ηνπ. Καη κε ηνλ Βαζηιέα ’κπξνζηά ζα ηξέμνπκε  φινη, φρη εκείο, γηαηί δελ 

ζα ππάξρνπκελ, αιιά ζεηο, νη νπνίνη ζα είζζε άλδξεο ηφηεο, ζα ηξέμεηε εθεί πνπ ζα 

ζαο θσλάμε ε Παηξίδα. 

Καη ζα ζαο θσλάμε λα ειεπζεξψζεηε ηαο ρψξαο ηαο ειιεληθάο, εηο ηαο νπνίαο 

ηψξα θπκαηίδεη ην κηζνθέγγαξν, ηαο ρψξαο ηαο δηθάο καο πνπ καζζνχλ ην ςνπκί 

δπκσκέλν κέζα ζην αίκα… 

Καη ζα ηαο ειεπζεξψζεηε.  

Πξψηα ν Θεφο ηα ηαο ειεπζεξψζεηε, γηαηί είλαη γξακκέλν ν Διιεληζκφο λα 

ληθήζε θαη λα κεγαιψζε, φπσο ήην κεγάινο θαη άιινηε θαη ηνλ εδήιεπαλ θαη ηνλ 

εθακάξσλαλ φια ηα έζλε.  

Αθνχζηε ηα ιφγηα κνπ απηά. Ο Διιεληζκφο ζα ληθήζε θαη ζα κεγαιψζε… 

Ο γέξσλ εηειείσζε ηελ ηζηνξίαλ ηνπ, ελψ ηα ρείιε ηνπ εθαίλνλην αθφκε 

θηλνχκελα. Σα παηδηά αξθεηήλ ψξαλ εζηέθνλην κε ηνπο νθζαικνχο θαξθσκέλνπο 

επ’ απηνχ, σο λα εδήηνπλ λα εμαθνινπζήζε.  

Καη ν άλεκνο εμεθνινχζεη λα θπζά θαη κέζα εηο ηελ αγξίαλ πλνήλ ηνπ, ε νπνία 

έθακλε ηαο ζηέγαο θαη ηα θεξακίδηα λα ηξίδσζηλ, εθαίλεην σο λα έπαηξλε θαη λα 

εζθφξπηδε καθξάλ, πνιχ καθξάλ ηνπο ιφγνπο ηνπ γέξνληνο:  

- Ο Διιεληζκφο ζα ληθήζε θαη ζα κεγαιψζε… 

 
Κππξηαθά Γηεγήκαηα, 1898 (Σππνγξαθείν Φσλή ηεο Κχπξνπ) 

 
Γεκνζζέλεο Θ. ηαπξηλίδεο, Κππξηαθά δηεγήκαηα θαη άιια αθεγήκαηα,  

Δηζαγσγή – επηκέιεηα Υξίζηνο Υαηδεαζαλαζίνπ,  

εηξά: Γξακκαηνινγία Κππξηαθήο Λνγνηερλίαο 1,  

Δθδφζεηο Υξ. Αλδξένπ, Λεπθσζία 2010, ζ. 53–56. 

 

Δξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ σο ηζηνξηθνχ ηεθκεξίνπ:  

 Πνην είλαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ δηεγήκαηνο;  

 Γηα πνην ζχγρξνλφ ηνπ πφιεκν κηιά ν γεξν-Αλαζηάζεο ζηα εγγνλάθηα ηνπ;  
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 Πνηνη είλαη νη ιφγνη ηεο ήηηαο ησλ Διιήλσλ ζχκθσλα κε ην γέξν-Αλαζηάζε; 

χκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο ζνπ γλψζεηο, ζε πνην βαζκφ ζεσξείο φηη 

απνδεηθλχνληαη ηζηνξηθά νη ιφγνη απηνί; Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ.  

 Πνην φξακα ηνπ Διιεληζκνχ εθθξάδεη ν γέξν-Αλαζηάζεο; 

 Πψο ζα πινπνηεζεί απηφ ην φξακα ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ; 

 ε πνην βαζκφ, πηζηεχεηο, φηη απερεί ην δηήγεκα ηνπ Γ. ηαπξηλίδε ηελ 

πνιηηηθή ηδενινγία ηεο επνρήο ηνπ; Σεθκεξίσζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

 

1.3. Δπεμεξγαζία παξαζηαηηθώλ πεγώλ 

 

1.3.1. Οπηηθέο πεγέο 

 

Οη νπηηθέο πεγέο αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ηνπ 

καζήκαηνο, θαζψο απηέο επηηπγράλνπλ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο, 

φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα νπηηθνχ ελαιθαβεηηζκνχ (visual literacy). Οη καζεηέο/ηξηεο δψληαο 

ζε έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θπξηαξρεί ε εηθφλα, είλαη αλαγθαίν λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ εηθφλσλ πνπ δέρνληαη θαη λα 

πξνρσξνχλ κε κεγαιχηεξε άλεζε θαη εμνηθείσζε ζηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία 

ηνπο. 

Ζ εηθφλα δελ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ θαη δελ επηηειεί απιά 

εληζρπηηθφ ξφιν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αιιά απνηειεί απφ κφλε ηεο ηζηνξηθή 

καξηπξία, ε νπνία κπνξεί θαη λα δίλεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

δπλαηφηεηεο εξκελείαο απφ απηέο πνπ δίλεη ην θείκελν ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο 

(A. Παιεθίδεο). 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

ιακβάλεηαη ππφςε κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο (Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 229): 

 πξνζεθηηθή επηινγή θαηάιιεισλ εηθφλσλ, 

 άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ εηθφλσλ, 

 αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ,  

 ζχλδεζε ησλ εηθφλσλ κε ην ζέκα θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, 

 ζπζρέηηζή ηνπο κε άιια είδε πεγψλ, 

 θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ απφ ην δηδάζθνληα, 

 αλαηξνθνδφηεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 
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 απνθπγή ρξήζεο πιεζσξηθνχ αξηζκνχ εηθφλσλ, εθηφο θη αλ ην ζέκα ηεο 

δηδαζθαιίαο πξνζεγγίδεηαη θπξίσο κέζσ ησλ εηθφλσλ (π.ρ. πξνπαγάλδα). 

 

1.3.1.1. Εσγξαθηθά έξγα 

 

Σα δσγξαθηθά έξγα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε σο ηεθκήξηα 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ, σο ηεθκήξηα γηα 

ηηο ζηάζεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο θαη σο ηεθκήξηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηζηνξηθψλ κεζφδσλ. Ο/ε δηδάζθσλ/νπζα ζα πξέπεη λα δίλεη ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/ηξηεο ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ ηα έξγα 

θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο (π.ρ. ηερληθή, 

ηερλνηξνπία, ξεχκα, ζρνιή). Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ δσγξαθηθνχ έξγνπ ν 

καζεηήο ζην ηέινο ζα νδεγεζεί ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο νπηηθήο ηνπ 

θαιιηηέρλε, ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηθαζηηθήο δηαηχπσζεο, ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

ηδενινγία ηνπ δεκηνπξγνχ, ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο επνρήο 

(Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 230–232).  

Γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ έξγσλ δσγξαθηθήο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ν Γ. 

Μαπξνζθνχθεο, κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πξνηείλεη ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία:  

 πξψηε επαθή κε ην έξγν: ππνθεηκεληθή ζχιιεςε πξαγκαηηθφηεηαο κε βάζε 

πξνζσπηθά βηψκαηα. 

 πξψηε «αλάγλσζε» (νπηηθή θαη ρσξίο βαζχηεξε επεμεξγαζία ή αλαδήηεζε 

πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ – θαηαγξαθή πξψηεο εληχπσζεο θαη ιεπηνκεξεηψλ: 

ηφπνο, επνρή, άλζξσπνη, αληηθείκελα). 

 δεχηεξε «αλάγλσζε» (απνθσδηθνπνίεζε – απφδνζε λνήκαηνο): δηαηχπσζε 

απφςεσλ γηα ην πεξηερφκελν, απνζαθήληζε κε ηε ρξήζε άιισλ πεγψλ, 

παξαηεξήζεηο γηα ηε κνξθή, εληνπηζκφο θαη εξκελεία ζπκβφισλ, απνθάιπςε 

ζρέζεσλ πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο, πεξηγξαθή ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 έιεγρνο ηζηνξηθήο αμηνπηζηίαο (πιαίζην θαη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο, πξνζέζεηο 

δεκηνπξγνχ, δεζκεχζεηο θαιιηηέρλε [νπηηθέο, ζπκθέξνληα, παξαγγειηνδφηεο], 

ηξφπνο πξφζιεςεο θαη ππνδνρή ηνπ έξγνπ απφ ζχγρξνλνπο θαη 

κεηαγελέζηεξνχο ηνπ).  
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Δθαξκνγή 1ε: Αιέμαλδξνο. Ζ θαηάθηεζε ηεο Αλαηνιήο 

 

 
 

Ζ κάρε ηεο Ηζζνχ, Φεθηδσηφ απφ ηελ «νηθία ηνπ Φαχλνπ» ζηελ Πνκπεία, 

1νο αηψλαο π.Υ., Δζληθφ Μνπζείν Νεάπνιεο 

 

Γξαζηεξηφηεηεο:  

(α) Ση απεηθνλίδεη ε πην πάλσ εηθφλα; Πνχ λνκίδεηο φηη κπνξεί λα βξίζθεηαη; 

(πξψηε επαθή κε ην έξγν: ππνθεηκεληθή ζχιιεςε πξαγκαηηθφηεηαο κε βάζε 

πξνζσπηθά βηψκαηα) 

(β) Απφ ηη πιηθφ είλαη θαηαζθεπαζκέλε; Ση βιέπεηο ζηελ εηθφλα; (ηνπίν, κνξθέο 

θαη αληηθείκελα [πξψηε «αλάγλσζε»]).  

(γ) Πνηεο ζεσξείο φηη είλαη νη θχξηεο κνξθέο ζηελ παξάζηαζε; Αηηηνιφγεζε ηελ 

απάληεζή ζνπ. Αμηνπνηψληαο θαη ηηο ηζηνξηθέο ζνπ γλψζεηο κπνξείο λα ηαπηίζεηο 

θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο κε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά πξφζσπα; Πνην ηζηνξηθφ 

γεγνλφο ζεσξείο φηη απνηειεί πεγή έκπλεπζεο; (δεχηεξε «αλάγλσζε»).  

(δ) Να δηεξεπλήζεηο ηα πην θάησ: 

i. Γηα πνην ιφγν ζα ηνπνζεηνχζε έλαο πινχζηνο Ρσκαίνο ηεο επνρήο εθείλεο έλα 

ςεθηδσηφ κε ηέηνην ζέκα ζηελ νηθία ηνπ; 

ii. Κάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη απεηθνλίδεηαη ε κάρε ζηα Γαπγάκεια θαη φρη 

ηεο Ηζζνχ. Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα απηφ ην 
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ζέκα. Δζχ ζε πνην πξνζσπηθφ ζπκπέξαζκα θαηαιήγεηο; Γηθαηνιφγεζε ην 

ζπκπέξαζκά ζνπ.  

iii. Πνηεο ιέμεηο θιεηδηά ζεσξείο φηη ζα βνεζήζνπλ λα εληνπίζεη θαλείο εχθνια 

ζην δηαδίθηπν ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα; 

 

Δθαξκνγή 2ε: Ζ κεηαβαηηθή επνρή: Οη έξηδεο γηα ην δήηεκα ησλ εηθφλσλ 

 

 
 

Αλαζηήισζε ησλ εηθφλσλ, άλσ δψλε θνξεηήο εηθφλαο, ηέιε 14νπ αηψλα, Λνλδίλν, 

British Museum. Π. Βνθνηφπνπινο, Διιεληθή Σέρλε, Βπδαληηλέο Δηθφλεο,  

Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1995, ζ. 160, 221. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο:  

(α) Ζ πην πάλσ εηθφλα πνχ κπνξεί λα βξίζθεηαη; Έρεηο δεη κηα παξφκνηα 

παξάζηαζε; Ση λνκίδεηο φηη απεηθνλίδεη; (πξψηε επαθή κε ην έξγν: ππνθεηκεληθή 

ζχιιεςε πξαγκαηηθφηεηαο κε βάζε πξνζσπηθά βηψκαηα) 

(β) Ση βιέπεηο ζηελ εηθφλα; Ση βιέπεηο ζηελ εηθφλα; (κνξθέο θαη αληηθείκελα 

[πξψηε «αλάγλσζε»]) 

(γ) Πνηα ηδηφηεηα ζεσξείο φηη έρεη ε θάζε κνξθή πνπ πεξηέγξαςεο; Αμηνπνηψληαο 

θαη ηηο ηζηνξηθέο ζνπ γλψζεηο κπνξείο λα ηαπηίζεηο θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο κε 

ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά πξφζσπα; Πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο απεηθνλίδεηαη; (δεχηεξε 

«αλάγλσζε»)  

(δ) Να δηεξεπλήζεηο ηα πην θάησ: 
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i. ε ηη ζα εμππεξεηνχζε ηνλ απηνθξάηνξα θαη ηελ Δθθιεζία ε απεηθφληζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο ζε κηα θνξεηή εηθφλα, φπσο ε πην πάλσ;  

ii. Με πνηα κεγάιε εθθιεζηαζηηθή γηνξηή ζπλδέεηαη ην γεγνλφο απηφ; Ση θάλνπλ 

νη πηζηνί ζηε ζπγθεθξηκέλε γηνξηή ζηελ εθθιεζία; (πκβνπιεχζνπ ην ζενιφγν 

ηνπ ζρνιείνπ ζνπ, ηνλ ηεξέα ηεο θνηλφηεηάο ζνπ θαη ηνπο γνλείο ζνπ). 

