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Η ιστορία της εκπαίδευσης αποκαλύπτει σε κάθε δάσκαλο πόσο στενά συνδεδέµενη είναι κάθε
πρόοδος του πολιτισµού µε την πρόοδο στην εκπαίδευση των νέων. Η σχέση αυτή είναι τόσο οικεία,
ώστε είναι πολύ δύσκολο κανείς να προσδιορίσει ποιο είναι το αίτιο και πoιο είναι το αποτέλεσµα.

Samuel G. Williams, 1889
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Περίληψη
Η παρούσα µελέτη διερευνά τα θέµατα - αξίες που διδάσκονται µέσω των σχολικών
εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας στους µαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη του
ελληνικού σχολείου, τελευταίου έτους της υποχρεωτικής εννεάχρονης εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριµένα, ερευνά τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄
Γυµνασίου, που υπήρξαν αντικείµενο διδασκαλίας από το 1983 έως σήµερα.
Πρόκειται για τρία εγχειρίδια – του 1983, 1991, 2006, αντίστοιχα – τα οποία
διερευνώνται ως προς τη σχέση τους µε την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και τις
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που επιχειρήθηκαν µετά την µεταπολίτευση του 1974.
ως προς τη

σχέση τους µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα, την κοινωνική

πραγµατικότητα και την ιδεολογία αυτής της περιόδου. ως προς την επιρροή τους από
την

Ευρωπαϊκή

διάσταση

στην

Εκπαίδευση

και

από

την

«αρχή

της

επικουρικότητας», όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από τη Συνθήκη του Μάαστριχ
(1987) έως και τη Συνθήκη στης Λισαβόνας (2007). Η µελέτη αξιοποίησε τα
εργαλεία της ποιοτικής και της ποσοτικής µεθόδου έρευνας των σχολικών
εγχειριδίων. Μάλιστα, έχοντας ως «µέτρο σύγκρισης» το εγχειρίδιο του 2006, η
παρούσα µελέτη κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: πρώτον, στα τρία αυτά
εγχειρίδια προβάλλονται κάποια κοινά θέµατα – αξίες µε προεξέχον αυτό του
«πολιτισµού». δεύτερον, και στα τρία διαφαίνεται διαδοχικά ολοένα και περισσότερο
η επίδραση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής. τρίτον, η «αρχή της επικουρικότητας»
περιορίζεται κυρίως στην προβολή του ορθόδοξου χριστιανικού δόγµατος. Τέλος,
φάνηκε η αναγκαιότητα να ανανεώνεται το περιεχόµενο των «κειµένων» των
σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας, προκειµένου να υπηρετείται η
«αρχή της επικαιρότητας» για να προσελκύεται το µαθησιακό ενδιαφέρον.

Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικά προγράµµατα, αρχή της επικαιρότητας, αρχή της
Επικουρικότητας, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική,
Νεοελληνική γλώσσα, Σχολικά εγχειρίδια Γ΄ Γυµνασίου
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Abstract
The present study investigates the issues-values that are transferred, through the
Modern Greek language’s school books, to the students of the 9th grade, the final year
of the compulsory education in Greece. Actually, the study is focused on the Modern
Greek language’s school books that are used from the 1983 until now. Specifically,
the school books of 1983, 1991, and 2006 are studied on the basis of their relation to
the political condition in Greece as well as the educational reformations that took
place after the 1974 when a new political era had been started in Greece. Moreover,
these books are approached under the aims of the Curricula, the social reality and the
ideology of this historical period. The effects of the European policy in education and
the Principle of subsidiarity, as they have been determined by the Maastricht Treaty
(1987) as well as the Lisbon Treaty (2007), on these school books are also
investigated. The study was based on the qualitative and the quantitative
methodological principles and tools that are used on the field of the school’ books
studies. The results and the findings of the study, having as a critical measure the
content of the recent Greek language school book, led to three conclusions. Firstly, all
the school books that involved in the study diffuse mostly the issue – value of “the
culture”. Secondly, the content of all of these books reflects the effects that the
European policy in education had on them. Thirdly, the application of the Principle of
Subsidiarity is reflected only on the demonstration of the Greek Orthodox doctrine.
Finally, the renewal of the school books’ content seems as necessary not only for
serving the timeliness principle but also for motivating students’ learning.

Key words: Educational reformations, European policy in education, curricula,
Modern Greek Language, principle of subsidiarity, school books of the 9th grade,
timeliness principle
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Εισαγωγή
Η παρούσα µελέτη των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄
Γυµνασίου µετά τη µεταπολίτευση (1974) στην Ελλάδα αφορά σε τρία συγκεκριµένα
σχολικά εγχειρίδια από τα οποία το Α΄ χρησιµοποιήθηκε από τους µαθητές από το
1983 έως το 1991, οπότε αντικαταστάθηκε από το Β΄ το οποίο χρησιµοποιήθηκε από
το 1991 έως το 2006, οπότε αντικαταστάθηκε από το Γ΄.
Και τα τρία αυτά εγχειρίδια προκαλούν ερευνητικό ενδιαφέρον, γιατί
διδάχθηκαν – το Γ΄ συνεχίζει να

διδάσκεται – κατά την τελευταία χρονιά της

υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Ελληνικό Σχολείο., γεγονός το οποίο µαρτυρεί ότι
είναι πιθανό πολλοί από τους

απολυόµενους από το Γυµνάσιο µαθητές να µην

συνεχίζουν την εγκύκλια µόρφωσή τους και τη συστηµατική ενασχόλησή τους µε τις
µορφοσυντακτικές

δοµές

της

Νεοελληνικής

Γλώσσας.

Εποµένως,

αν

συνυπολογίσουµε την παραδοχή πως κάθε διδασκόµενο µάθηµα, και ιδιαίτερα αυτά
της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Πολιτικής Αγωγής, της
Κοινωνιολογίας, των Κειµένων της Λογοτεχνίας εµφυσούν στους µαθητές αξίες και
στάσεις, το ενδιαφέρον για τη µελέτη και τη σύγκριση των αξιών των τριών αυτών
εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας µεγαλώνει. Μεγαλώνει γιατί οι αξίες αυτές
πλάθουν πολιτικό ήθος στους µαθητές. Εξάλλου, είναι εξαιρετικά δελεαστικό να
συγκριθούν τα θέµατα – αξίες που γαλουχούν/-ησαν τους µαθητές της Νεοελληνικής
Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου από το 1983 έως σήµερα. Το ερευνητικό αυτό
ενδιαφέρον οδήγησε στην παρούσα µελέτη – η οποία στηρίχθηκε και βιβλιογραφικά
και ερευνητικά – µε εργαλεία ποιοτικής και ποσοτικής ερευνητικής µεθόδου. Η
εκπόνηση αυτής της µελέτης συστηµατοποιήθηκε και οργανώθηκε δοµικά µε
κριτήρια τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συγγραφή, και ειδικότερα το
περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων, και δη αυτών της Γλώσσας.
Εποµένως, η µελέτη αυτή οργανώθηκε σε δύο µέρη: το πρώτο µέρος είναι
θεωρητικό – βιβλιογραφικά υποστηριζόµενο. το δεύτερο µέρος είναι εµπειρικό. Το
πρώτο µέρος αποτελείται από έξι (6) συνολικά κεφάλαια.
Το 1ο Κεφάλαιο πραγµατεύεται την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα από τη
µεταπολίτευση έως περίπου της 1η δεκαετία του 21ου αι., πολιτική περίοδο που
σφραγίσθηκε από την «πολιτεία» δύο µεγάλων κοµµάτων που εναλλάσσονταν στην
εξουσία της χώρας, του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας (Ν.∆.) και του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑ.ΣΟ.Κ). Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, γιατί η έρευνα των
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σχολικών εγχειριδίων αποδεικνύει ότι αυτά επηρεάζονται από την περιρρέουσα
πολιτική κατάσταση και ιδεολογία που επικρατεί.
Το 2ο Κεφάλαιο καταγίνεται µε τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα
µετά τη µεταπολίτευση του 1974. Αφού γίνεται µια εισαγωγή µε τον «ορισµό» του
όρου «εκπαιδευτική µεταρρύθµιση», στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι
µεταρρυθµίσεις των ετών 1976/1977, 1982 και 1985, 1996 και η εσωτερική
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της 10ετίας 1997-2007.
Ακολουθεί το 3ο Κεφάλαιο στο οποίο προσεγγίζονται θεωρητικά τα Αναλυτικά
Προγράµµατα και εκτίθενται οι βασικοί άξονες – αρχές των Αναλυτικών
Προγραµµάτων του ελληνικού σχολείου από το 1974 έως σήµερα.
Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση των σχολικών
εγχειριδίων στην Ελλάδα µετά το 1974 µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα και την
Κοινωνική Πραγµατικότητα και την ιδεολογία από την οποία, αφενός, επηρεάζονται
και την οποία, αφετέρου, εκφράζουν.
Στο 5ο Κεφάλαιο διερευνάται η Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, όπως
αυτή υπεισήλθε σε όλα τα εκπαιδευτικά ζητήµατα των χωρών – µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κύριους σταθµούς τις συνθήκες του Μάαστριχτ (1987), του
Άµστερνταµ (1999) και της Λισαβόνας (2007) τη ∆ιακήρυξη της Κοπεγχάγης
(Απρίλιος 1978), τη Λευκή Βίβλο (∆εκέµβριος 1992), την Πράσινη Βίβλο
(Σεπτέµβριος 1993) και την τήρηση της αρχής της «επικουρικότητας» (1992).
Στο 6ο Κεφάλαιο κρίνεται αναγκαίο να γίνει µία σύντοµη ιστορική αναδροµή
της έρευνας των σχολικών βιβλίων όπως ξεκίνησε επίσηµα από παγκόσµιους
Οργανισµούς µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και πώς εξελίχθηκε – ιδιαίτερα βέβαια
στη σύγχρονη Ελλάδα.
Το δεύτερο, εµπειρικό, µέρος αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια. Στο 7ο
Κεφάλαιο, η µελέτη επικεντρώνεται στους στόχους και τις υποθέσεις της καθώς και
στη µεθοδολογία που αυτή ακολουθεί για την έρευνα των θεµάτων – αξιών στα τρία
σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου από το 1983 έως
σήµερα.
Στο 8ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ποσοτικής προσέγγισης
και τα ευρήµατα της ποιοτικής προσέγγισης αυτών των σχολικών εγχειριδίων.
Με βάση τα αποτελέσµατα – ευρήµατα στο 9ο Κεφάλαιο αναλύονται θεµατικά
τα «κείµενα» των τριών αυτών εγχειριδίων.
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Η ανάλυση αυτή υποστηρίζει την προσπάθεια στο 10ο Κεφάλαιο για ποσοτική
και ποιοτική κατανοµή των θεµάτων – αξιών των σχολικών εγχειριδίων της
Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου από το 1983 έως σήµερα.
Η µελέτη ολοκληρώνεται µε το 11ο Κεφάλαιο στο οποίο παρατίθενται η γενική
συζήτηση και τα συµπεράσµατα της έρευνας.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. Η Ελλάδα από τη µεταπολίτευση έως την 1η δεκαετία του 21ου
αιώνα
1.1. Η περίοδος διακυβέρνησης από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή
Στις 23-24 Ιουλίου του 1974 επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής στην Ελλάδα.
Η χώρα βρισκόταν σε πολιτικό αδιέξοδο και στην εξωτερική και στην εσωτερική
πολιτική: υπήρξε κίνδυνος πολέµου µε την Τουρκία