 

1.3.1.2. Φσηνγξαθίεο  

 

Οη θσηνγξαθίεο, σο ηζηνξηθά ηεθκήξηα, κπνξνχλ αμηνπνηεζνχλ, παξάιιεια κε 

άιια είδε πεγψλ, γηα ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. 

Χζηφζν, γηα ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε θαη εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ θσηνγξαθηψλ 

ζα πξέπεη νη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ έλα πιαίζην αλάιπζεο (R. Stradling, 

2001, ζ. 111, Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 232–238). Μέζα απφ απηφ ην πιαίζην 

αλάιπζεο ζα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θσηνγξαθίαο θαζψο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη θάζε θνξά ζηελ αλάγλσζε θη εξκελεία ηεο. 

Έηζη, ζα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί/έο ζηε δηεξεχλεζε ελφο ηζηνξηθνχ ζέκαηνο 

γηα ην νπνίν δηαζέηνπκε θσηνγξαθηθά ηεθκήξηα.  

Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ (R. Stradling, 2001, 

ζ. 111–113):  

 φηη νη θσηνγξαθίεο έρνπλ πεξάζεη απφ κηα εληαηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ζε 

πνιιά επίπεδα: ν θσηνγξάθνο επηιέγεη ην ζέκα ή ηα ζέκαηά ηνπ (άξα 

απνθιείεη θάπνηα άιια), ηε ζχλζεζε ηεο εηθφλαο (έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη ή λα απνθιείζεη ζηνηρεία), ηελ νπηηθή γσλία, ην θφλην, ην πξψην 

πιάλν. Δπηιέγεη, αθφκε, φηαλ εκθαλίδεη ην θηικ, ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζα 

θξαηήζεη θαη απηέο πνπ ζα απνξξίςεη. ηε ζπλέρεηα, ν εθδφηεο ελφο 

εηδεζενγξαθηθνχ εληχπνπ πξνρσξά ζηε δηθή ηνπ επηινγή ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα (π.ρ. ε εηδεζενγξαθηθή αμία ηεο θσηνγξαθίαο), 

 φηη νη θσηνγξαθίεο αληαλαθινχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο επνρήο πνπ ιήθζεθαλ, 

 νη θσηνγξαθίεο εχθνια κπνξνχλ λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο θαη αιινίσζεο. Με 

ηελ ηερληθή ηνπ ξεηνπζαξίζκαηνο αιινηψζεθε ην πεξηερφκελν πνιιψλ 

επίζεκσλ θσηνγξαθηψλ, φπσο ε απνκάθξπλζε ηνπ Σξφηζθη απφ ηηο 

θσηνγξαθίεο ηεο επνρήο ηνπ ηάιηλ θαη ε εηζαγσγή ηνπ ηάιηλ ζε 

θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ην Λέληλ, κε ζαθή πνιηηηθά θίλεηξα, 
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 ν θσηνγξάθνο κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηα γεγνλφηα πνπ θσηνγξαθίδεη. Οη 

καζεηέο/ηξηεο, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ κηα ηζηνξηθή θσηνγξαθία, ζα 

πξέπεη λα ζθέθηνληαη γηαηί ν θσηνγξάθνο ήηαλ εθεί. Δπνκέλσο κηα θαίξηα 

εξψηεζε πνπ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη απφ ην/ηε δηδάζθνληα/νπζα είλαη: «γηαηί 

ηξαβήρηεθε απηή ε θσηνγξαθία;». Ο θσηνγξάθνο, φπσο θαη ν ζπληάθηεο κηαο 

πεγήο, είλαη θνξέαο ηδενινγίαο θαη ελδερνκέλσο ε παξνπζία ηνπ ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα. Δδψ είλαη πνπ ππεηζέξρεηαη θαη ε εζηθή δηάζηαζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ θσηνγξάθνπ.  

 

Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αθφξκεζε γηα ηελ 

πξνζέγγηζε θάπνηνπ ζέκαηνο, ηεθκεξίσζε γηα ηελ εξκελεία θαη εκβάζπλζε, ελψ 

παξάιιεια, δελ απνθιείεηαη ην αηζζεηηθφ φθεινο. 

 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ θσηνγξαθηθψλ πεγψλ ν R. Stradling (2001, ζ. 113) 

πξνηείλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

 αλάγλσζε ηεο θσηνγξαθίαο, 

 πεξηγξαθή θαη «απνδφκεζε», 

 εξκελεία ηνπ  νπηηθνχ θεηκέλνπ θαη ζπκπεξάζκαηα, 

 ζχλδεζε κε πξνεγνχκελε γλψζε, 

 εληνπηζκφο θελψλ ζηα ζηνηρεία, 

 εληνπηζκφο άιισλ πεγψλ γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

 

Ζ ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ ηάμε εληζρχεη ηελ νπηηθή κλήκε (visual memory) 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζψο νη απεηθνληδφκελεο ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο 

αηζζεηνπνηνχληαη θαη ε ζχλδεζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ κε ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε 

δηεπθνιχλεηαη. Μηα θσηνγξαθία ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ή ηνπ Μνπζηαθά 

Κεκάι βνεζά ην/ηε καζεηή/ηξηα λα αηζζεηνπνηήζεη ηνπο δχν άληξεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηνπο ζπλδέζεη κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα.  
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Καηά ηελ επεμεξγαζία κηαο θσηνγξαθηθήο πεγήο ε νπνία θαηαγξάθεη νπηηθά 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ, φπσο θαη ζηα 

άιια είδε πεγψλ, θξηηηθά ηηο θσηνγξαθίεο, θαζψο «ε θσηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ λσξίο γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ πιαζκαηηθή «αιήζεηα», σο 

φξγαλν πξνπαγάλδαο ή ζπθνθάληεζεο θαη πνιεκηθήο...» (Gisèle Freund). Γχν 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηελ θαηαιπηηθή δχλακε 

ηεο θσηνγξαθίαο σο πνκπνχ ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ κελπκάησλ είλαη ε 

χςσζε ηεο ζνβηεηηθήο θαη ηεο ακεξηθαληθήο ζεκαίαο ζην Βεξνιίλν θαη ζην 

ηαπσληθφ λεζί Iwo Jima, αληίζηνηρα. Σα δχν απηά γεγνλφηα νπζηαζηηθά δήισλαλ 

ηε ιήμε θαη ην απνηέιεζκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηηο δχν κειινληηθέο 

ππεξδπλάκεηο. Έρεη δηαηππσζεί ε ζέζε θαη γηα ηηο δχν θσηνγξαθίεο φηη ήηαλ 

ζηεκέλεο. Ζ πξψηε θσηνγξαθία ιήθζεθε ζε δεχηεξν ρξφλν θαη δέρζεθε 

επεμεξγαζία απφ ην πξαθηνξείν TASS θαζψο ν έλαο απφ ηνπο δχν ινρίεο 

θνξνχζε ζην ρέξη ηνπ δχν ξνιφγηα, ηα νπνία ήηαλ πξντφλ πιηάηζηθνπ. πσο θαη ε 

πξψηε, έηζη θαη ε δεχηεξε θσηνγξαθία ζεσξείηαη φηη ήηαλ ζηεκέλε θαη ν 

θσηνγξάθνο ηεο, Joe Rosenthal, πέηπρε λα δψζεη έλα κλεκεηψδε ραξαθηήξα, ν 

νπνίνο έζηειλε κελχκαηα ηφζν ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία φζν θαη παγθφζκηα.    
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Τςψλνληαο ηε ζεκαία ζην Reichstag Βεξνιίλν, Γεβγηέλη Υαιληέη, (πξαθηνξείν TASS) 

 

 

               

 
 

     Τςψλνληαο ηε ζεκαία ζην λεζί Iwo Jima, Joe Rosenthal (The Associated Press) 
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Γηα ηελ αλάιπζε κηαο θσηνγξαθίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κέζα απφ ηα αθφινπζα βήκαηα:  

 

Πξώην βήκα – Παξαηήξεζε 

(α) Μειέηεζε ηε θσηνγξαθία γηα δχν ιεπηά. ρεκάηηζε κηα γεληθή εληχπσζε γηα 

απηήλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμέηαζε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο. 

(β) Υξεζηκνπνίεζε ηνλ πίλαθα γηα λα θαηαγξάςεηο αλζξψπνπο, αληηθείκελα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε θσηνγξαθία. 

 

Άλζξσπνη Αληηθείκελα Γξαζηεξηόηεηεο 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Γεύηεξν βήκα – πκπεξάζκαηα 

 

χκθσλα κε ηα φζα παξαηήξεζεο πην πάλσ, θαηάγξαςε πξάγκαηα απφ ηα νπνία 

ζα κπνξνχζεο λα εμαγάγεηο ζπκπεξάζκαηα απφ ηε θσηνγξαθία. 

 

Σξίην βήκα – Δξσηήκαηα 

 

(α) Πνηα εξσηήκαηα ζνπ έξρνληαη ζην κπαιφ βιέπνληαο απηή ηε θσηνγξαθία;  

(β) Πνχ ζα κπνξνχζεο λα βξεηο απαληήζεηο ζε απηά; 

(γ) Πνηνο ηξάβεμε ηε θσηνγξαθία;  

(δ) Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ηελ ηξάβεμε;  

(ε) Γηαηί λνκίδεηο ηξαβήρηεθε απηή ε θσηνγξαθία; 

 

1.3.1.3. Γεινηνγξαθίεο 

 

Οη ηζηνξηθέο γεινηνγξαθίεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ αθφινπζε παηδαγσγηθή αμία 

ζηελ ηάμε (R. Stradling, 2001, ζ. 117): 

 παξέρνπλ ζην/ζηε καζεηή/ηξηα ζηνηρεία γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 
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 ζπρλά ζπλνςίδνπλ ή πεξηιακβάλνπλ έλα δήηεκα ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν 

θαη έλα θείκελν (κεξηθέο θνξέο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν), 

 θαζψο ρξεηάδεηαη λα εξκελεπζνχλ, δίλνπλ ζην/ζηε καζεηή/ηξηα κηα επθαηξία 

λα επηθαιεζηεί ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ/ηεο γηα ην γεγνλφο ή ην δήηεκα ή 

ην άηνκν πνπ απεηθνλίδεηαη. Έηζη, κηα γεινηνγξαθία κπνξεί λα παξέρεη κηα 

ρξήζηκε επηθέληξσζε ζην ηέινο κηαο ελφηεηαο, φηαλ νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ 

ηε γλψζε πνπ ζα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηα 

ζηνηρεία ζηε γεινηνγξαθία θαη λα εξκελεχζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

γεινηνγξάθνπ.  

 

  

 
 

 

Ζ κηο Γαλία Άζε Κιάνπζελ, ε νπνία εμειέγε ζην Γηαγσληζκφ Οκνξθηάο κηο Δπξψπε,  

θαη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ν νπνίνο αλαδεηεί πεγέο δαλεηνδφηεζεο απφ ηελ Δπξψπε.  

Ο γεινηνγξάθνο Φσθίσλ Γεκεηξηάδεο έμππλα δεκηνπξγεί ην ινγνπαίγλην  

«Ζ κηο Γαλία θαη …εκείο Γάλεηνλ». 

(Πεγή: πεξηνδηθφ Ο Φαλφο ησλ πληαθηψλ, 1932, http://sarantakos.wordpress.com/) 
 

 

Ζ επεμεξγαζία κηαο γεινηνγξαθίαο, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο G. Niemetz θαη J. 

Whitfield θαη ην US.NARA, ζπλνςίδεηαη απφ ηνλ Γ. Μαπξνζθνχθε (ζ. 237–238) 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

 

http://sarantakos.wordpress.com/
http://sarantakos.wordpress.com/
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1ο ζηάδιο  

Οπηικά ζηοισεία Λεκηικά ζηοισεία 

- θαηαγξάςηε ηα πξφζσπα ή ηα αληηθείκελα 

πνπ βιέπεηε ζην ζθίηζν 

- πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζθίηζν;   

- ζεκεηψζηε ηνλ ηίηιν (αλ ππάξρεη) θαη ηα 

ιεθηηθά ζρφιηα 

- επηζεκάλεηε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζθηηζνγξάθνο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη πξφζσπα ή αληηθείκελα ζην 

ζθίηζν 

- ζεκεηψζηε θάζε εκεξνκελία ή αξηζκφο 

πνπ ππάξρεη ζην ζθίηζν   

2ο ζηάδιο  

Οπηικά ζηοισεία Λεκηικά ζηοισεία 

- πνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαιφγνπ 

πνπ δεκηνπξγήζαηε κνηάδνπλ λα είλαη 

ζχκβνια; 

-  πνην λνκίδεηε φηη είλαη ην λφεκα ηνπ 

θάζε ζπκβφινπ; 

-  ε γεληθή ζρεδίαζε ή νη ιεπηνκέξεηεο 

αλαπαξηζηψληαη κε ξεαιηζηηθφ ή 

ππεξβνιηθφ ηξφπν;   

- πνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο ζην ζθίηζν 

θαίλνληαη λα είλαη νη πην ζεκαληηθέο; 

-  γηαηί ην πηζηεχεηε απηφ;  

-  λα επηζεκάλεηε επίζεηα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

ηδέεο πνπ εθθξάδνληαη ζην ζθίηζν 

3ο ζηάδιο  

- πεξηγξάςηε ηε δξάζε πνπ παξαηεξείηαη ζην ζθίηζν 

-  εμεγήζηε πψο ηα ιεθηηθά ζηνηρεία επεμεγνχλ ην ζθίηζν   

-  έρεη ζρέζε ην πεξηερφκελν ηνπ ζθίηζνπ κε πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα, πξφζσπα θιπ 

ή απνηειεί εληειψο θαληαζηηθή ζχιιεςε; 

-  πξνζδηνξίζηε ην κήλπκα ηνπ ζθίηζνπ 

-  πνηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζα ζπκθσλνχζαλ ή ζα δηαθσλνχζαλ κε ην κήλπκα; γηαηί;    

4ο ζηάδιο  

Γηαζηαπξψζηε ην πεξηερφκελν ηνπ ζθίηζνπ κε άιιεο πεγέο θαη παξνπζηάζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο 

4ο ζηάδιο  

- Γξάςηε κία παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ ζθίηζνπ σο ηζηνξηθήο πεγήο 

-  γξάςηε κηα ζχληνκε αθήγεζε κε αθνξκή ην ζθίηζν   

-  αλαδεηήζηε θαη άιια ζθίηζα κε ην ίδην ή παξαπιήζην ζέκα απφ ηελ ίδηα επνρή θαη ρψξα 

θαη ζπγθξνηήζηε κηα ζπιινγή∙ ζηε ζπλέρεηα δψζηε ηίηιν ζηε ζπιινγή θαη γξάςηε έλα 

θαηαηνπηζηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα 

-  αλαδεηήζηε ζθίηζα απφ άιιεο ρψξεο ή επνρέο κε ην ίδην ζέκα: ζπγθξίλνληάο ηα κεηαμχ 

ηνπο λα εληνπίζεηε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαη λα πξνζπαζήζεηε λα ηηο εμεγήζεηε 

 

 

1.3.1.4. Αθίζεο  

 

         
 

     Πξνπαγαλδηζηηθέο αθίζεο δπηηθψλ ζπκκάρσλ θαηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν 

(Πεγή: http://digital.library.northwestern.edu/wwii-posters/) 

http://digital.library.northwestern.edu/wwii-posters/
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Ο Σξφηζθη σο Άγηνο Γεψξγηνο δξαθνληνθηφλνο 

 

Γηα ηελ αλάιπζε κηαο αθίζαο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πην θάησ 

θχιιν εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο:  

 

1 Πνηα είλαη ηα θχξηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αθίζα; 

……………………………………………………………………………….. 

2 Πνηα ζχκβνια (αλ ππάξρνπλ) ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αθίζα; 

………………………………………………………………………………... 

3  Αλ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ζχκβνιν, απηφ: 

α. είλαη μεθάζαξν (εχθνιν λα εξκελεπζεί); 

………………………………………………………………………………... 

β. απνηππψλεηαη εχθνια ζηε κλήκε ζνπ; 

………………………………………………………………………………... 

γ. είλαη δξακαηηθφ; 

………………………………………………………………………………... 

4 Σα κελχκαηα ζηελ αθίζα είλαη θπξίσο νπηηθά, ιεθηηθά ή θαη ηα δχν; 

………………………………………………………………………………...  

5 ε πνηνπο λνκίδεηο απεπζχλεηαη ε αθίζα; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6 ε ηη απνζθνπεί ν πνκπφο ηεο αθίζαο; (πψο πεξηκέλεη λα αληηδξάζεη ην θνηλφ 

ζηελ αθίζα;) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

7 Οη πην απνηειεζκαηηθέο αθίζεο είλαη ζχκβνια ηα νπνία είλαη αζπλήζηζηα, 

απιά θαη άκεζα. Απηή ε αθίζα είλαη απνηειεζκαηηθή;  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



 31 

1.3.1.5. Κόκηθο  

 

Σα θφκηθο, έλα ζρεηηθά νηθείν ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο αλαγλσζηηθφ είδνο, 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε έλα ηξφπν ζεηηθφ θαη 

επράξηζην, θαζψο, πέξα απφ ην φηη ε εηθφλα ζπλδηαιέγεηαη κε ην θείκελν, ππάξρεη 

έληνλα ην ρηνπκνξηζηηθφ ζηνηρείν. Χζηφζν, ν/ε δηδάζθσλ/νπζα ζα πξέπεη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο, θαζψο ζα πξέπεη λα βνεζήζεη 

ηνπο/ηηο καζεηέο ηνπ/ηεο λα  δηαθξίλνπλ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο απφ ηελ εξκελεία 

πνπ δίλεη ζε απηφ ν θνκηθνγξάθνο κε νπηηθά θαη ιεθηηθά ζηνηρεία κέζα απφ ην 

θφκηθ.  

      
             

           Larry Gonick, Ζ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ ζε θφκηθο, Δθδφζεηο Κάηνπηξν, Αζήλα 1991 
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1.3.1.6. Υάξηεο 

 

Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ραξηψλ ε Ηζηνξία ζπλδέεηαη κε ηε Γεσγξαθία, 

αλαθαιχπηνληαη αηηίεο θαη ζπλέπεηεο, γίλνληαη ζπγθξίζεηο θαη εληνπίδνληαη 

ηζηνξηθά πξνβιήκαηα, αληινχληαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επεμεξγαζία 

ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, πξνζεγγίδεηαη έλα ηζηνξηθφ ζέκα κέζα απφ κηα 

ζπλνιηθή ζεψξεζε, αηζζεηνπνηνχληαη έλλνηεο ή ζρέζεηο θαη αλαπηχζζεηαη ε 

επηρεηξεκαηνινγία (Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 238–239). Έηζη ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγνχληαη ζην Γπκλάζην πνηθίιεο δεμηνηήηεο αλάγλσζεο ράξηε, φπσο: 

 δηάθξηζε ραξηψλ (γεσθπζηθφο, πνιηηηθφο, ηζηνξηθφο, θ.ά.), 

 θαηαλφεζε θαη ρξήζε ππνκλήκαηνο (ρξψκαηα, βέιε, φξηα, θιίκαθα θ.ιπ.), 

 πξνζαλαηνιηζκφο ζην ράξηε (ζεκεία νξίδνληα: Βνξξάο, Νφηνο, Αλαηνιή, 

Γχζε θαη γεσγξαθηθή ζρέζε κεηαμχ δχν πεξηνρψλ: Γπηηθά παξάιηα Μηθξάο 

Αζίαο, Αλαηνιηθή Θξάθε, Βφξεηα Ακεξηθή, Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε), 

 εληνπηζκφο ζπλφξσλ κεηαμχ θξαηψλ θαη παξαθνινχζεζε πνξείαο εδαθηθήο 

επέθηαζεο. 

 

Μπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

(Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 238):  

 άληιεζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ράξηεο θαη «κεηάθξαζή» ηνπο ζε 

θείκελν ή δηάγξακκα, 

 εμεξεχλεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο 

πεξηνρήο, 

 ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ ράξηε κε βάζε δηάθνξεο πεγέο, 

 ζχγθξηζε ραξηψλ δηαθνξεηηθήο επνρήο θαη εληνπηζκφο θαη εμήγεζε 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ, 

 ζπζρέηηζε ραξηψλ κε άιινπ είδνπο πεγέο, 

 θαηαζθεπή ράξηε. 
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Παξάιιεια κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ζηαηηθνχο ράξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη δηαδξαζηηθνί ράξηεο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν/ε δηδάζθσλ/νπζα λα βξεη ζην 

δηαδίθηπν, ζε ινγηζκηθά θαζψο θαη ζην Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν.  

 

1.3.1.7. ηαηηζηηθνί πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θαη γξαθήκαηα 

 

Ζ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ θαη γξαθεκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ, φπσο ε αλαδήηεζε, ε έξεπλα, ε νξγάλσζε, ε 

ζπζρέηηζε, ε αλάιπζε, ε εξκελεία θαη αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ, ζηε 

δξαζηεξηνπνίεζε θηλήηξσλ κάζεζεο, ζηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο, ζηελ 

εξεπλεηηθή θαη ελεξγεηηθή κάζεζε, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ γεγνλφησλ (Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 244). 

 

Δθαξκνγή 1ε: Απφ ηελ άθημε ηνπ Όζσλα (1833) έσο ην θίλεκα ζην Γνπδή (1909) 

 

 

Προϋπολογιζμοί ηοσ ελληνικού κράηοσς (ζε εκαηομμύρια δρατμές) 

Έηη έζοδα δαπάνες Έλλειμμα 

1833–1878 933,5 1170 236,5 

1879–1892 992,9 1464 471,1 

 
Πεγή: Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Αζήλα 1977, η. ΗΓ΄, ζ. 76  
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Αθνχ κειεηήζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο 

ζαο γλψζεηο: 

(α) Να πξνζδηνξίζεηε ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν απμάλεηαη ην έιιεηκκα ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, κε πνην πνιηηηθφ πξφζσπν ζπλδέεηαη ε πεξίνδνο απηή θαη 

πνην ήηαλ ην αλαπηπμηαθφ θαη κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπ πξφγξακκα. 

(β) Να εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηψρεπζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο απηή ηελ πεξίνδν.  

              (Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο Ηζηνξίαο, 2009–2010) 

 

Δθαξκνγή 2ε: Σα απνηειέζκαηα ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ 

 

Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο – Απώιεηεο ζε αλζξώπηλεο δσέο 

 

    
Σξηπιή πλελλφεζε θαη ζχκκαρνη 

 

 

     
 Κεληξηθέο Γπλάκεηο θαη ζχκκαρνη 

 
Πεγή: http://el.wikipedia.org  

 

 

Αθνχ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηα πην πάλσ δηαγξάκκαηα λα θαηαγξάςεηε ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

 

Δθαξκνγή 3ε: Απνηθηνθξαηία θαη απνηθηαθνί αληαγσληζκνί – Σα αίηηα, ε έθξεμε 

θαη ηα κέησπα ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ 

http://el.wikipedia.org/
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Μεηξνπόιεηο θαη απνηθίεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα 

  Έθηαζε 

κεηξόπνιεο 

(ζε ηεηξαγ. 

κίιηα) 

Έθηαζε 

απνηθηώλ (ζε 

ηεηξαγ. 

κίιηα) 

Πιεζπζκόο 

κεηξόπνιεο 

Πιεζπζκόο 

απνηθηώλ 

Βξεηάληα 94.000 13.100.000 45.500.100 470.000.000 

Γαιιία 212.600 4.300.000 42.000.000 65.000.000 

Βέιγην 11.800 940.000 8.300.000 13.000.000 

Οιιαλδία 13.200 790.000 8.500.000 66.000.000 

Γεξκαλία 

(ην 1914) 

210.000 1.100.000 67.500.000 13.000.000 

 
Πεγή: Mary Evelyn Townsend, European Colonial Expansion since 1871,  

J. P. Lippincott Company, ηθάγν 1941, ζ. 19  

(Δπαγγειία Λφπβε θαη Γεκήηξηνο Ξηθαξάο, Νεφηεξε θαη χγρξνλε Ηζηνξία,  

Γ΄ Γπκλαζίνπ, Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, Αζήλα 2007, ζ. 57) 

 

 

1.3.1.8. Κηλεκαηνγξάθνο θαη ηειεόξαζε 

 

Ζ ηειεφξαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηξφπν ειθπζηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ, ηφζν θαηά ην δηδαθηηθφ φζν θαη θαηά ηνλ εμσδηδαθηηθφ ρξφλν, 

σο πεγή ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Μεηαμχ ησλ πεγψλ ηεο ηειε-ηζηνξίαο 

ζεκαληηθφηεξα ζεσξνχληαη ηα ληνθηκαληέξ, δειηία εηδήζεσλ, ηζηνξηθέο 

αλαθαηαζθεπέο θαη κεγάιεο ηειενπηηθέο ζεηξέο (R. Stradling, 2001, ζ. 251–252).  

 

 Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, νιφθιεξα ή απνζπάζκαηά ηνπο, κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο (R. Stradling, 2001, ζ. 255) 

θαζψο: 

 κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία κε πνιχ ελζαξξπληηθφ ηξφπν, ζπρλά 

κέζα απφ ηε ρξήζε ηερληθψλ παξνπζίαζεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο έρνπλ 

εμνηθεησζεί απφ άιισλ εηδψλ πξνγξάκκαηα, 

 πξνζθέξνληαη γηα αθεγεκαηηθή θαη ηζηνξηθή αλαθαηαζθεπή, 
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 βνεζνχλ ζην λα δνζεί κηα αίζζεζε ακεζφηεηαο θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ 

γεγνλφησλ πνπ έγηλαλ πξηλ απφ πνιχ θαηξφ ή ζε κέζε θαη ρψξεο πνπ ν 

καζεηήο γλσξίδεη πνιχ ιίγν, 

 κέζα απφ παιηέο ηαηλίεο επηθαίξσλ θαη αλαθαηαζθεπέο βνεζνχλ λα δψζνπλ 

ζηνπο καζεηέο κηα αίζζεζε ρψξνπ θαη πεξηφδνπ, 

 παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ αλακίρζεθαλ άκεζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο ή ηζηνξηθή εμέιημε, 

 ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη επίζεο κηα πεγή πξσηνγελψλ ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνλ 20φ αηψλα.  

ηαλ νη δηδάζθνληεο/νπζεο θαη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα αιιά θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο σο ηζηνξηθά ζηνηρεία, 

ρξεηάδεηαη λα πάλε πίζσ θαη πέξα απφ ηηο εηθφλεο πάλσ ζηελ νζφλε θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ερεηηθψλ ζρνιίσλ γηα λα κειεηήζνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ  R. 

Stradling (2001, ζ. 256): 

 ην γεληθφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ απηέο νη 

ελεκεξσηηθέο ηαηλίεο θαη ηα θηικ, 

 ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ηα έθηηαμαλ, 

 ην θνηλφ γηα ην νπνίν έγηλαλ, 

 ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλαλ, 

 ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ, επαιεζεχηεθαλ, 

ππέζηεζαλ επεμεξγαζία θαη αληηπαξαηέζεθαλ κε άιια ζηνηρεία  

 ηελ επίδξαζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

 θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ παξαγσγψλ, ησλ ζθελνζεηψλ θαη ησλ εθδνηψλ γηα ην 

ηη θάλεη θαιφ έλα πξφγξακκα ή κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. 