για το Κυπριακό, διεθνής

πετρελαϊκή κρίση, ενώ στο εσωτερικό της χώρας ο αστικός πολιτικός κόσµος δεν
ήλεγχε τον κρατικό µηχανισµό και τον στρατό ξηράς. Παρ’ όλα αυτά, ο ακαδηµαϊκός
Αριστόβουλος Μάνεσης παρατηρεί ποιοτική αλλαγή του πολιτεύµατος µέσα σε έναν
χρόνο: η χώρα αντεπεξήλθε στις δυσκολίες, απέκτησε αναίµακτα νέο Σύνταγµα,
υπέβαλε αίτηση για ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, κατοχύρωσε τους
δηµοκρατικούς θεσµούς, διαχειρίσθηκε την εξωτερική κρίση και έγινε πλήρες µέλος
της ενοποιηµένης Ευρώπης, το 1981 (Ιστορία Ελληνικού Έθνους-ΙΕΕ, τ. ΙΣΤ1: 264).
Πολλοί υποστηρίζουν ότι συντελέστηκε «ελληνικό θαύµα» λόγω της καταλυτικής
πολιτικής παρουσίας του Κων/νου Καραµανλή (ΙΕΕ: 295).
Οι δηµοκρατικοί θεσµοί εδραιώνονται και στις 23 Σεπτεµβρίου 1974
νοµιµοποιήθηκε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ). Στις 17 Αυγούστου
1974 επέστρεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου ο οποίος στις 3 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους
ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα (ΠΑ.ΣΟ.Κ). Στις 17 Νοεµβρίου
διεξήχθησαν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές (ΙΕΕ: 302-303). Στις 28 Νοεµβρίου 1974,
η Ελλάδα επανήλθε και επίσηµα στους κόλπους του Συµβουλίου της Ευρώπης. Στις 3
∆εκεµβρίου διεξήχθη Συµβούλιο Συνδέσεως της Ελλάδας

µε τις Ευρωπαϊκές

Κοινότητες. Στις 8 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε δηµοψήφισµα και ορίσθηκε ως
πολίτευµα του νεοελληνικού κράτους η αβασίλευτη δηµοκρατία µε ποσοστό 69,2%.
Εποµένως, επιλύθηκε κατά τρόπο µη αµφισβητήσιµο ένα από τα πιο ακανθώδη
προβλήµατα της Ελλάδας στον 20ο αιώνα. Μάλιστα, στις 7 Ιουνίου 1975 ψηφίσθηκε
το νέο Σύνταγµα της χώρας το οποίο όριζε ως πολίτευµα της χώρας την
προεδρευοµένη κοινοβουλευτική δηµοκρατία, την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, τη
διάκριση των εξουσιών (ΙΕΕ: 305). Το Σύνταγµα του 1975 έδωσε έµφαση στην
παιδεία (ΙΕΕ: 305-307) και χαρακτηρίσθηκε ως ένα από τα προοδευτικότερα της
1

Η περιγραφή στο συγκεκριμένο κεφάλαιο βασίζεται σε πληροφορίες από τον τόμο ΙΣΤ της Ιστορίας
του Ελληνικού Έθνους (2000) (Επιμ. Ευ. Κωφός.) Κατά συνέπεια, στις υπόλοιπες παραπομπές θα
παραλείπεται η αναφορά στον τόμο.
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Ευρώπης (ΙΕΕ: 308). Το Σύνταγµα αυτό αναθεωρήθηκε από την κυβέρνηση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., το 1986, και εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα (ΙΕΕ: 307).
Με υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Ράλλη, στις 27 Ιανουαρίου του 1976, η
βασική υποχρεωτική εκπαίδευση των νέων αυξανόταν από 6 σε 9 χρόνια, 6 χρόνια το
∆ηµοτικό Σχολείο και 3 χρόνια το Γυµνάσιο. Επίσης, ως επίσηµη γλώσσα του
κράτους ορίσθηκε η δηµοτική (ΙΕΕ: 310-311).
Μετά την εκλογική του νίκη στις 20 Νοεµβρίου 1977, Ο Κων/νος
Καραµανλής ενέτεινε τις προσπάθειές του για ελληνική ένταξη στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες, ενώ στις 28 Μαΐου 1979 στο Ζάππειο µέγαρο υπογράφηκε η συνθήκη
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) (ΙΕΕ:
314), µια εποχή που υποτροπίαζε η πετρελαϊκή κρίση, «η µεγαλύτερη οικονοµική
κρίση που αντιµετωπίζει ο κόσµος µετά το 1930», κατά τον Κων/νο Καραµανλή.
Την ίδια εποχή ο ψυχρός πόλεµος µεταξύ της καπιταλιστικής ∆ύσης και της
κοµµουνιστικής Ανατολής φθάνει στο αποκορύφωµά του: οι σοβιετικοί εισβάλλουν
στο Αφγανιστάν και οι ΗΠΑ αποφασίζουν να µποϋκοτάρουν τους Ολυµπιακούς
αγώνες της Μόσχας (ΙΕΕ: 315). Συνάµα, επέρχεται κρίση στη Νέα ∆ηµοκρατία
καθώς ο Γεώργιος Ράλλης και ο Ευάγγελος
κόµµατος

Αβέρωφ, σηµαντικά στελέχη του

διαφωνούν για την οικονοµική πολιτική. Ακολουθούν απεργιακές

κινητοποιήσεις, ισχυροί σεισµοί στην Αθήνα, στις αρχές του 1981, αλλεπάλληλοι
εµπρησµοί στο κέντρο της Αθήνας και στην περιφέρεια της Αττικής το καλοκαίρι του
1981 και, γενικότερα, σηµαντική φθορά της Ν.∆. από την πολύχρονη κυβερνητική
της θητεία. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα επανέρχεται στο στρατιωτικό σκέλος του
ΝΑΤΟ, ενώ την 1η Ιανουαρίου 1981 πραγµατοποιήθηκε πλήρης και τυπική ένταξη
της χώρας στην Ε.Ο.Κ.
Στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 επικράτησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ µε ποσοστό
48% των ψήφων (172 έδρες). Το εκλογικό έτος 1981 βρήκε τη χώρα στη χειρότερη
δυνατή κατάσταση, αυτή που ονοµάζουµε στασιµοπληθωρισµό µε µειούµενο ΑΕΠ (1,6% το 1981) και επιταχυνόµενο πληθωρισµό (24,5 το ίδιο έτος). Οι πραγµατικοί
µισθοί υποχωρούσαν, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας

είχε κλονισθεί, ενώ

διευρυνόταν γρήγορα ο δηµόσιος τοµέας και το χαρακτηριστικό σύµπτωµά της
παθολογίας του, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, γεγονός που δηµιουργούσε κλίµα
αβεβαιότητας για το µέλλον (ΙΕΕ: 320), λόγω «σφαλµάτων»

της οικονοµικής

πολιτικής της Ν∆ κατά την περίοδο 1975-1981. Ωστόσο, στο πεδίο της εκπαίδευσης
πραγµατοποιήθηκε η «εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Ράλλη» το 1976-1977 (ΙΕΕ: 322).
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Το µορφωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού είχε αναµφίβολα ανέβει, και µαζί του,
λόγω της επαφής µε το εξωτερικό, η οικονοµική παιδεία. Είναι αξιοσηµείωτο ότι
άρχισαν να επιστρέφουν στη χώρα Έλληνες µετανάστες από τη Βόρεια και Κεντρική
Ευρώπη (ΙΕΕ: 322) και από µη Κοινοτικές χώρες (π.χ., Αφρική) εξαιτίας των
δυσκολιών στην οικονοµία στις χώρες προέλευσης και εξαιτίας των νέων ευκαιριών
απασχόλησης στην Ελλάδα.
Εξάλλου, κρίνεται ως πολύ θετική η πολιτική επιλογή του Κ. Καραµανλή το
1975 για ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ: την θεώρησε όχι µόνο ως τον καλύτερο τρόπο
για να σταθεροποιήσει τους δηµοκρατικούς θεσµούς, αλλά και ως καλύτερα
εξυπηρετούσα τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα ασφάλειας της Ελλάδας (ΙΕΕ: 323).
Οι υποστηρικτές της ένταξης υιοθετούσαν σε γενικές γραµµές ένα φιλελεύθερο
καθεστώς για τη χώρα, ενώ οι επικριτές της ένταξης διάφορες παραλλαγές
σοσιαλιστικής οικονοµίας, από τριτοκοσµικές και ορθόδοξες κατά το πρότυπο των
πρώην σοσιαλιστικών χωρών.