ηε ζρνιηθή αίζνπζα κπνξεί λα πξνβιεζεί νιφθιεξν έλα ληνθηκαληέξ, έλα άιιν 

ηειενπηηθφ πιηθφ ή κηα ηαηλία ή λα επηιέμεη θαη λα πξνβάιεη ν/ε δηδάζθσλ/νπζα 

έλα απφζπαζκα (κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αθφξκεζε, σο κέξνο ηεο 

πξνζέγγηζεο ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, σο εκπέδσζε, αλαθεθαιαίσζε θαη 

αμηνιφγεζε). Σν ζεκαληηθφ είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν/ε δηδάζθσλ/νπζα 

λα ζέζεη εξσηήκαηα κε ηα νπνία ζα αλαπηχμνπλ κηα θξηηηθή ζηάζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο απέλαληη ζην πξνβαιιφκελν πιηθφ.   
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Δθαξκνγή 1ε: Απνηθηνθξαηία θαη απνηθηαθνί αληαγσληζκνί  

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο Απνηθηνθξαηία θαη απνηθηαθνί αληαγσληζκνί ζα 

κπνξνχζε ν/ε δηδάζθσλ/νπζα λα πξνβάιεη έλα απφζπαζκα απφ ηελ ηαηλία 

Ηλδνθίλα, σο αθφξκεζε. 

Παξαθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ην απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο: 

 

 
 

Απφζπαζκα ηαηλίαο «Ηλδνθίλα» (Ρεδί Βαξληέ, 1992) 

       (http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/istoria/didaktikesprotaseis.html) 
 

Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ απνζπάζκαηνο κπνξεί λα ζέζεη ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο ηνπ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα:  

 

 Απφ πνηα ρψξα ή γεσγξαθηθή πεξηνρή κπνξεί λα πξνέξρνληαη ηα πξφζσπα 

πνπ παξνπζηάδνληαη; 

 Τπάξρεη θάπνην πξφζσπν πνπ λνκίδεηε φηη δελ αλήθεη ζηελ νκάδα αλζξψπσλ 

πνπ παξνπζηάδεη ε ηαηλία; 

 Πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη απέλαληί ηνπ; Πνηα είλαη ε δηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε απηνχο; 

 Πψο λνκίδεηε βξέζεθε έλαο μέλνο αλάκεζα ζηελ νκάδα απηή; Ση κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη;  

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/istoria/didaktikesprotaseis.html
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Έηζη, δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν θιίκα δεθηηθφηεηαο ζηελ ηάμε ηνπ/ηεο, 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάιπζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ ησλ φξσλ 

ηκπεξηαιηζκφο θαη απνηθηνθξαηία. 

 

Δθαξκνγή 2ε: Αιέμαλδξνο. Ζ θαηάθηεζε ηεο Αλαηνιήο – Ο Β΄ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα εθπνλήζνπλ κηα εξεπλεηηθή εξγαζία γηα κηα 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία, φπσο ν «Αιέμαλδξνο» ηνπ ιηβεξ ηφνπλ ή «Ζ Πηψζε» 

ηνπ ιηβεξ Υηξζκπίγθει. Αθνχ παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηαηλία δηεξεπλνχλ ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη θαη εληνπίδνπλ 

ελδερφκελνπο αλαρξνληζκνχο αληηπαξαβάιινληαο ην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο κε 

ηελ ηζηνξηθή γλψζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο 

ηζηνξηνγξαθίαο. Δπηπιένλ, εμεηάδνπλ θαη επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ νπηηθή 

γσλία ηνπ ζθελνζέηε. 

 

             
 

    

    

1.3.2. Αθνπζηηθέο – ερεηηθέο πεγέο 

 

Οη αθνπζηηθέο – ερεηηθέο πεγέο δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Γ. 

Μαπξνζθνχθε (ζ. 30) ζε:  

(α) ξαδηφθσλν (πνηθίιεο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, αλακεηαδφζεηο γεγνλφησλ, 

εηδήζεηο, ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο), 
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(β) νκηιίεο ή ζπλνκηιίεο (νκηιίεο πνιηηηθψλ ή άιισλ πξνζσπηθνηήησλ, 

επηζηεκνληθέο, παλεγπξηθέο ή επεηεηαθέο ζπδεηήζεηο – ζπλνκηιίεο πνηθίινπ 

πεξηερνκέλνπ, δηαδειψζεηο θαη πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ζπλεληεχμεηο θ.ιπ.), 

(γ) πξνθνξηθέο πεγέο (αθεγήζεηο – ζπλεληεχμεηο, κχζνη, ζξχινη, παξαδφζεηο, 

παξακχζηα, αλέθδνηα, 

(δ) κνπζηθή θαη ηξαγνχδηα. 

Σα ηξαγνχδηα σο ηζηνξηθή πεγή κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ζεκάησλ ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, ζηξαηησηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη δηαλνεηηθήο 

ηζηνξίαο (Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 246).  

 

Δθαξκνγή: Ζ Διιάδα ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν – Ο Δζληθφο Γηραζκφο 

 

 

Ο ΜΑΚΔΓΩΝ*  

 

Γηα ηα παηδηά, ηε λέα ηξηαλδξία  

πνπ έδησμε απφ ηελ Αζήλα ηα ζεξία,  

πνπ έδησμε βαζηιείο θαη βνπιεπηάδεο,  

ηνπο ςεπηαξάδεο θαη ηνπο καζθαξάδεο.  

 

Ρεθξαíλ  

Καη ζηελ ΄Ακπλα εθεί πνιεκνχλ φινη καδί  

πνιεκάεη θη ν Βεληδέινο πνπ απηφο ζα θέξεη ηέινο  

ν Γαγθιήο θη ν Κνπληνπξηψηεο ζα καο θέξνπλ ηελ ηζφηεο.  

 

Λνηπφλ παηδηά ηνπ Διιεληθνχ ζηξαηνχ καο  

δείρηε ην δξφκν ζηνλ λέν ζηξαηεγφ καο  

ηνλ ήξσα ηεο Δζληθήο Ακχλεο  

πνπ πνιεκάεη θαηά ησλ Γεξκαλψλ.  

 

Ρεθξαíλ  

Σεο Ακχλεο ηα παηδηά δηψμαλε ηνλ βαζηιηά  

θαη ηνπ δψζαλ ηα παληά ηνπ γηα λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ  

γηα λα πάεη ζηε Γεξκαλία λα ηνλ θάλνπλε ινρία.  

 

Έια λα δεηο ζπαζηά θαη γηαηαγάληα  

θαη θάκπνζα Βνπιγάξηθα θεθάιηα  

εθεί ςειά, ςειά ζην θξα επάλσ  

πνπ πνιεκάλε θαηά ηνπ Γεξκαλνχ.  

 

Ρεθξαíλ  

Σεο Ακχλεο ηα παηδηά δηψμαλε ην βαζηιηά  

ηεο Ακχλεο ην θαπέιν έθεξε ηνλ Βεληδέιν  

ηεο Ακχλεο ην ζθνπθάθη έθεξε ην Λεπηεξάθη. 

 
Πεγή: http://igaiolos.blogspot.com/2008/02/blog-post_18.html  

http://igaiolos.blogspot.com/2008/02/blog-post_18.html
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* Παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ην νπνίν δηαζθεπάζηεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ην Νίθν 

Γθάηζν κε ηνλ ηίηιν «Κξήηεο ρσξνθχιαθεο ζηε Θεζζαινλίθε» θαη απφ ην 

ηαχξν Ξαξράθν κε ηνλ ηίηιν «Σα παηδηά ηεο Άκπλαο» (δίζθνο Ρεκπέηηθν).  

 

 

Με βάζε ηελ πην πάλσ πεγή θαη αμηνπνηψληαο ζαο ηζηνξηθέο ζνπ γλψζεηο λα 

απαληήζεηο ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

 

(α) Να εμεγήζεηο ζε πνηα ηζηνξηθά γεγνλφηα αλαθέξεηαη ην πην πάλσ ηξαγνχδη   

θαη λα πξνζδηνξίζεηο ην ρξνληθφ ηνπο πιαίζην. 

 

(β) Να πξνζδηνξίζεηο, ηεθκεξηψλνληαο ηελ απάληεζή ζνπ, πνην πνιηηηθφ ρψξν   

εθθξάδεη ν αλψλπκνο δεκηνπξγφο ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη πνην κήλπκα ζηέιλεη κε ην 

ηξαγνχδη ηνπ. 

 

 

1.3.3. Απηηθέο πεγέο – θαηάινηπα ηνπ πιηθνύ πνιηηηζκνύ 

 

Απηηθέο πεγέο θαη θαηάινηπα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ απνηεινχλ ηα κλεκεία, ηα 

θηήξηα, αλζξψπηλα ιείςαλα, εξγαιεία, φπια, νηθηαθά ζθεχε, έπηπια, 

δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, ζηνιέο θαη ελδχκαηα, παηδηθά παηρλίδηα, κεραλήκαηα 

θαη άιια θαηάινηπα ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ (βηνκεραληθή αξραηνινγία), 

κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη επηθνηλσλίαο, αξραηνινγηθά επξήκαηα θ.ιπ. (Γ. 

Μαπξνζθνχθεο, ζ. 30). Γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο βι. ζην ππνθεθάιαην 

Αξραηνινγία θαη Eθπαίδεπζε: Αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία θαη κνπζεία.  

 

 

1.3.4. Ηζηνξηθνί ρώξνη 

 

Χο ηζηνξηθνί ηφπνη νξίδνληαη ηφπνη καρψλ, ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ 

θ.ιπ. (Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 30). Σέηνηα παξαδείγκαηα ηζηνξηθψλ ρψξσλ ζηελ 

Κχπξν είλαη ε Παιαίπαθνο (δηεμήρζε ε πνιηνξθία ηεο Παιαηπάθνπ απφ ηνπο 

Πέξζεο ην 498 π.Υ.), ν θάκπνο ηεο Υνηξνθνηηίαο (δηεμήρζε ε κάρε κεηαμχ ηνπ 

Φξάγθνπ βαζηιηά Ηαλνχ Λνπδηληάλ θαη ησλ Μακεινχθσλ ηεο Αηγχπηνπ ζηηο 7 

Ηνπιίνπ 1426 κ.Υ.), ην ηαπξνδξφκη Λάξλαθαο (δηεμήρζε ζπιιαιεηήξην ζηηο 18 

Οθησβξίνπ 1931, θαηά ηα Οθησβξηαλά, κε νκηιεηή ην Μεηξνπνιίηε Κηηίνπ 

Νηθφδεκν Μπισλά), ν Αρπξψλαο ηνπ Ληνπεηξίνπ (δηεμήρζε ε κάρε ηνπ Αρπξψλα 

ηνπ Ληνπεηξίνπ ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1958)  θ.ά. 
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2. Πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο 

 

χκθσλα κε ηνλ Peter Fritzsche πξφθεηηαη γηα κηα δηεξγαζία, κηα «ζηξαηεγηθή 

θαηαλφεζεο», θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπκε ππφςε καο ηελ νπηηθή γσλία θάπνηνπ 

άιινπ (ή άιισλ) πέξα απφ ηε δηθή καο. Δπνκέλσο, ε πνιππξηζκαηηθή ζεψξεζε 

απνηειεί θαη κηα πξνδηάζεζε: φηη «κπνξνχκε θαη είκαζηε πξφζπκνη λα 

εμεηάδνπκε κηα θαηάζηαζε απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο». Δίκαζηε πξφζπκνη 

λα παξαδερηνχκε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη πηζαλνί ηξφπνη ζεψξεζεο/εξκελείαο 

ηνπ θφζκνπ εθηφο απφ ηε δηθή καο θαη φηη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα κπνχκε ζηε 

ζέζε θάπνηνπ άιινπ θαη λα επηρεηξήζνπκε λα δνχκε ηνλ θφζκν, φπσο ηνλ βιέπεη 

απηφο (R. Stradling, 2003, ζ. 13). 

 

Ζ Ann Low-Beer νξίδεη ηελ πνιππξηζκαηηθή ζεψξεζε σο ηε «ζεψξεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο». Με ηνλ φξν νπηηθή γσλία 

ελλνεί «κηα άπνςε πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή ζέζε ηνπ αηφκνπ πνπ 

ηελ εθθξάδεη» (R. Stradling, 2003, ζ. 13, 15). 