Εποµένως, η Ελλάδα διασφάλισε όχι απλά τη θέση

της στο δυτικό σύστηµα (το ίδιο εξάλλου επεδίωκε και η Τουρκία), αλλά και ένα
καθεστώς δηµοκρατίας και µικτής οικονοµίας, όπου η αγορά έπαιζε τον ρόλο της
(ΙΕΕ: 323). Επιπρόσθετα, ο Κων/νος Καραµανλής προχώρησε σε «άνοιγµα» της
χώρας όχι µόνο προς τις χώρες του Τρίτου Κόσµου, αλλά και του ανατολικού
συνασπισµού (ΙΕΕ: 328). Σε εξαγγελία του, µετά την επικράτησή του στις εκλογές
της 17ης Νοεµβρίου 1974, στη Βουλή υποστήριξε ότι «µε βάση την ισοτιµία, το
αµοιβαίο συµφέρον και τον σεβασµό της αρχής της µη αναµίξεως στις εσωτερικές
υποθέσεις, η κυβέρνηση είναι πρόθυµη να επιδιώξει τη φιλία και τη συνεργασία όλων
ανεξαιρέτως των χωρών του κόσµου, ανεξαρτήτως του πολιτισµικού και κοινωνικού
τους καθεστώτος». Μάλιστα, µε την Τελική Πράξη του Ελσίνκι (τέλη Ιουλίου 1975),
στην οποία συµµετείχαν τριάντα πέντε κράτη της Ευρώπης, δυτικής και ανατολικής,
καθώς και οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, η Ελλάδα συµφώνησε στην αποφυγή της χρήσης
απειλής βίας, στην «κυρίαρχη ισότητα», στην αποφυγή ανάµιξης του ενός στα
εσωτερικά του άλλου κράτους, στο απαραβίαστο των συνόρων (ΙΕΕ: 328). Η Ελλάδα
εναρµονίσθηκε µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τη
θετική συµβολή της στη διεθνή ύφεση, την ειρήνη, τη συνύπαρξη, τον αφοπλισµό,
την καταπολέµηση της αποικιοκρατίας και την αρχή της αυτοδιάθεσης (ΙΕΕ, σ. 309).
Περαιτέρω, η Ελλάδα επεδίωξε ως ζωτικής σηµασίας την προαγωγή συνεργασίας στο
διαβαλκανικό περιφερειακό πλαίσιο (ΙΕΕ: 338). Την ίδια περίοδο (1974-1981) οι
σχέσεις της Ελλάδας µε την Τουρκία βρίσκονται σε ένταση και λόγω του Κυπριακού
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ζητήµατος, και της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, και

της

υφαλοκρηπίδας και των χωρικών υδάτων του Αιγαίου και του εναέριου χώρου. Παρά
την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1980, άρχισε µια
νέα φάση της αιγαιατικής διαµάχης µεταξύ των δύο χωρών (ΙΕΕ: 345-349).

1.2. Η περίοδος διακυβέρνησης από τον Ανδρέα Παπανδρέου
Μέσα σε αυτό το κλίµα, το ΠΑΣΟΚ προετοιµάστηκε για τις εκλογές του Οκτωβρίου
1981 µε τις εξής πολιτικές θέσεις: Κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής,
καθιέρωση της συµµετοχής των εργαζοµένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων,
αποκέντρωση και ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονοµικές µεταρρυθµίσεις
για την ενίσχυση των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, θεσµοθέτηση κοινωνικών
αλλαγών και νέων µηχανισµών κοινωνικής πρόνοιας, αδέσµευτη εξωτερική πολιτική,
η οποία αρχικά φαίνεται αντίθετη µε την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες, αποχώρηση των αµερικάνικων βάσεων και έξοδο της χώρας από το
ΝΑΤΟ (ΙΕΕ: 350).
Το πολιτικό σύνθηµα του ΠΑΣΟΚ, «λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία και
κοινωνική δικαιοσύνη», του έδινε κατά την περίοδο 1974-1980 την εικόνα ενός
ριζοσπαστικού κόµµατος που επεδίωκε τη ριζική αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας.
Ειδικά, η ιδιοφυής κατασκευή του πολιτικού λόγου του ΠΑΣΟΚ, όπως: η ενίσχυση
και αντιπροσώπευση των «µη προνοµιούχων» Ελλήνων, οι «ξένες δυνάµεις», «το
κατεστηµένο»,

«οι

προνοµιούχοι»,

σε

συνδυασµό

µε

την

χαρισµατική

προσωπικότητα και τις ηγετικές ικανότητες του Ανδρέα Παπανδρέου, οδήγησαν το
ΠΑΣΟΚ στη θριαµβευτική νίκη τον Οκτώβρη του 1981. Ελάχιστοι θα
αµφισβητούσαν τον κεντρικό ρόλο που έπαιξαν οι προσωπικότητες του Κ.
Καραµανλή και του Α. Παπανδρέου στη διαµόρφωση της ελληνικής πολιτικής κατά
τις δύο πρώτες δεκαετίες µετά την πτώση της δικτατορίας.
Το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβερνών κόµµα τον Οκτώβριο του 1981. ήδη το 1979 είχε
υπογραφεί η Συνθήκη Προσχωρήσεως της Ελλάδας στις ΕΚ, τον Μάιο του 1979 και
είχε γίνει µέλος τους από τον Ιανουάριο του 1981. Εποµένως, το ΠΑΣΟΚ δεν
µπορούσε ούτε να αρνηθεί, ούτε να αµφισβητήσει ανοιχτά το γεγονός της ένταξης. Οι
παλαιότερες προτάσεις του κόµµατος να θέσει την ένταξη της χώρας σε
δηµοψήφισµα εγκαταλείφθηκαν δεδοµένου ότι η προκήρυξη δηµοψηφίσµατος ήταν
προνόµιο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και όχι της κυβέρνησης. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο,

ένα

ακανθώδες

θέµα

εξωτερικής
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πολιτικής

ξεπεράστηκε,

επίσης

υποβαθµίστηκε το θέµα του ΝΑΤΟ, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν πρότεινε την άµεση
αποχώρηση, αλλά τη διατήρηση ανεξάρτητης πολιτικής στο πλαίσιο της συµµαχίας
(ΙΕΕ: 351).
Η πιο επιτυχής πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν στο χώρο των
κοινωνικών και θεσµικών µεταρρυθµίσεων (ΙΕΕ: 354). Με την επίσηµη αναγνώριση
όλων των αντιστασιακών οργανώσεων που έδρασαν κατά την περίοδο της κατοχής
της Ελλάδας από τις ναζιστικές δυνάµεις, βοήθησε στην επούλωση των πληγών του
Εµφυλίου Πολέµου, γεγονός που οδήγησε στον επαναπατρισµό των Ελλήνων
πολιτικών προσφύγων του Εµφυλίου Πολέµου, που είχαν παραµείνει σε διάφορες
χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης (ΙΕΕ: 356).
Το ΠΑΣΟΚ αναλαµβάνει την εξουσία και το διάστηµα 1985-1989. Προχωρά
σε αναθεώρηση του Συντάγµατος το 1986, οπότε οι εξουσίες του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας περικόπηκαν δραστικά περιορίζοντας τον αρχηγό του κράτους σε ρόλο
πρώτιστα συµβολικό (ΙΕΕ: 359).
Οι σχέσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ µε

τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

πέρασαν διάφορα στάδια: από την αµφισβήτηση στην αποδοχή. Προς το τέλος της
10ετίας του 1980 αυξήθηκε αλµατωδώς το καθαρό όφελος από τις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες λόγω της επεκτεινόµενης δράσης των διαρθρωτικών ταµείων: η πρώτη
(1988) και η δεύτερη (1992) δέσµη Ντελόρ έφεραν πρωτόγνωρη ροή εξωτερικών
πόρων προς την Ελλάδα, οπότε οδήγησαν και σε ιδεολογική µεταστροφή σε
ζητήµατα σχέσεων Ελλάδας – Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΙΕΕ: 369). Βέβαια, οι όροι
ένταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες προκάλεσαν «σοβαρά κόστη σε όρους
αποβιοµηχανοποίησης, σε στάσιµα ποσοστά ανάπτυξης, σε έξοδο των µεγάλων
εταιρειών και υψηλή διείσδυση εισαγωγών». Τα παραπάνω οδήγησαν σε «πρόωρη»
φιλελευθεροποίηση, σε επίσηµα ενθαρρυνόµενες αυξήσεις των πραγµατικών µισθών,
σε ανερχόµενα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και αυξηµένο πληθωρισµό, σε
αντιφατικούς ελέγχους αγορών, σε εκτεταµένη εθνικοποίηση, σε ανερχόµενο το
βάρος του χρέους, γενικότερα στη δηµιουργία µόνιµης πηγής αβεβαιότητας και
φτωχών επενδύσεων (ΙΕΕ: 371).
Μάλιστα, τα τεράστια εσωτερικά προβλήµατα της ΕΣΣ∆ οδήγησαν σε
επαναπροσέγγιση των δύο υπερδυνάµεων και τελική κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης και του γεωπολιτικού συστήµατος της στα τέλη της 10ετίας του ’80 (ΙΕΕ:
373). Η υφεσιακή πολιτική της Ελληνικής κυβέρνησης – η πιο σοβαρή αιτία
ενόχλησης των ∆υτικών, σε µια περίοδο σκλήρυνσης στις σχέσεις Ανατολής- ∆ύσης
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– άρχισε να χάνει τη βαρύτητά της και τη συγκρουσιακή της υφή µε τα δυτικά
συµφέροντα από τη στιγµή που οι δυο πόλοι αρχίζουν να επαναπροσεγγίζουν ο ένας
τον άλλο, κάτι που ξεκινάει το 1985 και κορυφώνεται το 1989, µε τη διάλυση του
ανατολικού συνασπισµού (ΙΕΕ: 376).
Συµπεραίνουµε ότι η πολιτική που αναπτύσσει το ΠΑΣΟΚ από το 1982-1985
στηρίζεται σε δύο βασικές αντιλήψεις: πρώτον, ότι η Ελλάδα δεν µπορεί πλέον να
αποχωρήσει από την οικογένεια αυτή των Ευρωπαίων, γιατί το κόστος θα ήταν
µείζον, και, δεύτερον, ότι θα πρέπει µέσα σε αυτήν να αναζητήσει µια βελτίωση της
θέσης της και µια διαφοροποίηση από τις πολιτικές εκείνες που θα µπορούσαν να
ήταν βλαπτικές για το συµφέρον της χώρας (ΙΕΕ: 384). Ιδιαίτερα, το διάστηµα 19851989, αρχίζει µία δεύτερη περίοδος των σχέσεων της Κοινότητας µε το ΠΑΣΟΚ. Η
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1985, που
αντανακλάται

στην

«Ενιαία

Ευρωπαϊκή

Πράξη»,

συνεπάγεται

µεγαλύτερη

προσήλωση στην ιδέα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, λιγότερο κρατικό
παρεµβατισµό και µικρότερο ρυθµιστικό ρόλο του κράτους, ενίσχυση των πολιτικών
εκείνων που προετοιµάζουν το έδαφος για µια πιο γενικευµένη ολοκλήρωση των
ευρωπαϊκών κρατών (Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία).
Το

διάστηµα

1983-1987

παρατηρείται

έντονη

αντιπαλότητα

στις

ελληνοτουρκικές σχέσεις ως προς τον επίµαχο αεροδιάδροµο ζ-60 στο Αιγαίο, ως
προς τις δηλώσεις για «απώλεια» της ∆ωδεκανήσου από την Τουρκία, ως προς τις
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά µαχητικά, ως προς τα
επεισόδια µε αλιευτικά σκάφη και σκάφη του Πολεµικού Ναυτικού, ως προς την
αποστρατικοποίηση της Λήµνου, ζητήµατα που συζητήθηκαν τον Φεβρουάριο του
1988 στο Νταβός µεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Οζάλ. Συζήτηση που δεν φαίνεται
να «οριοθέτησε» την τουρκική πλευρά, αφού την άνοιξη του 1988 ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών, Μεσούτ Γιλµάζ, τόνισε στην οµιλία του την ανησυχία της
χώρας του για την «τουρκική» µειονότητα της ελληνικής Θράκης και απέκλεισε την
πιθανότητα αποχώρησης των τουρκικών δυνάµεων από την Κύπρο πριν
πραγµατοποιηθεί συµφωνία ανάµεσα στις δύο κοινότητες. Τον ∆εκέµβριο του 1989
οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες απάντησαν αρνητικά στην τουρκική αίτηση εισόδου,
γεγονός που στέρησε την Ελλάδα από το σηµαντικότερο διαπραγµατευτικό χαρτί της
στις συζητήσεις µε την Τουρκία (ΙΕΕ: 393).
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1.3. ∆ιακυβέρνηση Μητσοτάκη – Κωνσταντίνου Σηµίτη – Κώστα Καραµανλή
Την περίοδο 1990-1993 η διακυβέρνηση της χώρας περιήλθε στα χέρια της Νέας
∆ηµοκρατίας και στην κυβέρνηση του Κων/νου Μητσοτάκη. Πρόκειται για µια
περίοδο διεθνών αλλαγών και ανακατατάξεων που συνδέονται µε την πτώση των
κοµµουνιστικών συστηµάτων της Ανατολικής Ευρώπης, στο εξωτερικό και την
κυριαρχία φιλελεύθερων ιδεών και προσεγγίσεων στο εσωτερικό µε πιο
χαρακτηριστικές πολιτικές: τις αποκρατικοποιήσεις και την απελευθέρωση της
αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις, την αλλαγή του εκλογικού νόµου, τη δίκη του Α,
Παπανδρέου και των συνεργατών του. Όµως, ο Κων/νος Μητσοτάκης είχε να
αντιµετωπίσει εσωκοµµατικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα εκ µέρους του Αντώνη Σαµαρά
για το όνοµα της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, ο οποίος
τελικά παραιτήθηκε από τη βουλευτική του ιδιότητα τον Ιούνιο του 1993, οπότε η
κυβέρνηση Μητσοτάκη χάνει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, παραιτείται και
κηρύσσονται νέες εκλογές (ΙΕΕ: 395-398). Επανέρχεται στην εξουσία το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ουσιαστικά, του δίνεται µία «δεύτερη ευκαιρία». Τον Μάρτιο του 1995 ο Κων/νος
Στεφανόπουλος ανακηρύσσεται Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ενώ διάδοχος του
εκλιπόντος Ανδρέα Παπανδρέου προκρίθηκε ο Κων/νος Σηµίτης, ο οποίος εξελέγη
και τον Σεπτέµβριο του 1996 και τον Απρίλιο του 2000, µε σχέδιο ανανέωσης και
εξορθολογισµού

της

ελληνικής

κοινωνίας,

µε

αντιστράτευση

«λαϊκίστικες» πρακτικές και µε πρόταση νέας δράσης και

στις

παλιές

νοοτροπίας για την

«αλλαγή» και «πρόοδο» της Ελλάδας.
Κατανοούµε ότι οι δραµατικές αλλαγές στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο
επηρέασαν βαθιά την πορεία της Ελλάδας στη δεκαετία του ’90. Αφενός, κατέρρευσε
το µπλοκ των χωρών του λεγόµενου «υπαρκτού σοσιαλισµού» και, αφετέρου,
υπεγράφη η Συνθήκη του Μάαστριχτ (∆εκ. 1991) µε την οποία οι Ευρωπαϊκές
Κοινότητες µετονοµάσθηκαν σε Ευρωπαϊκή Ένωση και συµφωνήθηκε η πορεία προς
την «οικονοµική και νοµισµατική ένωση» και η δέσµευση των κρατών-µελών για
την υιοθέτηση ενός νέου ενιαίου νοµίσµατος, του ευρώ, και την καθίδρυση θεσµών
νοµισµατικού οµοσπονδισµού µε µια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον πυρήνα του
νέου συστήµατος έως την 1.1.1999 το αργότερο (ΙΕΕ: 403). Μάλιστα, ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της 10ετίας του ΄90 είναι ότι η Ελλάδα µετατρέπεται σε χώρα
υποδοχής ξένων εργατών. Με την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων σε
ανατολική και κεντρική Ευρώπη ο αριθµός των αλλοδαπών εργαζοµένων αυξάνεται
απότοµα. Στο αλλοδαπό εργατικό δυναµικό πρέπει να προστεθούν και «οι εθνικοί
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µετανάστες»,

δηλαδή

οι

Ελληνοπόντιοι

και

οι

Βορειοηπειρώτες

που

αντιµετωπίζονταν διαφορετικά από την ελληνική πολιτεία (ΙΕΕ: 409).
Η Ελλάδα δεν έχει πάντως καµία εναλλακτική λύση στην προσπάθεια να
προχωρήσει στο µονοπάτι του Μάαστριχτ και να φέρει το πιθανό κόστος που
σχετίζεται µε αυτό. Προς το παρόν, η Ε.Ε. θα συνεχίζει µε τη µορφή ενός Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 τη διαρθρωτική βοήθεια προς την Ελλάδα, η οποία
στο µέλλον θα αντιµετωπίσει, τηρουµένων των αναλογιών, το ίδιο πρόβληµα όπως
στις αρχές της δεκαετίας του ’50, όταν άρχισε η περικοπή της αµερικανικής βοήθειας.
Το ζήτηµα πως θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για απεξάρτηση χωρίς µια
καταστροφική χρέωση, θα µείνει στην ηµερήσια διάταξη της ελληνικής πολιτικής
(ΙΕΕ: 409).
Συνοψίζοντας, καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι η περίοδος 1989-1999
υπήρξε από τις πλέον σηµαντικές στη µεταπολεµική ευρωπαϊκή ιστορία αλλά και την
ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Κοινότητας και φυσικά της Ελλάδας, ως
ευρωπαϊκής χώρας και χώρας –µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1989 θεωρείται
δίκαια ως έτος σταθµός, ως annus mirabilis, στη µεταπολεµική ευρωπαϊκή ιστορία.
Μέσα στο έτος αυτό σηµειώθηκαν οι ιστορικές αλλαγές στον χώρο της (πρώην)
Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση των ολοκληρωτικών,
κοµµουνιστικών καθεστώτων σε όλες τις χώρες της περιοχής, στη διάλυση του
Συµφώνου της Βαρσοβίας, στην κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου και στη
συνένωση ∆υτικής και Ανατολικής Γερµανίας και, τέλος, στη διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης και στο καθεστώς της ιδιόµορφης «αυτοκρατορίας» που είχε επιβάλει η
Μόσχα στην Ανατολική Ευρώπη (ΙΕΕ: 322).
Σταθµοί στις σχέσεις της Ελλάδας µε την ΕΕ µπορούν να θεωρηθούν, εκτός
από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (Μάιος 1999), η
οµαλοποίηση τόσο των σχέσεων Ελλάδας- ΠΓ∆Μ (µε την εξαίρεση του θέµατος της
ονοµασία της ΠΓ∆Μ) που επέφερε περαιτέρω οµαλοποίηση στις σχέσεις ΕλλάδαςΕΕ, αλλά και οι τρεις προεδρίες της Ελλάδας στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (1983, 1988, 1993), όλες µε κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθώς και η είσοδος της
Ελλάδας στο Ευρώ (Ιαν. 2001). Ενώ, στις αρχές της 10ετίας του 1990 η Ελλάδα
περιγραφόταν ως ένα «ιδιόρρυθµο κράτος-µέλος» της Ένωσης, στο τέλος της 10ετίας
περιγράφεται ως «ένα κανονικό κράτος –µέλος µε θετική συµβολή στη διαδικασία
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης (ΙΕΕ: 422-427).
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Η εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας από τη µεταπολίτευση (1974)
έως το 2006 (έτος έκδοσης του τρίτου πακέτου των σχολικών εγχειριδίων της
Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου τα οποία εξετάζουµε στην παρούσα
µελέτη) σφραγίσθηκε από εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις τις οποίες θα εξετάσουµε
στο επόµενο κεφάλαιο. Ωστόσο, τα διδακτικά βιβλία, όσο και αν αναθεωρήθηκαν ως
προς το περιεχόµενο και την εµφάνισή τους, εξακολούθησαν να διέπονται από το
καθεστώς ενός κρατικού, υποχρεωτικού και οµοιόµορφου σε όλη τη χώρα εγχειριδίου
κατά τάξη και µάθηµα (ΙΕΕ: 556).
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2. Εκπαιδευτικές