 

Με ηελ πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ηζηνξία (multiperspectivity) 

εμεηάδνπκε ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο έηζη ψζηε λα μεδηαιχλνπκε ηηο 

πνιππινθφηεηεο κηαο θαηάζηαζεο θαη λα απνθξππηνγξαθήζνπκε ηη ηειηθά 

ζπλέβε θαη γηαηί. Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ πνιιαπιψλ πξννπηηθψλ βνεζάκε 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ φηη:  

 δελ είλαη απαξαίηεην (ή αθφκα ζχλεζεο) λα ππάξρεη κηα ζσζηή εθδνρή ελφο 

ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, 

 ην ίδην ζηνηρείν κπνξεί λα εξκελεπζεί δηαθνξεηηθά απφ δηαθνξεηηθνχο 

ηζηνξηθνχο αλάινγα κε ηελ πξννπηηθή ηνπο, ηελ επνρή πνπ γξάθνπλ θαη ηα 

άιια ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηηο πεξηγξαθέο ηνπο, 

 ην ίδην ηζηνξηθφ γεγνλφο κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη λα εξκελεπζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ ηζηνξηθνχ, ηνπ 

πνιηηηθνχ, ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ηνπ ηειενπηηθνχ παξαγσγνχ ή ηνπ απηφπηε 

κάξηπξα θαη θαζεκηά κπνξεί λα είλαη κηα έγθπξε αιιά παξφια απηά κε 

νινθιεξσκέλε θαη κεξηθή πεξηγξαθή ή εμήγεζε, 
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 φιεο νη ηζηνξηθέο αθεγήζεηο είλαη πξνζσξηλέο. Ζ θαιχηεξε πεξηγξαθή είλαη 

εθείλε πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα θάζε 

θνξά. 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο θαηά ηελ επεμεξγαζία πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα εμήο: 

 πφζν θνληά ζηα γεγνλφηα, πνπ κειεηνχλ βξηζθφηαλ έλαο απηφπηεο κάξηπξαο, 

έλαο δεκνζηνγξάθνο, έλαο θσηνγξάθνο εθεκεξίδαο, έλαο ηειενπηηθφο 

αληαπνθξηηήο, έλαο ηζηνξηθφο πνπ θαηφπηλ γξάθεη γηα ην γεγνλφο θ.ιπ., 

 πφζν γξήγνξα κεηά ην γεγνλφο θαηαγξάθεθαλ νη παξαηεξήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεγή. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζηνπο/ζηηο  καζεηέο/ηξηεο ε εγγχηεηα 

ζηα γεγνλφηα, ηφζν απφ άπνςε ρξφλνπ φζν θαη ηφπνπ, δελ εγγπάηαη απαξαίηεηα 

κηα πην αμηφπηζηε θαη έγθπξε πεξηγξαθή ησλ φζσλ ζπλέβεζαλ. ζν πιενλεθηηθή 

θαη αλ είλαη ε ζέζε θάπνηνπ, δε ζα κπνξνχζε παξά λα δεη έλα κηθξφ κέξνο ησλ 

φζσλ κπνξεί λα ζπλέβεζαλ.  Έλα ζχλνιν, φκσο, καξηπξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πιενλεθηηθέο ζέζεηο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα πνιχ πιεξέζηεξε εηθφλα γηα 

έλα γεγνλφο.   

 

Δθαξκνγέο ηεο πνιππξηζκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

 

Δθαξκνγή 1ε: Β΄ Διιεληθφο Απνηθηζκφο (8νο–6νο αη. π.Υ.) – Οη Πέξζεο ζηελ   

Κχπξν θαηά ηελ Κππξναξρατθή Δπνρή  

 

Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο: 

Πψο αληηιακβάλνληαλ νη Έιιελεο ην Β΄ Διιεληθφ Απνηθηζκφ θαη πψο νη γεγελείο 

πιεζπζκνί ησλ απνηθηψλ; 

 

Πψο αληηιακβάλνληαλ νη Κχπξηνη, θαηά ηελ Κππξναξρατθή Δπνρή, ηελ πεξζηθή 

παξνπζία ζην λεζί; (αληηπαξαβνιή δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, π.ρ. Ολήζηινπ, 

Γφξγνπ, άιισλ Κππξίσλ βαζηιηάδσλ, ιανχ) 
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Δθαξκνγή 2ε: Δηθνλνκαρία – Δηθνλνιαηξία 

 

Οη εηθφλεο αλαπιεξψλνπλ ηα είδσια θαη άξα απηνί πνπ ηηο πξνζθπλνχλ είλαη 

εηδσινιάηξεο […]. Όκσο δελ πξέπεη λα πξνζθπλνχλ θαηαζθεπάζκαηα ησλ 

αλζξψπηλσλ ρεξηψλ θαη θάζε είδνπο νκνίσκα […]. Πιεξνθφξεζέ κε πνηνο καο 

θιεξνδφηεζε απηή ηελ παξάδνζε, δειαδή λα ζεβφκαζηε θαη λα πξνζθπλνχκε 

θαηαζθεπάζκαηα ρεξηψλ, ελψ ν ζεφο απαγνξεχεη ηελ πξνζθχλεζε, θαη εγψ ζα 

ζπκθσλήζσ φηη απηφ είλαη λφκνο ηνπ ζενχ.     

Απφ επηζηνιή ηνπ Λένληνο Γ΄* ζηνλ πάπα Γξεγφξην Β΄, 

Travaux et memoires 3 (1968), ζ. 279 

*Ο Λέσλ ν Γ' ν Ίζαπξνο ήηαλ απηνθξάηνξαο απφ ην 717 σο ην 741. Γελλήζεθε 

ζηε Γεξκαληθεία ηεο πξίαο θαη ήηαλ ζηξαηησηηθφο θαξηέξαο. Ήηαλ ζηξαηεγφο 

ηνπ Θέκαηνο ησλ Αλαηνιηθψλ κε ην φλνκα Κφλσλ θαη απέθξνπζε ηνπο Άξαβεο 

ζηε δεχηεξε πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (717-718). Τπήξμε ν πξψηνο 

εηθνλνκάρνο απηνθξάηνξαο. Ίδξπζε ηε πξηαθή Γπλαζηεία, γλσζηή θαη σο 

Ηζαπξηθή Γπλαζηεία, πνπ βαζίιεπζε γηα 80 ρξφληα. Σν 730 δεκνζίεπζε ην 

απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα θαηά ηεο ιαηξείαο ησλ εηθφλσλ ην νπνίν πεξηείρε ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο εηθφλαο ηνπ Υξηζηνχ απφ ηε Υαιθή πχιε θαη εμνξίεο 

εηθνλνθίισλ.                                                                             

                                                                             Πεγή:  http://el.wikipedia.org 

Δθφζνλ πξνζθπλψ θαη ζέβνκαη ην ζηαπξφ θαη ηε ιφγρε, ηνλ θάιακν θαη ηνλ 

ζπφγγν, κε ηα νπνία νη Θενθηφλνη Ηνπδαίνη πξνζέβαιαλ θαη ζθφησζαλ ηνλ Κχξην 

κνπ, γηαηί φια απηά ζηάζεθαλ φξγαλα ηνπ έξγνπ ηεο ζσηεξίαο ησλ αλζξψπσλ, πψο 

λα κελ πξνζθπλήζσ θαη ηηο εηθφλεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη πηζηνί κε αγαζή 

πξναίξεζε θαη κε ζθνπφ ηε δνμνινγία θαη ηελ αλάκλεζε ησλ παζεκάησλ ηνπ 

Υξηζηνχ; Καη εθφζνλ πξνζθπλψ ηελ εηθφλα ηνπ ζηαπξνχ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ, πψο λα κελ πξνζθπλήζσ θαη ηελ εηθφλα ηνπ Υξηζηνχ πνπ 

θαηέζηεζε ζσηήξην ηνλ ζηαπξφ; Όηη δελ πξνζθπλψ ηελ χιε είλαη θαλεξφ, δηφηη, αλ 

θαηαζηξαθεί ην εθηχπσκα ελφο ζηαπξνχ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ μχιν, 

παξαδίδσ ην μχιν ζηε θσηηά ζηε θσηηά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην μχιν ησλ 

εηθνληζκάησλ, φηαλ απηά θαηαζηξαθνχλ.      

                       Ησάλλεο Γακαζθελφο*, Πεξί εηθφλσλ, Λφγνο δεχηεξνο,  

                                                         θεθ. 19, Migne, Patrologia Graeca, η. 94, ζηήιε 1305  

*Ο ΄Aγηνο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο (πεξ. 676 – 5 Γεθεκβξίνπ 749) ήηαλ χξνο 

κνλαρφο θαη πξεζβχηεξνο. Γελλήζεθε ζηε Γακαζθφ – εμ νπ θαη ην πξνζσλχκηφ 

ηνπ – θαη αλήθε ζε εμέρνπζα νηθνγέλεηα. Υεηξνηνλήζεθε πξεζβχηεξνο θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζηε κνλή ηνπ αγίνπ άββα, θνληά ζηα Ηεξνζφιπκα. Ήηαλ 

εηθνλνιάηξεο θαη πνιέκεζε κε ζθνδξφηεηα ηνπο εηθνλνκάρνπο απηνθξάηνξεο 

Λένληα ηνλ Γ' ηνλ Ίζαπξν θαη ηνλ Κσλζηαληίλν ηνλ Κνπξψλπκν. Γξάθνληαο 

επηζηνιέο, δεηνχζε απφ ην ιαφ ηεο Πφιεο λα ηηκά ηηο εηθφλεο. Αλαθέξεηαη φηη ν 

Λέσλ δηέηαμε λα κηκεζνχλ ηελ γξαθή ηνπ Γακαζθελνχ θαη λα ζηείινπλ ζην 

Υαιίθε πιαζηή επηζηνιή ηνπ, κε ηελ νπνία λα θαίλεηαη φηη απηφο πξνζέθεξε ηε 

Γακαζθφ ζηνπο Βπδαληηλνχο. Ο Υαιίθεο πείζηεθε θαη ηνπ έθνςε ην δεμί ρέξη, ην 

νπνίν φκσο γηαηξεχηεθε σο εθ ζαχκαηνο.                                  

                                                                                                     Πεγή: http://el.wikipedia.org  

http://el.wikipedia.org/wiki/717
http://el.wikipedia.org/wiki/741
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%99%CF%83%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/730
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/wiki/676
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/749
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%93%27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/
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Δλδεηθηηθή δξαζηεξηόηεηα: 

Μέζα απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ πην πάλσ γξαπηψλ πεγψλ νη καζεηέο/ηξηεο ζα 

αληηιεθζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη εξκελείεο ζε ζρέζε κε ηηο 

εηθφλεο θαη ζα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε 

δηακφξθσζε απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ.     

 

Δθαξκνγή 3ε:  Απνηθηνθξαηία – Απναπνηθηνπνίεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέζα απφ επεμεξγαζία ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηζηνξηθψλ πεγψλ (π.ρ. βι. «Σν 

Γφγκα Μνλξφε», Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ, Γ΄ Λπθείνπ, 

ΟΔΓΒ, ζ. 13 θαη «Ο ηκφλ Μπνιηβάξ, ήξσαο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαηά ησλ Ηζπαλψλ απνηθηνθξαηψλ», Ηζηνξία ηνπ 

Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ, Γ΄ Λπθείνπ, Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, 

ζ. 21) λα γίλεη ζπδήηεζε γηα ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο (π.ρ. ηη ηηο 

δηαθνξνπνηεί) θαη λα αλαθεξζνχλ θαη άιια ηζηνξηθά παξαδείγκαηα απφ άιιεο 

απνηθηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε 

ηεο Κχπξνπ). 

2ε νπηηθή γσλία 

 

Πψο αληηκεησπίδνπλ  νη 

ΖΠΑ ηηο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη 

γηαηί; 

 

Οη ρώξεο ηεο 

Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο σο 

«κήινλ ηεο 

Έξηδνο» γηα ηηο 

ηζρπξέο δπλάκεηο 

ηνπ 19νπ θαη 

20νύ αη. 

 

3ε νπηηθή γσλία 

 

Πνηα είλαη ε βνχιεζε 

ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο θαη γηαηί; 

 

1ε νπηηθή γσλία 

 

Πψο αληηκεησπίδνπλ νη 

επξσπατθέο απνηθηαθέο 

δπλάκεηο ηηο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο  

θαη γηαηί; 
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Δθαξκνγή 4ε: Βαιθαληθνί Πφιεκνη (1912–1913) 

 

               
           

         Απνραηξεηηζκφο ζηε φθηα                       Απνραηξεηηζκφο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

     Πεγή: L’Illustration, t. CXL, 1912                    Πεγή: Teaching Modern Southeast  

                                                                                 European History. Alternative Educational  

                                                                             Materials. The Balkan Wars, CDRSEE 
 

                                            

Δλδεηθηηθή δξαζηεξηόηεηα: 

Οη άληξεο θεχγνπλ γηα ην κέησπν. Γξάςε ην δηάινγν πνπ ελδερνκέλσο δηεμάγεηαη 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ. ηε 

ζπλέρεηα ζχγθξηλε ηνπο δχν δηαιφγνπο θαη θαηάγξαςε ηα ζπκπεξάζκαηά ζνπ.  

 

3. Γηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζην κάζεκα 

 

Πνιιά θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηεο 

Euroclio αιιά θαη έγθξηησλ παηδαγσγψλ ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

έληαμεο ζηα ζρνιηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ δηαζεκαηηθψλ θαη δηεπηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ (θαη πξσηίζησο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο) γηα παηδαγσγηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη άιινπο ιφγνπο.       

χκθσλα κε ηνλ Υ. Θενθηιίδε «κε ηνλ φξν δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνείηαη 

εθείλε ε κνξθή δηδαζθαιίαο θαηά ηελ νπνία απφ ηε κηα ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο εληαηνπνηείηαη θαη απφ ηελ άιιε ε δηδαζθαιία είλαη εξγαζηεξηαθήο 

θαη δηεξεπλεηηθήο κνξθήο» (Υ. Θενθηιίδεο). Απφ ηνλ πην πάλσ νξηζκφ γίλνληαη 

εκθαλή δχν απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο: 
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(α) Ζ εληαία πξνζέγγηζε/νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη φρη ε 

πνιπδηάζπαζή ηεο κέζα απφ ηα δηαθξηηά γλσζηηθά αληηθείκελα. (πεξηερφκελα). 

   

(β) Ζ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ελεξγεηηθέο, βησκαηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. (εξγαιεία)    

 

Χο πξνο ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ν Κ. Αγγειάθνο ππνζηεξίδεη φηη «ε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζπλδέεηαη κε ηελ παξάιιειε κειέηε ελφο 

αληηθεηκέλνπ ή ελφο γλσζηηθνχ ηνκέα κέζα απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο 

δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ» (Κ. Αγγειάθνο, ζ. 14). Οπζηαζηηθά ζηε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε είλαη δηαθξηηά ηα φξηα ησλ εκπιεθνκέλσλ 

επηζηεκψλ. 