µεταρρυθµίσεις

στην

Ελλάδα

µετά

τη

µεταπολίτευση του 1974
Η µεταρρύθµιση, δεν είναι η νοµοθετική αντικατάσταση µιας διδακτικής µεθόδου µε µιαν άλλη, ούτε το
χτίσιµο σχολικών κτιρίων, ούτε η αύξηση των αποδοχών των δασκάλων, ούτε ακόµη η µεταβολή του
ωρολογίου και του αναλυτικού προγράµµατος… [αυτά]είναι απλές αλλαγές στα εξωτερικά
χαρακτηριστικά ενός συστήµατος που στην ουσία του µένει αµετάβλητο. Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
είναι κάτι βαθύτερο: είναι η αλλαγή προσανατολισµού, είναι η κυριάρχηση ενός νέου πνεύµατος.
(∆ηµαράς 1974, Α΄, σ. κ΄)

2.1. Εισαγωγή
Ο Τερζής (2010: 238-239) επισηµαίνει ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το
εκπαιδευτικό σύστηµα δεν συνάδει µε τις ανάγκες µια κοινωνίας, τότε η σχέση τους
είναι δυσλειτουργική. Για να γίνει λειτουργική η σχέση αυτή, θα πρέπει να γίνει
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. «Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση» είναι ο όρος ο οποίος
χρησιµοποιείται για να περιγράψει, ουσιαστικά, µία απαίτηση µε στόχο την αλλαγή
της δηµόσιας εκπαίδευσης. Βασική, βέβαια, επιθυµία όλων των µεταρρυθµίσεων και
των µεταρρυθµιστών είναι να καταστήσουν τη δηµόσια εκπαίδευση πιο
αποτελεσµατική, µε υψηλότερες απαιτήσεις και περισσότερο εστιασµένη στις
ανάγκες των µαθητών (Education reform, 2014. Miller, 2002: 110). Αυτές οι ανάγκες,
µε τη σειρά τους, αντανακλούν τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας. Η εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση µπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική.
Η εξωτερική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αφορά στη µεταβολή της σχολικής
οργάνωσης, την τροποποίηση των σχολικών τύπων και την αλλαγή της σχέσης
ανάµεσα στους τύπους των σχολείων και τον τρόπο µετάβασης από τη µία σχολική
βαθµίδα στην άλλη. Με άλλα λόγια, η εξωτερική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αφορά
στην οργανωτική πλευρά της εκπαίδευσης, τη σχολική νοµοθεσία, την ίδρυση νέων
σχολικών τύπων, την κάθετη και οριζόντια διάρθρωση µεταξύ τους, το εξεταστικό
σύστηµα, κ.ά.
Αντίθετα, η εσωτερική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αφορά στον «πυρήνα της
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας». Ως εσωτερική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
µπορούν να θεωρηθούν η µεταρρύθµιση στην εσωτερική δοµή του σχολείου, όπως
µέτρα εσωτερικής διαφοροποίησης, µέθοδοι διδασκαλίας και µάθησης, σχολικό
κλίµα, κλπ, η µεταρρύθµιση στην επιλογή των µορφωτικών αγαθών και των
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περιεχοµένων της µάθησης, όπως προγράµµατα και διδακτικά βιβλία, η
µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να
είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από τα δύο
προηγούµενα.
Βέβαια, πριν από κάθε εκπαιδευτική µεταρρύθµιση συνειδητοποιείται ότι οι
ανθρωπολογικές αντιλήψεις που επικρατούν σε µια κοινωνία δεν συµβιβάζονται µε
τους σκοπούς του σχολείου. Άλλωστε, όπως διαφαίνεται από τον ορισµό της
«εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης» βασικό συστατικό της στοιχείο είναι η αλλαγή ή
διαφορετικά η βελτίωση του

εκπαιδευτικού

συστήµατος,

προκειµένου

να

ανταποκριθεί στις εκάστοτε ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες. Πρόκειται, όπως ήδη
ειπώθηκε, και για µία απαίτηση, που οι ίδιες οι κοινωνικές δοµές επιβάλλουν, έτσι
ώστε να επιτευχθεί ο συντονισµός µεταξύ αυτών των απαιτήσεων και των
δυνατοτήτων αλλά και εφοδίων που παρέχονται σε µαθητές και εκπαιδευτικούς µε
απώτερο στόχο την προσαρµογή την ενδυνάµωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού
συστήµατος, προκειµένου οι µαθητές, οι αυριανοί µέτοχοι της εκάστοτε κοινωνίας να
ανταποκριθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις, δοµικές, οικονοµικές,
λειτουργικές της κοινωνίας στην οποία αυτοί δρουν.
Η ελληνική κοινωνία, από το 1974, και τυπικά, από το 1976, ξεπέρασε την
περίοδο της «διελκυνστίδας» για τη διδασκαλία της δηµοτικής γλώσσας. Η ελληνική
κοινωνία αποκτά πολύ µεγάλη οµοιογένεια στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τα
εκπαιδευτικά θέµατα. Εποµένως, τα µέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής που λαµβάνονται
µε τη νοµοθεσία των ετών 1976/77 συγκεντρώνουν ευρύτατη υποστήριξη, καθώς και
η κυβερνητική πλειοψηφία και η αξιωµατική αντιπολίτευση συµφωνούν, αλλά ακόµη
και οι πολιτικές δυνάµεις που δεν είναι εξίσου θετικές, δε διαφωνούν ριζικά, επί της
αρχής των µέτρων, έστω και αν τα εύχονται περισσότερο ριζοσπαστικά.

Ακόµη και

οι πολιτικές δυνάµεις που διαφωνούν το 1977 µε τα µέτρα της νοµοθεσίας 576/1977
για την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευσης, όταν αναλαµβάνουν την εξουσία το
1981, διατηρούν τα «εσκαµµένα».
Κατά το τέλος της χιλιετίας, τρεις θεωρούνται ως σταθµοί των εκπαιδευτικών
µεταρρυθµίσεων: τα έτη 1976/77 µε κυβερνών κόµµα την Ν∆, τα έτη 1982 και 1985
µε κυβερνών κόµµα το ΠΑΣΟΚ, και το έτος 1997 µε κυβερνών κόµµα το ΠΑΣΟΚ εκ
νέου.
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2.2. Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση των ετών 1976/1977
Αµέσως µετά την µεταπολίτευση τα «πολιτικά βαρίδια» του Κυπριακού και τα
παρεπόµενά τους σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων, µε το ενδεχόµενο ενός
ελληνοτουρκικού πολέµου, έγινε προσπάθεια να εξισορροπηθούν µε την χάραξη µιας
σαφούς πολιτικής ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που εξουδετέρωνε τον κίνδυνο
περαιτέρω επιδείνωσης των ανοικτών θεµάτων. Στο εσωτερικό, η αποκατάσταση της
πολιτικής οµαλότητας εµφανίζεται εναργέστερα στην εκπαιδευτική πολιτική. Ήδη
από το 1974, διακηρύσσει ο πρωθυπουργός, Κων/νος Καραµανλής, την πρόθεση να
υπάρξει «διακοµµατική και µόνιµη εκπαιδευτική πολιτική», πρόθεση µε την οποία
συναινούν όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης.
Αυτή η συναινετική στάση επικυρώνεται, και συµβολικά, µε τις δύο
διαδοχικές συσκέψεις που γίνονται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, τον
Ιανουάριο του 1976,στο Υπουργείο Παιδείας: όχι µόνο συµφωνήθηκαν οι
κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ακολουθούνταν στο εξής, αλλά και
επιλύθηκε ριζικά το γλωσσικό ζήτηµα, µε την καθιέρωση της ∆ηµοτικής, όχι µόνο ως
σχολικής, αλλά και ως γλώσσας του κράτους. Έτσι, δόθηκε τέλος στην τόσο
µακροχρόνια διαµάχη που είχε πλήξει ευρύτατα την ελληνική κοινωνία (Τερζής,
2010: 353-354).
Ο Φλουρής (1996: 199) τονίζει ότι το Σύνταγµα του 1975 προέβλεπε ότι η
παιδεία «αποτελεί βασικήν αποστολήν του Κράτους, έχει ως σκοπόν την ηθικήν,
πνευµατικήν, επαγγελµατικήν ανάπτυξην και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων, την
ανάπτυξιν της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασιν αυτών ως
ελευθέρων πολιτών». Αµέσως, µετά, θα θεσπισθούν µια σειρά από νόµους που
συνιστούν την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976/77. Μεταξύ αυτών, ο νόµος 309
του 1976 ο οποίος σχετίζεται άµεσα µε την παρούσα µελέτη. Πιο συγκεκριµένα, ο
νόµος αυτός αναφέρει, όπως προβλέπεται και από το ανωτέρω Σύνταγµα, ότι
καθιερώνεται η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, µε προοπτική έναρξης
εφαρµογής της σχετικής διάταξης, το σχολικό έτος 1979-80 ή, το αργότερο, το
σχολικό έτος 1980-81. Το τριετές και υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά Γυµνάσιο,
αποτελεί τον πρώτο κύκλο της Γενικής Μέσης Εκπαίδευσης (Μπουζάκης, 2005: 272,
468-469). Σκοπός του Γυµνασίου είναι η συµπλήρωση και εµπέδωση της εγκύκλιας
µόρφωσης των παιδιών. Γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό είναι η νεοελληνική.
Ταυτόχρονα, επέρχονται ορισµένες αλλαγές στα προγράµµατα των γυµνασίων, όπως
η πειραµατική εφαρµογή του επαγγελµατικού προσανατολισµού, η διδασκαλία των
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αρχαίων ελληνικών από µετάφραση, η εισαγωγή του θεσµού της εκπαιδευτικής
τηλεόρασης, κλπ. (Μπουζάκης, 2006: 136-137).
Στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976/77 συνετέλεσαν και εξωγενείς
παράγοντες. Πιο συγκεκριµένα, η είσοδος της χώρας στην ΕΟΚ και η επιστροφή,
αργότερα, στο ΝΑΤΟ εδραιώνουν την εξάρτησή της στο δυτικό (καπιταλιστικό)
καταµερισµό εργασίας για την «ανάπτυξη» της χώρας (Μπουζάκης, 2006: 143).
Πρόκειται, δηλαδή, για µια µεταρρύθµιση ανταποκρινόµενη στην εξαρτηµένη
ανάπτυξη της ελληνικής αυτονοµίας (Μπουζάκης, 2006: 144). Η προσαρµογή της
εκπαίδευσης στις οικονοµικές ανάγκες της χώρας είναι θετικό βήµα, γιατί, όπως
επισηµαίνει η Φραγκουδάκη (1977: 24) «δεν µπορεί να αµφισβητείται η οικονοµική
ανάπτυξη παρά µόνο η κατεύθυνση και οι στόχοι της …. Η κοινωνική βάση των
αναγκών της». Επίσης, σηµειώνει ότι η εφαρµογή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης
του 1976 θα βοηθούσε στην αντιµετώπιση δύο βασικών προβληµάτων, τη µαζική
παραγωγή αγράµµατων αλλά και την παράλληλη υπερπαραγωγή πτυχιούχων
ανωτάτων και θεωρητικών επιστηµών.

2.3. Οι µεταρρυθµίσεις των ετών 1982 και 1985
Μετά την κυβερνητική αλλαγή του 1981 και την ανάληψη της διακυβέρνησης της
χώρας από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δροµολογείται µία σειρά
µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων στην ελληνική εκπαίδευση που αναφερόταν σε όλες
τις βαθµίδες της. Τα πρώτα µεταρρυθµιστικά µέτρα ήταν η καθιέρωση της δηµοτικής
ως επίσηµης γλώσσας του κράτους, η καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος (Π∆.
297/1982), η συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων για τους µαθητές και τον δάσκαλο,
καθώς και νέων αναλυτικών προγραµµάτων τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στην
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σκοπός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης,

σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο είναι να συµβάλλει στην ολόπλευρη,

αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διοικητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων
των µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να
εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά (Άρθρο
1, παρ. 1 του νοµοσχεδίου). Στο ίδιο άρθρο, διατυπώνονται αναλυτικά οι ειδικοί
σκοποί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που, ανάµεσα σε άλλα,
είναι να κάνει τους µαθητές ελεύθερους, υπεύθυνους και δηµοκρατικούς, ικανούς να
υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία και τη δηµοκρατία. Στους παραπάνω
ειδικούς στόχους, αναφέρονται, ακόµη, η συνειδητοποίηση της κοινωνικής αξίας και
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ισοτιµίας της πνευµατικής και χειρωνακτικής εργασίας, η καλλιέργεια δηµιουργικής
και κριτικής σκέψης και η ανάπτυξη πνεύµατος, φιλίας και συνεργασίας µε όλους
τους λαούς της γης. Στο ίδιο, τέλος, άρθρο, ορίζεται ότι η ελευθερία της
θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη (Μπουζάκης, 2005: 481-483). Η
εξαετής φοίτηση στο δηµοτικό σχολείο και η τρίχρονη στο γυµνάσιο, αποτελούν την
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (Μπουζάκης, 2006: 151-153).
Οι ανακαινιστικές παρεµβάσεις στην ελληνική εκπαίδευση την περίοδο 19811985 αποτελούν την πιο ολοκληρωµένη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µετά την
απελευθέρωση και καλύπτουν το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών
χαρακτηριστικών της. Η εκπαιδευτική αυτή µεταρρύθµιση υλοποιεί έναν διπλό
στόχο: από τη µια ολοκληρώνει την αστικοδηµοκρατική µεταρρύθµιση, που
εκκρεµούσε από τις αρχές του αιώνα (άνοιγµα του σχολείου στη ζωή, σύνδεση της
εκπαίδευσης
εκσυχρονισµός

µε

τις

ανάγκες

αναλυτικών

κοινωνικοοικονοµικής

προγραµµάτων

και

εξέλιξης

σχολικών

της

βιβλίων,

χώρας,
κλπ),

ικανοποιώντας, έτσι, τα αιτήµατα του εκπαιδευτικού (αστικού) δηµοτικισµού και,
από την άλλη, προχωρεί σε θεσµικές αλλαγές (νόµος – πλαίσιο για τα ΑΕΙ,
λειτουργία πανεπιστηµιακών παιδαγωγικών τµηµάτων, σχολικός σύµβουλος, όργανα
δηµοκρατικού προγραµµατισµού –λαϊκής συµµετοχής, Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια,
κλπ) που έχουν ενσωµατωµένη µια µετασχηµατιστική-σοσιαλιστική δυναµική
(Μπουζάκης, 2006: 177).
Η εκπαιδευτική αυτή µεταρρύθµιση και ο βασικός µεταρρυθµιστικός της
νόµος 1566/85, θα ακολουθήσει, γενικά, την πορεία των εκπαιδευτικών
µεταρρυθµίσεων των µετά το 1974. Πιο συγκεκριµένα, δεν θα ανατραπεί από µία
αντιµεταρρύθµιση, όπως συνέβη µε τις µέχρι τότε εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις,
αλλά και δεν θα εφαρµοσθούν στην πράξη όλες οι προβλεπόµενες εκπαιδευτικές
µεταβολές. Βασική αιτία για αυτό είναι ότι η φύση του ελληνικού κράτους παραµένει
ουσιαστικά η ίδια: ένα κράτος συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, πατερναλιστικό
(Μπουζάκης, 2006: 177-180).

2.4. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Αρσένη, 1996
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, λίγα χρόνια πριν την εκπνοή του 20ου αιώνα,
παρουσιάζει «ελλείµµατα» που το καθιστούν «καθυστερηµένο» σε σχέση µε τις
χώρες τις ΕΕ. Ο Τσουκαλάς (1997: 16-17) σηµειώνει ότι η µεταρρύθµιση δεν είναι
απλώς ώριµη αλλά και τραγικά καθυστερηµένη. Έτσι, µε πρωτοβουλία του Υπουργού
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Παιδείας της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Γεράσιµου Αρσένη, θα υποβληθούν στη
Βουλή δύο νοµοσχέδια µε τις εισηγητικές τους εκθέσεις που αφορούν στη γενική
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και την τεχνικοεπαγγελµατική
εκπαίδευση,

µετέπειτα

Ν.

2525/1997

και

Ν.

2640/1998,

αντίστοιχα.

Η

µεταρρυθµιστική αυτή προσπάθεια καλείται να απαντήσει στις απαιτήσεις που
προκύπτουν από την «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας», που
διαµορφώνεται στην εποχή της µετανεωτερικότητας (Μπουζάκης, 2006: 181).
Ο 21ος αιώνας θα χαρακτηρισθεί από την πλανητική αλληλεξάρτηση και την
παγκοσµιοποίηση. Όπως, σηµειώνεται σε κείµενο του ΟΟΣΑ, οι επερχόµενες
κοσµογονικές εξελίξεις «θα απαιτήσουν σοβαρές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο,
προκειµένου να εξασφαλισθούν οι απαιτήσεις µελλοντικών εργασιών για δεξιότητες
και προσόντα. Οι θεσµοί, οι δοµές και οι πρακτικές της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης θα αντιµετωπίσουν τις επόµενες δεκαετίες αρκετές ειδικές και
µακροπρόθεσµες προκλήσεις» (βλ. Μπουζάκης, 1997: 313). Για να αντιµετωπισθούν
αυτές οι προκλήσεις οφείλει το σχολείο να εφοδιάζει τους µαθητές µε «λειτουργικές»
δεξιότητες και ικανότητες µέσα στο πλαίσιο µιας στέρεης γενικής παιδείας και µιας
ευέλικτης εξειδίκευσης. Αυτό σηµαίνει, όπως τονίζει ο Μπουζάκης (2006: 190) ότι
θα πρέπει να αναπτυχθεί η ικανότητα προσαρµογής των µαθητών, η κριτική και
δηµιουργική τους σκέψη, η ευελιξία και η φαντασία τους. Ο ευρωπαϊκός βηµατισµός
απαιτεί από τη σχολική εκπαίδευση να µετατραπεί από εντατική σε εργασία σε
εντατική σε κεφάλαιο, το σχολείο από θεσµός της κοινωνίας να µετατραπεί σε
θεσµός στην κοινωνία, το σχολείο των µικρών να µετατραπεί σε θεσµό «δια βίου
µάθησης». Ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την εκπαίδευση Ζακ Ντελόρ,
αναφέρεται σε τέσσερις πυλώνες για τη δια βίου µάθηση: τη µάθηση για τη γνώση, τη
µάθηση της πράξης, τη µάθηση της συνύπαρξης, και τη µάθηση της ύπαρξης (βλ.
Μπουζάκης, 2006: 191).
Στο ιδιαίτερα σηµαντικό κείµενο του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση
2000. Μια παιδεία ανοικτών οριζόντων» ανιχνεύει κανείς τον εξής σύγχρονο
προβληµατισµό:
Από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα µας σε µια περίοδο
παγκόσµιων διαρθρωτικών αλλαγών στην παραγωγή και τη χρήση της γνώσης είναι η
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος… Στο κατώφλι του 21ου αιώνα προβάλλει
ως επιτακτική ανάγκη η ποιοτική αναβάθµιση της παιδείας, η ανάπτυξη των
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ικανοτήτων και η απόκτηση νέων και ευέλικτων δεξιοτήτων… Στα πλαίσια της
κοινωνίας των πληροφοριών αλλά και µιας διαµορφούµενης κοινωνίας µάθησης
προαπαιτείται η στήριξη των πολιτών, για να εξασφαλισθεί κάθε εκπαιδευτική
παρέµβαση (ΥΠΕΠΘ, 1997: 11).

Στην εισηγητική έκθεση του Ν.2525/97, αποτυπώνεται, επίσης, ο σύγχρονος
θεωρητικός προβληµατισµός των µεταρρυθµιστών:
Οι παγκόσµιες διαρθρωτικές αλλαγές στον τοµέα παραγωγής, στην αλµατώδη ανάπτυξη
της κοινωνίας της γνώσης και στις θεαµατικές εξελίξεις της τεχνολογίας επηρεάζουν
καθοριστικά όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου (βλ. Μπουζάκης, 2006: 192).