 

Ο Ζ. Μαηζαγγνχξαο επηρεηξψληαο λα δηαρσξίζεη ηνπο φξνπο δηαζεκαηηθφηεηα 

θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα ππνζηεξίδεη φηη «νη δηεπηζηεκνληθέο ζπκπξάμεηο γίλνληαη 

γηα λα πξνσζεζεί θαιχηεξα ην πεξηερφκελν ησλ θιάδσλ πνπ ζπκπξάηηνπλ, 

πάληα κέζα ζηε δηθή ηνπο ινγηθή θαη πξαθηηθή, ελψ νη δηαζεκαηηθέο γίλνληαη γηα 

λα κειεηεζεί ην ζέκα ζθαηξηθφηεξα θαη πιεξέζηεξα» ρσξίο λα είλαη επδηάθξηηα 

ηα φξηα ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ (Ζ. Μαηζαγγνχξαο). Γηα παξάδεηγκα, 

αμηνπνηψ κηθξέο θεηκεληθέο πεγέο ηεο αληηπνιεκηθήο ινγνηερλίαο (επξσπατθήο 

θαη παγθφζκηαο) γηα λα κεηαθέξσ εκπεηξίεο θαη βηψκαηα ηνπ θξηθηνχ πνιέκνπ 

ησλ ραξαθσκάησλ. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε πνιχ νηθεία θαη άκεζα πξνζβάζηκε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ην κπζηζηφξεκα «Ζ δσή ελ ηάθσ» ηνπ ηξάηε Μπξηβήιε 

(1892–1969). Σν «βηβιίν ησλ ραξαθσκάησλ», φπσο ιέγεηαη, αγγίδεη ζέκαηα φπσο 

ε κνλαμηά, ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ, ν ζάλαηνο θ.ά. Δηδηθφηεξα, «Ζ κπζηηθή 

παπαξνχλα», πνπ δηδάζθεηαη ζην Λχθεην, κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ηζηνξηθά 

εξεζίζκαηα. Μέζα απφ ηέηνηα ινγνηερληθά θείκελα ππεξεηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ν ζηφρνο ηεο ελζπλαίζζεζεο, αθνχ ν/ε καζεηήο/ηξηα ηαπηίδεηαη κε ήξσεο θαη 

βηψλεη ζπλαηζζήκαηα.  

 

Σα ζηνηρεία ησλ δηαζεκαηηθψλ θαη δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ πξέπεη λα 

επηιέγνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε βάζε ησλ εμήο, κεηαμχ άιισλ, θξηηεξίσλ: 
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1. Να βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ γλσζηνινγηθψλ θαη φρη κφλν 

ζηφρσλ. 

2. Να βνεζνχλ ζηε ζθαηξηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο (νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε, θνλζηξνπθηηβηζκφο). 

3. Να ζπλδένπλ ηε ζρνιηθή γλψζε κε πξαγκαηηθέο θαη νηθείεο γηα ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο θαηαζηάζεηο. Μφλνλ ηφηε ε ζρνιηθή γλψζε απνθηά γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο λφεκα, ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκφηεηα.  

 

Αλακθίβνια νη δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο απνηεινχλ 

αλαγθαηφηεηα ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαζψο: 

 ε πνιπδηάζπαζε ηεο γλψζεο ζηεξεί απφ ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα ηελ εληαία 

εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πλεπψο, νη καζεηέο/ηξηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ απνζπαζκαηηθψλ γλψζεσλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή, 

 νη καζεηέο/ηξηεο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Απνθεχγεηαη ε παζεηηθφηεηα, ε γλψζε θαζίζηαηαη πην αθνκνηψζηκε, ελψ 

ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπλ θαη θνκβηθέο δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ην 

κνξθσκέλν πνιίηε ηνπ 21νπ αη. Γεμηφηεηεο, φπσο ε επηθνηλσλία, ε 

ζπλεξγαζία, ε πξσηνβνπιία, ε πξσηνηππία, ε δεκηνπξγηθφηεηα θ.ιπ., 

 ε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο 

(πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

θαιιηηερληθέο, ηδενινγηθέο θ.ά.) θαη απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ (Α. Κπξθίλε, ζ. 88). 

 

Δίλαη, γηα παξάδεηγκα, αλεδαθηθφ λα δηδάμνπκε ηνλ Α΄ ή ηνλ Β΄ Διιεληθφ 

απνηθηζκφ ρσξίο ράξηεο θαη ρσξίο βαζηθά ζηνηρεία γεσγξαθίαο πνπ αθνξνχλ π.ρ. 

ηε γεσγξαθηθή ζέζε (παξνρή απιψο πιεξνθνξηψλ γηα ην πνχ βξίζθεηαη έλαο 

ηφπνο κε βάζε ην παγθφζκην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ) αιιά θπξίσο ηε ζρεηηθή 

ζέζε ελφο ηφπνπ πνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο, 

π.ρ. γηα ην πνηεο δπλαηφηεηεο πξνζθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηφπνο ζηνλ άλζξσπν 

θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ.  
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Α΄ Διιεληθφο Απνηθηζκφο (11νο–9νο αη. π.Υ.) 

 

 
 

Β΄ Διιεληθφο Απνηθηζκφο (8νο–6νο αη. π.Υ.) 
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Δλδεηθηηθή εθαξκνγή δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο  

(βι. Β. αθθά, 2003, ζει. 105–123)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πφιεκνο κέζα 

απφ ηε Λνγνηερλία 

(αθεγήζεηο, 

πεξηγξαθέο, ζρφιηα 

θ.ιπ.). 

 

 

Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

Γεσγξαθίαο (π.ρ. ραξηψλ) 

θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ  

παξνπζηάδνληαη ηα 

βαζηθφηεξα κέησπα  ηνπ 

πνιέκνπ θαη νη απψιεηεο ζε 

έκςπρν θαη άςπρν  

δπλακηθφ. 

 

Ο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ησλ 

αλζξψπσλ ζην 

κέησπν θαη ε 

δηαθχιαμε ηεο 

ηξαγηθήο εκπεηξίαο. 

 

 
Ζ «επηζηξάηεπζε» 

ησλ Δπηζηεκψλ θαη 

ηεο Σερλνινγίαο 

ζηνλ πφιεκν. 
 

 

Θέκα: 

Ο Α΄ Παγθόζκηνο 

Πόιεκνο 

(1914–1918) 
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Μηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο (Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο) ζα 

ήηαλ ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα π.ρ. Φπζηθήο, σο δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

ζην ζεκείν πνπ αλαθεξφκαζηε γηα ηηο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία. Αλ γηα 

παξάδεηγκα δηλφηαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο λφκνπο ηεο Φπζηθήο πξνθεηκέλνπ 

λα εμεγεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αεξφπινηνπ ή ηνπ αεξνπιάλνπ (άλησζε = δπλακηθή 

άλσζε, ζπξψρλσ αληίζεηα), ηνπ ππνβξπρίνπ (άλσζε), ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ 

(πίεζε) θ.ιπ. ηφηε ε πξνζέγγηζή καο ζα ήηαλ δηεπηζηεκνληθή.    

 

4. Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ηα ινγηζκηθά 

σο εξγαιεία ηζηνξηθήο γλώζεο θαη αλάπηπμεο ηζηνξηθήο θξηηηθήο ζθέςεο 

 

Αλακθίβνια δνχκε ζε κηα επνρή ξαγδαίσλ θαη ζπλερψλ εμειίμεσλ ζε φ,ηη αθνξά 

ην ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο. Σν πέξαζκα απφ ηνλ 

παλεπηζηήκνλα ηεο Αλαγέλλεζεο ζηελ άθξαηε εμεηδίθεπζε ηνπ 21νπ αηψλα 

καξηπξεί ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη ελψπηφλ καο. Ζ ηερλνινγηθή 

επαλάζηαζε, ε πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ, ε ηαρχηεηα ζηε δηάρπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο δεκηνπξγνχλ έλαλ θφζκν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη ρσξίο 

ζχλνξα.  

Ζ Λεπθή Βίβινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθέξεη φηη ε θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο ζα αιιάμεη (κέζσ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ) ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ηελ ππεξβνιηθά παζεηηθή ζρέζε δαζθάινπ – καζεηή κε κηα λέα 

δηαδξαζηηθή ζρέζε. 

Δπίζεο, ζηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε κε 

αθνξκή ηε Λεπθή Βίβιν «Γηδαζθαιία θαη κάζεζε – Πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο» ηνλίδεηαη φηη […] ζηε κειινληηθή θνηλσλία ηεο κάζεζεο, ε γλψζε θαη 

νξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ηδηαίηεξα 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο γλψζεο θαη ησλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ ηερλνινγία, 

ηηο επηζηήκεο θαη ηα καζήκαηα, γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία 

(Γεκνθξαηηθή θαη Αλζξψπηλε Παηδεία ζηελ Δπξσθππξηαθή Πνιηηεία, Ζ Έθζεζε 

ηεο Δπηηξνπήο, Λεπθσζία 2004, ζ. 26)     

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηφρνο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία δελ είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ ππνινγηζηή. Οη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν θαη γεληθφηεξα νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 
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κέζα ππνβνήζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δηεπθφιπλζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 

κάζεζεο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο έληαμεο ησλ 

ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη λα ζπκβαδίζεη ην ζρνιείν κε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη 

λα κελ είλαη απινί αθξναηέο πιεξνθνξηψλ. ηφρνο είλαη, επίζεο, λα εκπινπηηζηεί 

ε δηδαζθαιία κε πξφζθνξν δηδαθηηθφ πιηθφ, λα εληζρπζεί ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, 

λα γίλεη πην ειθπζηηθφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, λα εληαρζεί – κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ – ζην πιαίζην κηαο δηαπνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο.   

 

ην εγρεηξίδην «Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ Ηζηνξίαο» θαηαγξάθεηαη 

ην άκεζα πξνζβάζηκν ςεθηαθφ πιηθφ (ηζηνζειίδεο, ινγηζκηθά, δηδαθηηθέο 

πξνηάζεηο θ.ιπ.) γηα θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

Δλαπφθεηηαη, αζθαιψο, ζηελ θξίζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα αμηνινγήζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη ζηε δηδαθηηθή πξάμε εθείλν ην πιηθφ πνπ ππεξεηεί θαιχηεξα ζηνπο 

εθάζηνηε δηδαθηηθνχο ηνπ ζηφρνπο αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ σο κνλάδσλ αιιά θαη σο ζπλφινπ.        

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πην θάησ ηζηνζειίδεο, θαζαξά ηζηνξηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο: 

 http://www.euroclio.eu/site/index.php  

 http://historiana.eu/site/  

 http://www.fhw.gr/chronos/gr/ ή http://www.hellenichistory.gr/  

 http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html  

 http://www.ena.lu/  

 http://www.cdsee.org/jhp/download_gre.html  

 http://www.elia.org.gr/  

 http://195.14.149.87/index.rx  

 http://sfrang.com/historia/default.htm#per  

 

 

 

 

 

 

http://www.euroclio.eu/site/index.php
http://historiana.eu/site/
http://www.fhw.gr/chronos/gr/
http://www.hellenichistory.gr/
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html
http://www.ena.lu/
http://www.cdsee.org/jhp/download_gre.html
http://www.elia.org.gr/
http://195.14.149.87/index.rx
http://sfrang.com/historia/default.htm#per
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5. Αξραηνινγία θαη Δθπαίδεπζε: Αξραηνινγηθνί ρώξνη, κλεκεία θαη κνπζεία 

 

H αξραηνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξειζφληνο θαη παξφληνο. Ζ κέζνδνο ησλ 

αξραηνιφγσλ λα ζπλαληνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα απνζπαζκαηηθά ίρλε ησλ 

αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζαλ παξάδεηγκα ζηηο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/ηξηεο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο, 

ζρνιηαζκνχ, εξκελείαο, εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ελ ηέιεη θξηηηθήο ζθέςεο. 

Παξέρεηαη ηαπηφρξνλα ε επθαηξία λα ζπδεηεζνχλ αλζξψπηλεο αμίεο θαη λα 

πξνσζεζνχλ βησκαηηθέο κνξθέο κάζεζεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Κχπξνπ (αξραηνινγηθφο πινχηνο) απαηηεί ηε ζηνηρεηψδε αξραηνινγηθή παηδεία 

ησλ πνιηηψλ ηεο, πνπ θαιφ είλαη λα μεθηλά απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Ζ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη κνπζεηαθψλ 

εθζεκάησλ θαη ε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ζηελ πξναγσγή θαη δηαθχιαμε ηεο 

πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο ζπγθαηαιέγνληαη ήδε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζην ζρνιείν. Οη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ ηα πιηθά θαηάινηπά ηνπ 

θαη λα ζρεκαηίδνπλ νινθιεξσκέλε αληίιεςε γη’ απηφ. ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

Ηζηνξίαο, αθξηβψο γη’ απηφ ην ιφγν, πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθέο επηζθέςεηο ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία.  

 

Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε αξραηνινγηθψλ/ηζηνξηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη 

θαηάινηπσλ ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ ζηα κνπζεία σο ηζηνξηθψλ πεγψλ 

αληαπνθξίλεηαη ζε έλα επξχ πεδίν ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ηφζν παηδαγσγηθψλ φζν 

θαη γλσζηνινγηθψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη πεγέο πξνσζνχλ ηελ εξεπλεηηθή, 

αλαθαιππηηθή, ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηζηνξηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο. Δπηπιένλ, παξέρνπλ επθαηξίεο 

γηα έμνδν απφ ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη δπλαηφηεηεο 

γηα επηηφπηα έξεπλα (Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 249).  
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Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κε επηηφπηεο επηζθέςεηο/μελαγήζεηο ζε κλεκεία, 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή, νξγαλσκέλε θαη 

κεζνδηθή πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο δηδάζθνληνο/νπζαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο (Γ. 

Μαπξνζθνχθεο, ζ. 250–251): 

 επηινγή ρψξνπ επίζθεςεο – έληαμε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ καζεκάησλ, 

 πξψηε ελεκέξσζε καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, 

 πξνζδηνξηζκφο ρξφλνπ επίζθεςεο, 

 πξνεξγαζία/νξγάλσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο δηδάζθνληνο/νπζαο, κε πηζαλή 

εκπινθή θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, (αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, 

αμηνπνίεζε θαηαιφγσλ ή νδεγψλ, ζρέδην δξαζηεξηνηήησλ, θχιια εξγαζίαο 

θ.ιπ.), 

 αλαιπηηθή ελεκέξσζε καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ζθνπφ ηεο επίζθεςεο (ζέκα, 

πεξηερφκελα, δηαδηθαζίεο θαη θαζήθνληα), 

 πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο (επηηφπηα ελεκέξσζε, δξαζηεξηφηεηεο), 

 εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ επίζθεςε – παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε 

ζηελ ηάμε. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηήγεζε/μελάγεζε ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο/κνπζεία απφ αξραηνιφγνπο/μελαγνχο/δηδάζθνληεο/νπζεο – αλ θαη δελ 

απνθιείεηαη – αθήλεη ιίγα πεξηζψξηα γηα εξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή εξγαζία, 

ελψ ζπρλά θάλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα λνηψζνπλ αλία. Καιφ είλαη ν/ε 

δηδάζθσλ/νπζα λα πξνβαίλεη ζε έλα ζρέδην δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα θαιιηεξγεί 

ηελ εξεπλεηηθή, ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξεί λα είλαη νη πην θάησ (Γ. Μαπξνζθνχθεο, ζ. 251–254): 

 

Α. Αξραηνινγηθνί ρώξνη/ηζηνξηθά κλεκεία 

 Δμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

κλεκείνπ κε ηνλ ηφπν, ρξνλνιφγεζε θαη έληαμε ησλ κλεκείσλ ζην ηζηνξηθφ 

πιαίζην, ζπζρέηηζε κλεκείσλ κε γλσζηά ηζηνξηθά γεγνλφηα, πξνβιεκαηηζκφο 

γηα ηελ αξρηθή ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κλεκείσλ, ηε ζχγθξηζή ηνπο 
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κε άιια κλεκεία, ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζή ηνπο, ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία θαη ηε 

κλεκεηαθή αμία ηνπο θ.ιπ. 

 Φσηνγξάθεζε, ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ, ζρεδίαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ρψξνπ. 

 Γξακαηνπνίεζε. 

 

Β. Μνπζεία – Αμηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ  

 Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο εμεξεπλνχλ ην κνπζείν κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία ή κε βάζε νδεγφ/ζρεδηάγξακκα πνπ ηνπο δίλεη ν/ε 

δηδάζθσλ/νπζα. 

 Οη καζεηέο/ηξηεο θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο (π.ρ. πξνζεθηηθή 

παξαηήξεζε, πεξηγξαθή, ηαμηλφκεζε, θαηαινγνγξάθεζε, ζπγθξίζεηο, 

θσηνγξάθεζε, δεκηνπξγία δειηίσλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ). 

 Αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αγγείνπ ζε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα θαη πεξηγξαθή 

ηνπ ή δσγξαθηθή απφδνζε ηεο δηαθφζκεζήο ηνπ. 

 Πεξηγξαθή (ζέζε, αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά, πιηθά, ιεηηνπξγηθφηεηα) 

κηαο αλαπαξάζηαζεο νηθηζκνχ. 

 Δληνπηζκφο εθζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ιαηξείεο θαη ζρεδηαζκφο ηνπο. 

 ρεδηαζκφο αληηθεηκέλσλ κηαο αίζνπζαο πνπ έθαλαλ ηδηαίηεξε εληχπσζε 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ζπγγξαθή ζχληνκνπ ζρφιηνπ γη’ απηά. 

 Πξνβιεκαηηζκφο γηα πηζαλέο ρξήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ. 

 Γηαθνξεηηθέο «αλαγλψζεηο» ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.  

 Παξαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 Με βάζε κνπζεηαθά εθζέκαηα, νη καζεηέο/ηξηεο λα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν 

δσήο, ηηο αζρνιίεο, ηηο θαηνηθίεο, ηελ ελδπκαζία θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ θαηνίθσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο/ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νηθηζκνχ. 

 Αλαδήηεζε ραξηνλνκηζκάησλ θαη γξακκαηνζήκσλ κε απεηθνλίζεηο αξραίσλ 

έξγσλ θαη πξνζπάζεηα ηαχηηζήο ηνπο κε εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ. 

 πλέληεπμε κε έλαλ αξραηνιφγν/ζπληεξεηή ηνπ κνπζείνπ. 
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Γηα ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο ν/ε δηδάζθσλ/νπζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη σο 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηα πην θάησ: 

 Οδεγνί, θαηάινγνη θαη άιια εθπαηδεπηηθά έληππα κνπζείσλ, αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη κλεκείσλ. 

 Σεηξάδηα Δξγαζίαο, Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Δπηζθέςεσλ ζε Μνπζεία θαη 

Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο, Δθδφζεηο ΤΑΠ (γηα δηάθνξα κνπζεία, 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία). 

 Δθπαηδεπηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (βηληενηαηλίεο, DVD, CD-ROM, 

ινγηζκηθφ) πνπ είηε είλαη παξαγσγήο Δθπαηδεπηηθψλ/Παηδαγσγηθψλ Ηδξπκάησλ 

ηεο Διιάδαο θαη Κχπξνπ θαη δηαλέκεηαη ζηα ζρνιεία (π.ρ. CD-ROM Ηζηνξία 

θαη Αξραηνινγία ηεο Κχπξνπ: Απφ ηε Νενιηζηθή έσο θαη ηε Ρσκατθή Δπνρή, 

Ίδξπκα Α. Γ. Λεβέληεο θαη ΤΑΠ· Πνιπκεζηθέο Δθαξκνγέο, Φεθηαθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν [ΦΔΠ] γηα ηελ Ηζηνξία Λπθείνπ, Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ) είηε δηαηίζεηαη ζην εκπφξην. 

 Ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν, πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξηψλ γεληθά γηα ηελ 

αξραηφηεηα, γηα αξραίνπο πνιηηηζκνχο, γηα ζέκαηα αξραηνινγίαο θ.ά. (π.ρ. 

Ηζηνζειίδα Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο ηεο Διιάδαο κε video: 

http://vod.sch.gr/video/view/700 «Αλαζθαθέο ζηελ Κσ»· ηζηνζειίδα 

δηαδηθηχνπ: http://www.sikyon.com/index.html, πεγή πιεξνθνξηψλ γηα αξραίεο 

ειιεληθέο πφιεηο). 

 Σερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλ θαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

γλσξίδεη νινέλα απμαλφκελε δηάδνζε σο κέζν αλαπαξάζηαζεο αξραηνινγηθψλ 

κλεκείσλ, ε ρξήζε ηεο σο δηδαθηηθνχ κέζνπ γηα ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ βξίζθεηαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην. Μέζσ 

ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ν ρξήζηεο γίλεηαη ζπκκέηνρνο ζε έλαλ 

«εηθνληθά πξαγκαηηθφ» θφζκν, πινεγείηαη ειεχζεξα, «αγγίδεη» αληηθείκελα, 

παίξλεη θαη αθνκνηψλεη πιεξνθνξίεο, νδεγείηαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 

θαη πξνθαιεί κεηαβνιέο ζην ζπλζεηηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ 

(αιιειεπίδξαζε κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ). Οη αλαπαξαζηάζεηο κλεκείσλ κε 

ηελ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνζθέξνπλ ζην/ζηε 

καζεηή/ηξηα κηα κνλαδηθή εκπεηξία βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αξραηνηήησλ. 

Ο/Ζ καζεηήο/ηξηα πξνζιακβάλεη κηα νινθιεξσκέλε παξάζηαζε ηνπ κλεκείνπ, 

πνπ εκπεξηθιείεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα θηλεηά επξήκαηα, ελψ 

http://vod.sch.gr/video/view/700
http://www.sikyon.com/index.html
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ζπγρξφλσο έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη βξίζθεηαη κέζα ζην ρψξν θαη βηψλεη ην 

παξειζφλ. Δλδεηθηηθέο ηζηνζειίδεο κε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο: ηζηνζειίδα 

ΗΜΔ: http://www.tholos254.gr, Παξαγσγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο: 

«Γηαδξαζηηθή Πεξηήγεζε ζηελ Αξραία Αγνξά», «Ζ Αζελά ζηελ Αξραία 

Αγνξά», «Γηαδξαζηηθή Πεξηήγεζε ζηελ Αξραία Μίιεην»· ηζηνζειίδα 

δηαδηθηχνπ: http://project.athens-agora.gr/index.php?view=page&sid=17&lang 

_id=gr. 

 Φχιια Δξγαζίαο/ρέδηα Γξαζηεξηνηήησλ πνπ εηνηκάδεη ν/ε δηδάζθσλ/νπζα. 

 Δγρεηξίδην «Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ Ηζηνξίαο», Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

 

6. πλζεηηθέο εξγαζίεο (projects) 

 

Ζ καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε απηελέξγεηα, ε επνπηεία, ε εξγαζία ζε νκάδεο, 

ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηε δσή, ε δηαζεκαηηθφηεηα, ε δηεπηζηεκνληθφηεηα 

θαη ε θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο πνπ βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηε 

κεζνδνινγία ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (projects) (Α. Κφπηζεο, ζ. 17).     

Ζ κέζνδνο ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (project) ζηνρεχεη ζηελ αλαγσγή  ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ απηφλνκε κάζεζε. Μηα κάζεζε πνπ εθπεγάδεη απφ ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. ηνρεχεη 

αθφκα, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ, 

ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ.  

Με βάζε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Ηζηνξίαο δηαηίζεληαη έμη (6) δηδαθηηθέο 

πεξίνδνη γηα εθπφλεζε κηαο, ηνπιάρηζηνλ, ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ζπλζεηηθήο 

εξγαζίαο (project), αηνκηθήο ή νκαδηθήο, ζηε δηάξθεηα θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Αθνινπζεί ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε κίαο ηέηνηαο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο ( project) ζε 

(6) δηδαθηηθέο πεξηφδνπο.    

 

Δλδεηθηηθό ζέκα: «ηελ Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ θηίζηεθαλ ηα ιακπξφηεξα 

θιαζηθά θηήξηα ηεο αξραηφηεηαο». Να αλαπαξαζηήζεηε ηνλ θφζκν ηεο 

Αθξφπνιεο ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ. 

 

http://www.tholos254.gr/
http://project.athens-agora.gr/index.php?view=page&sid=17&lang%20_id=gr
http://project.athens-agora.gr/index.php?view=page&sid=17&lang%20_id=gr
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1ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

Καηά ηελ 1ε δηδαθηηθή πεξίνδν επηρεηξείηαη:  

 Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ην/ηε δηδάζθνληα/νπζα θαη παξνρή ησλ 

πξψησλ εξεζηζκάησλ.  

 Αλάθιεζε βαζηθψλ ελλνηψλ – γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα θαιιηηερληθά 

αξηζηνπξγήκαηα ηεο αξραίαο Αζήλαο, ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ηελ 

θιαζηθή επνρή, ηνλ Πεξηθιή, ηνλ «ρξπζφ αηψλα» θ.ιπ. 

 Γηαζεκαηηθή εμαθηίλσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζέκαηνο θαηφπηλ ζπδήηεζεο κε 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο  θαη αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ, ησλ πξνδηαζέζεσλ θαη 

ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο.   

 

   Παξάδεηγκα ζεκαηηθήο εμαθηίλσζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Παξνρή γεληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ηζηνζειίδσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 

πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην πιηθφ πνπ βξίζθεηαη 

ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ ζρνιείσλ, γηα λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκε ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/ηξηεο. 

 

Αθξόπνιε 

ησλ 

Αζελώλ 

 

Κιεκκέλεο  

αξραηφηεηεο 

 

Σερλνινγία 

θαη πιηθά 

 

Πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ 

ηεο επνρήο 

 

Παξνπζίαζε 

θηεξίσλ 

Δπηδξάζεηο 

ζηνλ 

παγθφζκην 

πνιηηηζκφ 

 

Άιιε 

πηπρή… 
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Οη καζεηέο/ηξηεο πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην εμεηδηθεπκέλν ζέκα πνπ ζα επηιέμνπλ 

ην νπνίν θαη ζα δειψζνπλ ζηε δεχηεξε ζπλάληεζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: 

 Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ (Α΄ Γπκλαζίνπ θαη Α΄ 

Λπθείνπ) 

 Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. Γ2, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1972 

 Κνθθνξνχ-Αιεπξά, Γ., Ζ Σέρλε ηεο αξραίαο Διιάδαο: χληνκε ηζηνξία, 1050–

50 π.Υ., Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα 1995 

 Οξθαλίδεο Γηψξγνο, Γηαδίθηπν θαη Φηινινγία, ΤΑΠ, Λεπθσζία 2004 

 Κξεκκπδάο, Β. θαη Μαξθηαλφο ., Ο αξραίνο θφζκνο, η. 1–2, Δθδφζεηο Γλψζε, 

Αζήλα 1997 

 Bengstson H., Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο,  Δθδφζεηο Μέιηζζα, Αζήλα 1979 

 Botsfort G. W. θαη Robinson C. A., Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία, Μνξθσηηθφ 

Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1977  

 

Δλδεηθηηθέο ηζηνζειίδεο: 

 http: //www.greatbuildings.com 

  http: //www.indiana.edu/~kglowack/athens/acropolis.html 

 http: //www.ime.gr 

  http: //www.damon.gr/marmara 

 http: //www.culture.gr 

 http://www.philippos.mpa.gr/gr/other/marbles 

 www.greece.org/parthenon/marmara 

  www.eie.gr (Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ) 

 

2ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

Καηά ηε 2ε δηδαθηηθή πεξίνδν νη καζεηέο/ηξηεο δειψλνπλ ην ζέκα πνπ ζα 

επηιέμνπλ θαη επηρεηξείηαη: 

 

http://www.philippos.mpa.gr/gr/other/marbles
http://www.greece.org/parthenon/marmara
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 πγθξφηεζε νκάδσλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο 

αλάγθεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, κε ηε 

δηαθξηηηθή επνπηεία ηνπ/ηεο δηδάζθνληνο/νπζαο. 