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όλα
όσα πραγµατοποιούνται στην εκπαίδευση είναι πρωτίστως το αποτέλεσµα
κοσµογονικών αλλαγών που έχουν συµβεί έξω από το σχολείο, η παγκοσµιοποίηση, η
κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού», η κυριαρχία της οικονοµίας της
ελεύθερης αγοράς, η µονοκρατορία µίας υπερδύναµης, των ΗΠΑ. Η «µητρόπολη»
πέτυχε την απόλυτη κυριαρχία της και οι εξαρτηµένες χώρες µε µια σειρά κοινών
εκπαιδευτικών µέτρων επιζητούν την όσο το δυνατόν µε καλύτερους όρους
ενσωµάτωσή τους στον διεθνή καταµερισµό εργασίας ή σε οργανωµένα σύνολα
χωρών (πχ. η περίπτωση της Ε.Ε.) µε την ελπίδα για µια «σχετικά αυτόνοµη» πορεία
(Μπουζάκης, 2006: 192). Παρατηρούνται, όµως, και ψήγµατα «κράτους πρόνοιας»
(=ενισχυτική διδασκαλία, ολοήµερο σχολείο, άνοιγµα των πανεπιστηµίων, διεύρυνση
κοινωνικών

παροχών,

ο

θεσµός

του

Ενιαίου

Λυκείου)

που

ασκεί

τον

αντισταθµιστικό, ανακατανεµητικό ρόλο του στο σχολικό σύστηµα. Και, βέβαια,
είναι αναµενόµενο ότι η προσπάθεια να ικανοποιήσει το σχολείο διττό ρόλο, και
οικονοµική αποτελεσµατικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, είναι δύσκολη έως
ανέφικτη (Τζήκας, 2011: 729-734).

2.5. Η εσωτερική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της 10ετίας 1997-2007
Θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε εσωτερική µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση της
χώρας µας, όταν το ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τη δεκαετία 1997-2007
ενέτειναν τις προσπάθειες για αναθεώρηση των αναλυτικών προγραµµάτων και τη
συγγραφή νέων βιβλίων από το 2ο και 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης /Προγράµµατα
ΕΠΕΑΕΚ. Ενδεικτικά, τα βιβλία που προκηρύχθηκαν το Μάιο του 2003 είναι
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ενταγµένα στην Ενέργεια 2.2.1., Πράξη α: «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών
και συγγραφή βιβλίων για την υποχρεωτική εκπαίδευση» και χρηµατοδοτούνται κατά
75% από ευρωπαϊκούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Γενικότερα, γίνονται
µαζικές και πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδοµένα προκηρύξεις ή αναθέσεις
συγγραφής σχολικών βιβλίων κατά τη δεκαετία 1997-2007. Ωστόσο, το ίδιο το ΠΙ
στην τελευταία έκθεση πεπραγµένων του εκφράζει µε λακωνικό τρόπο την παραδοχή
για το πρόβληµα:
Πρόσφατη εµπειρία της «µαζικής συγγραφής και παραγωγής των νέων βιβλίων της
εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα έδειξε ότι ίσως
δεν ήταν αυτός ο πλέον ενδεδειγµένος προγραµµατισµός συγγραφής των σχολικών
βιβλίων (βλ. Καψάλης & Χαραλάµπους, 2007: 162-163).
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3. Τα αναλυτικά προγράµµατα
3.1. Θεωρητική προσέγγιση
Στην τυπική εκπαίδευση, το Αναλυτικό Πρόγραµµα (ΑΠ) αποτελεί µία σχεδιασµένη
αλληλεπίδραση των µαθητών µε το διδακτικό περιεχόµενο, το υλικό, τους πόρους,
αλλά και τις διαδικασίες αξιολόγησης της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων.
Ταυτόχρονα, όµως, το ΑΠ ορίζεται µε αναφορά σε ποικίλες ιδιότητες µε πιο
σηµαντική από αυτές τους στόχους σχετικά µε τις δεξιότητες και τη διαµόρφωση των
χαρακτηριστικών των ίδιων των µαθητών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ορισµός του
ΑΠ ως το πρόγραµµα το οποίο προσδιορίζει τις δεξιότητες, επιδόσεις, στάσεις, αλλά
και αξίες τις οποίες αναµένεται να κατακτήσουν οι µαθητές στο πλαίσιο του
σχολείου. Περιγράφει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στον µαθητικό πληθυσµό, το
υλικό αλλά και τις σχεδιασµένες πορείες και διαδικασίες που µπορούν να βοηθήσουν
τους µαθητές να κατακτήσουν αυτά τα επιθυµητά αποτελέσµατα (Curriculum, 2014).
Στις αρχές του 20ου αιώνα, η παραδοσιακή προσέγγιση της έννοιας του ΑΠ
θα πρέπει να εστιάζεται σε θεµελιώδη διανοητικά πεδία, όπως η γραµµατική, η
λογοτεχνία και η συγγραφή. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην άποψη του ιστορικού
Arthur Benson (1908-1994) ότι βασική αποστολή του σχολείου είναι αυτό να
λειτουργεί ως πεδίο διανοητικής άσκησης. Από την άλλη µεριά, την ίδια εποχή, οι
προοδευτικές

προσεγγίσεις

εκτιµούν

ότι

ο

προσδιορισµός

των

σχολικών

αντικειµένων, τα εγχειρίδια, η πορεία της µελέτης, η καταλογράφηση των
εξειδικευµένων µαθησιακών πεδίων δεν συνιστούν ένα ΑΠ. Ως ΑΠ, αντίθετα,
ορίζεται το σύνολο των µαθησιακών εµπειριών του ατόµου. Ο ορισµός αυτός έχει τη
βάση του στον ορισµό που ο John Dewey (1859-1952) έδωσε στην εµπειρία και την
εκπαίδευση. Ο Dewey πίστευε ότι η αναστοχαζόµενη σκέψη αποτελεί το µέσο το
οποίο συνδέει τα επιµέρους συστατικά στοιχεία ενός ΑΠ. Η σκέψη δεν προέρχεται
από τη δράση αλλά ελέγχεται από την εφαρµογή (Bilbao, Paz, Tomasa, & Javier,
2008. Bobbitt, 1918. Jackson, 1992. Pinar, Reynolds, Slattery, & Taubman, 1995).
Κάθε ΑΠ εκπονείται στηριζόµενο στους γενικότερους εκπαιδευτικούς
σκοπούς που υπηρετεί και οι οποίοι ορίζουν, µεταξύ άλλων, όπως ειπώθηκε
παραπάνω, τα µαθήµατα που θα συµπεριληφθούν σε αυτό. Επίσης, καθορίζει τη
διδακτέα ύλη και το υλικό διδασκαλίας, τον τρόπο εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών, την προσπέλαση των ποικίλων παιδαγωγικών καταστάσεων.
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Το ιδεολογικό, φιλοσοφικό, κοινωνιολογικό, πολιτικό υπόβαθρο του εκάστοτε
κράτους προσδιορίζει τους σκοπούς του ΑΠ, γιατί στο κράτος αυτό θα εφαρµοσθεί
και εκφράζει τις απόψεις των ιθυνόντων, ως προς τη µορφή της κοινωνίας, το είδος
της ανάπτυξης που θέλουν να επιτευχθεί, τον τύπο του πολίτη που επιδιώκουν να
διαµορφώσουν. Επιπλέον, η εθνική φυσιογνωµία κάθε χώρας, η κουλτούρα και τα
πολλαπλά άλλα χαρακτηριστικά της προσανατολίζουν τη γενικότερη φιλοσοφία και
τους σκοπούς που διέπουν κάθε ΑΠ.

3.2. Τα Αναλυτικά Προγράµµατα του Ελληνικού σχολείου από το 1974 - σήµερα
Ωστόσο, στην περίπτωση των ελληνικών ΑΠ, οι συγκεκριµένες ανάγκες της
κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης, της εθνικής ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης
διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο τη στοχοθέτηση των ΑΠ. Πιο απλά, η
διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων στα ΑΠ εκφράζει την εκπαιδευτική πολιτική
µιας χώρας, η οποία χαράζει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση της,
προκειµένου να ικανοποιήσει τις εθνικές και τις άλλες ανάγκες, τα εθνικά
συµφέροντα και να αξιοποιήσει τους φυσικούς και άλλους πόρους, όσο το δυνατόν
καλύτερα και γενικά για να αναπτυχθούν τα άτοµα ως πολιτικές προσωπικότητες
(Φλουρής, 1983: 80. Σαββαΐδης, 2005: 100-102).
Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί σκοποί των ΑΠ υπηρετούν τον ευρύτερο σκοπό της
παιδείας, που στις περισσότερες χώρες του κόσµου διέπει το Σύνταγµά τους. Στην
Ελλάδα, για παράδειγµα, ο σκοπός της παιδείας καθορίζεται στο άρθρο 16 του
Συντάγµατος ως εξής:
Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολήν του Κράτους, έχει δε ως σκοπόν την ηθικήν,
επαγγελµατικήν και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων, την ανάπτυξιν της εθνικής και
θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασιν ατόµων ως ελεύθερων και υπεύθυνων
πολιτών (Σύνταγµα της Ελλάδας, Άρθρο 16).