 πδήηεζε ζε επίπεδν νκάδσλ ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ/ηεο δηδάζθνληνο/νπζαο. Γίλεηαη, επίζεο, γξαπηψο απφ ην/ηε 

δηδάζθνληα/νπζα ε βαζηθή δνκή κηαο εξγαζίαο (εμψθπιια, πίλαθαο 

πεξηερνκέλσλ, εηζαγσγή, ππνελφηεηεο, επίινγνο – ζπκπεξάζκαηα, 

βηβιηνγξαθία). 

 Δπηκεξηζκφο έξγνπ θαηά άηνκν. 

 πλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο, φπνπ είλαη δπλαηφλ (Σέρλε, Σερλνινγία, 

Πιεξνθνξηθή θ.ά.) θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.   

 

 

Τπνζεηηθό ζελάξην 

 

Μηα νκάδα καζεηψλ/ηξηψλ αλαιακβάλεη ηελ πηπρή: «Σα θηήξηα ζηνλ ηεξό 

βξάρν ηεο Αθξόπνιεο». Ζ νκάδα απνθαζίδεη φηη πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηα 

θηήξηα πνπ  βξίζθνληαη πάλσ ζηνλ ηεξφ βξάρν ηεο Αθξφπνιεο. Κάζε κέινο ηεο 

νκάδαο αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη έλα απφ ηα ηέζζεξα απηά θηήξηα.  

 

 

 

              

 
        Παξζελψλαο                                          Ναφο Απηέξνπ Νίθεο 

 

 



 60 

       

 
        Πξνπχιαηα                 Δξέρζεην 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία γηα ηα θηήξηα:  

 Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ (Α΄ Γπκλαζίνπ θαη Α΄ 

Λπθείνπ) 

 Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. Γ2, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1972 

 Κνθθνξνχ-Αιεπξά, Γ., Ζ Σέρλε ηεο αξραίαο Διιάδαο: χληνκε ηζηνξία, 1050–  

50 π.Υ., Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα 1995 

 Οξθαλίδεο Γηψξγνο, Γηαδίθηπν θαη Φηινινγία, ΤΑΠ, Λεπθσζία 2004 

 Παγθφζκηα Ηζηνξία ηεο Σέρλεο: Αηζζεηηθή εθηίκεζε έξγσλ ηέρλεο, η. 1: Απφ 

ηελ απγή ηεο ηέρλεο κέρξη θαη ηε ξσκατθή επνρή, ΤΑΠ, Λεπθσζία 1995 

 Αλδξφληθνο, Μ., Αθξφπνιε, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1991 

 Μαζηξαπάο, Α., Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα 1994 

 

Δλδεηθηηθέο εηδηθέο ηζηνζειίδεο γηα ηα θηήξηα 

 http: //www.ime.gr  

 http: //www.damon.gr/marmara 

 http: //www.culture.gr 

 http: //www.philippos.mpa.gr/gr/other/marbles 

 www.greece.org/parthenon/marmara  

 www.eie.gr (Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ) 

 

Ζ έξεπλα ηνπ θάζε καζεηή/ηξηαο ζα κπνξνχζε λα πεξηζηξαθεί, ελδεηθηηθά, γχξσ 

απφ ζηηο εμήο παξακέηξνπο: 

 

 αξρηηέθηνλεο/αξρηηεθηνληθή, 
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 πιηθά θαηαζθεπήο, 

 ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο νηθνδφκεζεο, 

 ρξήζε/ιεηηνπξγηθφηεηα, 

 ζπγθέληξσζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. 

 

3ε, 4ε θαη 5ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

 

Καηά ηελ 3ε, 4ε θαη 5ε δηδαθηηθή πεξίνδν δεκηνπξγείηαη, νξγαλψλεηαη θαη 

ζπληίζεηαη  ην πιηθφ (θείκελα, επνπηηθφ πιηθφ θ.ιπ.). Με ην ηέινο ηεο 5εο  

δίλεηαη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

θαηάζεζή ηεο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ 

εθπφλεζε κηαο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο (project) ρξεηάδεηαη πέξα απφ ηελ εξγαζία 

ζηελ ηάμε θαη θαη’ νίθνλ εξγαζία.  

  

6ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

Καηά ηελ 6ε δηδαθηηθή πεξίνδν παξνπζηάδνληαη νη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects) 

απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη αθνινπζεί ε ηειηθή 

αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ην δηδάζθνληα/νπζα κε γξαπηφ θαη ηεθκεξησκέλν 

ηξφπν. 

 

7. Αμηνιόγεζε 

 

Ζ αμηνιφγεζε – δηαγλσζηηθή, πξνθνξηθή, γξαπηή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή – πνπ 

δηεμάγνπλ νη δηδάζθνληεο/νπζεο ζπληζηά κηα ζπλερή θαη αλνηθηή δηαδηθαζία. 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή νη δηδάζθνληεο/νπζεο ζπλεηδεηνπνηνχλ ην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθάξκνζαλ, αιιά 

θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ πνιιαπιέο θαη 

ελαιιαζζφκελεο κνξθέο αμηνιφγεζεο, φπσο πην θάησ: 
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Α. πλερήο ή δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε (κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

δηδαζθαιίαο) 

 Γηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε. Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε επηβάιιεηαη, φπσο θαη 

ζε άιια καζήκαηα, θαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 

αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζε κνξθή ελφο 

πξνθαηαξθηηθνχ δνθηκίνπ. Βνεζά ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο λα δηαγλψζνπλ 

ην επίπεδν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππξεληθέο γλψζεηο αιιά, 

θπξίσο, κε ηηο πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ Ηζηνξία.  

 Πξνθνξηθή εμέηαζε. 

 Γξαπηή εμέηαζε (πξνεηδνπνηεκέλε/απξνεηδνπνίεηε).  

 πλζεηηθέο εξγαζίεο (projects) – εθπφλεζε, αλαθνίλσζε/παξνπζίαζε ζηελ 

ηάμε. Απνηειεί αλάγθε λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο δεμηφηεηεο 

έξεπλαο π.ρ. ρξήζε ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δνκή εξγαζίαο, φπσο ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ, 

βηβιηνγξαθία θαη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο, θσηνγξάθεζε, ζπλέληεπμε, 

ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ, αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη ινγηζκηθψλ 

(Word, PowerPoint, Publisher), αηζζεηηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο (project).  

 Άιιεο κνξθέο αμηνιφγεζεο: θχιια εξγαζίαο, αζθήζεηο εκπέδσζεο, 

εθαξκνγέο, θαηαζθεπέο θ.ά. 

 Απηναμηνιφγεζε. 

 

Β. Σειηθή ή νιηθή αμηνιόγεζε 

Ο/Ζ δηδάζθσλ/νπζα ειέγρεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο κε ηελ νινθιήξσζε ελφο θχθινπ καζεκάησλ. 

 

Σππνινγία θαη ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ  

Μεγάιε ζεκαζία, εθηφο απφ ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ, έρεη θαη ε «ηερληθή» ηεο 

δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Δθφζνλ έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη 

ζηαδηαθά θαη ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, νη πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εξσηήζεηο πξέπεη 

λα ζηνρεχνπλ φρη κφλν ζηνλ έιεγρν ησλ γλψζεσλ, αιιά θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε 

ηεο θξίζεο, ηεο επηλνεηηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο. 
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Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη δχν ηχπσλ: 

Α. Κιεηζηνύ ηύπνπ/Κιεηζηέο: 

 πξνζθέξνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε επξεία χιε, 

 απαηηνχλ ζχληνκε απάληεζε, 

 δηνξζψλνληαη εχθνια θαη γξήγνξα, 

 ζεσξνχληαη φηη ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. 

κσο: 

 δελ αληαπνθξίλνληαη ζε ζηφρνπο πςεινχ επηπέδνπ, 

 έρνπλ κεραληζηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Β. Αλνηθηνύ ηύπνπ/Αλνηθηέο: 

 είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ, 

 απαηηνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, 

 απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν δηφξζσζεο, 

 έρνπλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα.  

 

ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηα πην θάησ: 

 λα κελ δηαηππψλνληαη επηθαιππηφκελεο εθδνρέο ζηηο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ 

επηινγψλ, 

 λα ππάξρεη γξακκαηηθή ζπλέπεηα κεηαμχ ηεο δεισηηθήο πξφηαζεο/ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ επηινγψλ, ψζηε λα κελ ππνδειψλεηαη ε ζσζηή επηινγή ή λα 

απνθιείεηαη κέξνο ησλ εζθαικέλσλ επηινγψλ. Γηα παξάδεηγκα: 

Με ηελ εηξήλε ηνπ Μπξεζη Ληηφθζθ εξήλθε απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν:  

(α) οι ΖΠΑ  

(β) ε ΔΓ 

(γ) ε Αγγιία, 

 λα ππάξρεη κία (1) θαη κνλαδηθή νξζή επηινγή ζηηο αληηζηνηρίζεηο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ δχν (2) ζηειψλ. 
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Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο απαληήζεσλ πνπ εδξάδνληαη ζε πεγέο 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ εδξάδνληαη ζε πεγέο είλαη αλαγθαίν λα 

ηίζεληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ππφςε ηνπο νη καζεηέο/ηξηεο. Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα πνπ επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε: 

 

               ΜΟΝΑΓΔ 

 

   ΚΡΗΣΖΡΗΑ            

 

Κακία κνλάδα 

 

Μηζέο κνλάδεο 

 

ύλνιν κνλάδσλ 

Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ 

ησλ πεγψλ ζηελ 

απάληεζε 

Κακηά αμηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ/ 

αληηγξαθή 

απηνχζησλ ρσξίσλ 

Πεξηνξηζκέλε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ  

Δπαξθήο 

αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ  

Αμηνπνίεζε ηζηνξηθψλ  

γλψζεσλ πέξα απφ ηηο 

πεγέο 

Κακηά αμηνπνίεζε 

ηζηνξηθψλ 

γλψζεσλ  

Πεξηνξηζκέλε 

αμηνπνίεζε 

ηζηνξηθψλ 

γλψζεσλ  

Δπαξθήο 

αμηνπνίεζε 

ηζηνξηθψλ γλψζεσλ  

Γεμηφηεηεο εξκελείαο/ 

ζρνιηαζκνχ/ αλάιπζεο/ 

αμηνιφγεζε 

εγθπξφηεηαο ησλ πεγψλ 

θ.ιπ.  

Κακία αληαπφθξηζε 

ζην δεηνχκελν/ 

εζθαικέλε 

απάληεζε 

Πεξηνξηζκέλε 

αληαπφθξηζε 

ζην δεηνχκελν  

Δπαξθήο 

αληαπφθξηζε ζην 

δεηνχκελν 

Οξγάλσζε θεηκέλνπ 

απάληεζεο 

Κείκελν ρσξίο 

νξγάλσζε 

Αδπλακίεο ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ  

Καιά δνκεκέλν θαη 

θαινγξακκέλν 

θείκελν 
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III. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ  

 

 

Με βάζε ην Πξφγξακκα πνπδψλ Ηζηνξίαο ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο δελ πξέπεη 

λα πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ αιιά κε ηελ 

επέιηθηε θαη θαζνξηζηηθή παξέκβαζε ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ λα επηρεηξείηαη 

ππέξβαζή ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εκπινπηίδεηαη άκεζα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

έκκεζα ηα δηδαθηηθά κέζα θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε, ζπκβάιινληαο έηζη θαη ζηε ζπλερή αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην 

κάζεκα.  

 

Σν εγρεηξίδην «Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ Ηζηνξίαο» απνζθνπεί 

νπζηαζηηθά ζηελ εθπιήξσζε ηεο πην πάλσ απνζηνιήο, αθνχ ζπγθεληξψλεη ην 

δηαζέζηκν θαη άκεζα πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αμηνπνηεζεί απφ ηνπο/ηηο  δηδάζθνληεο/νπζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

 

Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην είλαη ζεκαηνινγηθά ζπκβαηφ κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, δίπια απφ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα πξνηείλεηαη ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φπσο βηβιία, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ/ινγηζκηθά, ηζηνζειίδεο, 

ράξηεο, δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, πνπ θχξηα πεγή άληιεζήο ηνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

Κχπξνπ, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Διιάδαο, ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Διιάδαο θαη ε ΔΡΣ. Πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, ην είδνο  

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (έληππν, νπηηθναθνπζηηθφ/ινγηζκηθφ, ηζηνζειίδεο) θαζψο 

θαη ν ηίηινο θαη ε πεγή πξνέιεπζήο ηνπ. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

θάιιηζηα ζηελ εθπφλεζε ηφζν δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ φζν θαη ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ 

(projects) απφ πιεπξάο καζεηψλ/ηξηψλ. Απνηειεί κηα ηξάπεδα έγθπξνπ θαη 

αμηφπηζηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζηελ νπνία θάζε δηδάζθσλ/νπζα κπνξεί λα 

θαηαθεχγεη πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη πιηθφ πνπ ηνλ/ηελ ελδηαθέξεη, εμνηθνλνκψληαο, 

ηαπηφρξνλα, πνιχηηκν ρξφλν.      
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