∆ιαφαίνεται ότι στην Ελλάδα γενικός σκοπός της παιδείας είναι µέσω της µάθησης
να αναπτυχθεί η ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή τους. Αυτό,
ουσιαστικά σηµαίνει ποια µαθήµατα και περιεχόµενο των µαθηµάτων αυτών θα
υποβοηθήσει στην ανάπτυξη της ηθικής, πνευµατικής και φυσικής αγωγής, ποια
µαθήµατα θα αναπτύξουν τις παραπάνω επιθυµητές δεξιότητες από το νηπιαγωγείο
µέχρι το Λύκειο, σε ποια µαθήµατα θα δοθεί περισσότερη έµφαση και σε ποια
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λιγότερη, πώς θα κατανεµηθούν τα µαθήµατα αυτά στους διάφορους κλάδους, ποιες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα συµβάλουν στο να διαπλαστούν ελεύθεροι και
υπεύθυνοι Έλληνες πολίτες,

πόσες ώρες την εβδοµάδα απαιτούνται για τη

διδασκαλία κάθε µαθήµατος, κλπ.
Είναι εµφανές ότι η πολύπλοκη διαδικασία διαµόρφωσης ενός ΑΠ
επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, φιλοσοφικούς-ιδεολογικούς, πολιτικούς,
εθνικούς, ιστορικούς, αλλά και από στοιχεία που έχουν σχέση µε τις συγκεκριµένες
ανάγκες ανάπτυξης κάθε χώρας και οι οποίοι πραγµατώνονται µέσω της
εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτή εφαρµόζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση
(Φλουρής, 1983: 80-81). Τα χαρακτηριστικά αυτά φαίνεται να αντανακλούν και τις
σύγχρονες απόψεις για τον ρόλο και το νόηµα του ΑΠ ως συνόλου εµπειριών του
µαθητή.
Σύµφωνα µε τα ΑΠ της Ελλάδας για το Γυµνάσιο, τη δεκαετία του 1970: «Το
Γυµνάσιον έχει σκοπόν να συµπληρώσει και να εµπεδώσει την εγκύκλιον µόρφωσιν
των εφήβων. Ειδικότερα, να ασκήσει αυτούς στην ορθή και ακριβή έκφραση των
σκέψεων και των συναισθηµάτων τους, στην παρατήρηση και ανάλυση φαινοµένων
του φυσικού και κοινωνικού κόσµου, να γνωρίσει σε αυτούς συνοπτικά την ιστορία
και τις σπουδαιότερες πνευµατικές κατακτήσεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και,
γενικότερα, του ανθρώπινου πολιτισµού. Να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν
τις κλίσεις και τις ικανότητές τους, να οξύνει την ηθική κρίση τους, να αναπτύξει τη
θρησκευτική και εθνική συνείδησή τους και να εµπνεύσει σε αυτούς φρόνηµα
σύµφωνο προς τις αρχές του δηµοκρατικού πολιτεύµατος της χώρας. Ιδιαίτερα, ο
σκοπός 1 του ΑΠ: «ορθή και ακριβής έκφραση σκέψεων και συναισθηµάτων»
αναφέρεται, κυρίως, στο µάθηµα της Έκθεσης και της Νεοελληνικής Γλώσσας, αλλά
και σε όλα τα άλλα µαθήµατα που βοηθούν µε την εξέταση, γραπτή ή προφορική
πάνω σε αυτό. Καθίσταται αναγκαίο να υλοποιηθεί ο σκοπός για ορθή και ακριβή
έκφραση, εφόσον, το θέµα αυτό συνυφαίνεται µε την επιβίωση της ίδιας της
ελληνικής γλώσσας» (Φλουρής, 1983: 148-149).
Την επόµενη δεκαετία, το άρθρο 1 του Ν1566/85 αναφέρει: «Σκοπός της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να συµβάλει στην ολόπλευρη
αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων
των µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να
εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά».
Εποµένως, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα να βοηθηθούν οι µαθητές ώστε να γίνονται
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ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δηµοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δηµοκρατία, να εµπνέονται
από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη
προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η
ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη» (Φλουρής, 1983, σ.
155). Ωστόσο, ο σκοπός του αναλυτικού προγράµµατος διατυπώθηκε στο Π∆ 583
(ΦΕΚ 107Α/1982) και, συνεπώς, προηγείται χρονικά του έκτου εκπαιδευτικού νόµου
1566/85. Λογικά, θα περίµενε κανείς ότι

µε την ψήφιση του νόµου 1566/85 η

Κυβέρνηση θα διαµόρφωνε ένα µεταγενέστερο σκοπό του ΑΠ, πράγµα που δεν έγινε.
Αυτό οδηγεί σε δυσαρµονία µεταξύ τους, αλλά και µε τα σχολικά βιβλία (Φλουρής,
1983, σ. 161). Εποµένως ,διαπιστώνεται µία «εσωτερική εκπαιδευτική κρίση» η
οποία φαίνεται να υποβόσκει (Φλουρής, 1983, σελ. 181-182).
Στις αρχές του 21ου αιώνα, στο ΦΕΚ 302.13.03.2003 αναδηµοσιεύτηκε ο Ν.
2525/97 που θεωρεί αναγκαίο να προωθηθούν κάποιες γενικές αρχές της
εκπαίδευσης:
1. Η παροχή γενικής παιδείας,
2. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των
ενδιαφερόντων του,
3. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους
µαθητές,
4. Η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας
πολυπολιτισµικής κοινωνίας,
5. Η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς,
6. Η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης
και επικοινωνίας,
7.

Η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη,

8. Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας
ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η παρούσα µελέτη πρόκειται να εστιαστεί στην τέταρτη αρχή. Η ελαχιστοποίηση των
αποστάσεων και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, µε τις νέες δυνατότητες
επικοινωνίας και ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών, εντάσσει τα άτοµα σε ένα
πολυπολιτισµικό παγκόσµιο «χωριό». Η Ελλάδα, ως πλήρες και ισότιµο µέλος της
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ΕΕ, οφείλει να συµβάλει στην ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς µέσω της αµοιβαίας
κατανόησης και συνεργασίας µε τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς (Van Dijck, 1996:
111). Η πολυπολιτισµική, πλέον, ελληνική κοινωνία επιβάλλει στον κάθε πολίτη να
αποδέχεται και να σέβεται την πολιτισµική διαφορετικότητα των συµπολιτών του,
ώστε όλοι να ζουν αρµονικά σε ένα περιβάλλον πολιτισµικής, εθνικής και γλωσσικής
πολυµορφίας. Για την οµαλή κοινωνική ένταξη κάθε ατόµου απαιτείται η ανάπτυξη
της ικανότητας «επικοινωνίας» µε το κοινωνικό του περιβάλλον, τόσο µέσα από τη
γνώση της µητρικής του γλώσσας, αλλά και άλλων γλωσσών, όσο και µέσα από την
ενηµέρωσή του για την ιστορία και την πολιτισµική παράδοση όχι µόνο της δικής
του αλλά και των υπόλοιπων εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισµικών οµάδων. Άρα,
κάθε άτοµο είναι απαραίτητο να µάθει να συµβιώνει µε τους άλλους, σεβόµενο τον
πολιτισµό και τη γλώσσα τους. Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να διατηρεί την εθνική και
πολιτισµική του ταυτότητα µέσα από την ανάπτυξη της εθνικής, πολιτιστικής,
γλωσσικής και θρησκευτικής αγωγής. Αποτελεί θέση όλων των χωρών της ΕΕ η
προστασία της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας της εθνικής εκπαίδευσης και η αποδοχή των
εθνικών ποικιλοµορφιών και, συνεπώς, των στοιχείων εκείνων, τα οποία συµβάλλουν
στη διαµόρφωση της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας του µαθητή-αυριανού
πολίτη (ΦΕΚ 303.13.03.2003: 3735).
Με τον Ν. 2525/97 ορίζονται και οι γενικές αρχές του διαθεµατικού ενιαίου
πλαισίου προγραµµάτων σπουδών. Στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης, είναι
δυνατή η υιοθέτηση δύο διαφορετικών, αλλά παράλληλων και συµπληρωµατικών
µεταξύ τους, στρατηγικών σχεδιασµού του ΑΠΣ: Πρώτον, συγκρότηση ενιαίων
ανεξάρτητων

«διαθεµατικών»

διδακτικών

αντικειµένων/µαθηµάτων.

Αυτό

επιτυγχάνεται µε κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης που επιλέγεται από
διάφορα επιστηµονικά πεδία, µε τρόπο ώστε, για κάθε θέµα που εξετάζεται, να
αναδεικνύεται η σχέση και τα σηµεία τοµής των δεδοµένων από τις διαφορετικές
επιστήµες, καθώς και η διασύνδεσή τους µε την καθηµερινή ζωή.

∆εύτερον,

οριζόντια διασύνδεση των ΑΠΣ γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται αυτοτελώς
σε µία βαθµίδα της σχολικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ 303.13.03.2003: 3736, 3738.
Σαββαΐδης, 2005: 216-225).
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4. Τα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα µετά το 1974
4.1. Σχολικά εγχειρίδια σε σχέση µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα και την Κοινωνική
Πραγµατικότητα
Σήµερα, ως διδακτικό εγχειρίδιο θεωρείται ένα εγχειρίδιο ή ένα «πακέτο»
εγχειριδίων, όπως το Βιβλίο Μαθητή, το Βιβλίο Εκπαιδευτικού, το Τετράδιο Μαθητή
για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας και
τις περισσότερες φορές από

τον ίδιο τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση

υπηρεσιακών παραγόντων ποικίλων συνήθως αρµοδιοτήτων. Κατά µάθηµα, ένα
εγχειρίδιο προσφέρει ένα σωρό γνώσεων για πολλές συνήθως σχολικές χρονιές, αν
όχι για δεκαετίες ή πενηντακονταετίες (Φράγκου, 2000: 297).
Τα σχολικά βιβλία είναι αποκύηµα των ΑΠ των οποίων το περιεχόµενο, η
µορφή, η δοµή και ο σχεδιασµός τους οφείλουν, αφενός, να στηρίζονται σε σύγχρονα
πορίσµατα της ψυχοπαιδαγωγικής επιστήµης και, αφετέρου, να αντλούνται από τον
κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτικό χώρο, καθώς και να συµβαδίζουν µε τις
ευρύτερες αλλαγές της κοινωνίας, ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσµιας. Πολλοί
ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα σχολικά βιβλία και ο τρόπος χρήσης τους συντελούν
στην επιτυχία ή αποτυχία του σχολικού προγράµµατος, ίσως, και όλου του
εκπαιδευτικού συστήµατος. Εξάλλου, το 90% του διδακτικού χρόνου µιας ωριαίας
διδασκαλίας αφιερώνεται στην αλληλεπίδραση των µαθητών µε το διδακτικό υλικό
(Φλουρής, 1983: 167, 169).
Εποµένως, είναι φυσικό να γεννώνται ερωτήµατα όπως: ποιοι γράφουν, ποιοι
εγκρίνουν, µε ποια κριτήρια και για ποιους σκοπούς τα σχολικά βιβλία; Πρέπει να
εγκρίνονται από το κράτος ή όχι τα σχολικά εγχειρίδια; Πρέπει να υπάρχει ένα και
µοναδικό εγκεκριµένο υποχρεωτικό βιβλίο για κάθε µάθηµα; (Φλουρής, 1983: 165).
Πρόκειται για σηµαντικά ερωτήµατα η απάντηση στα οποία προσδιορίζει τη βάση
µιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Από το 1937 καθιερώνεται στη χώρα µας η τελευταία, καθοριστική και
εξαιρετικά µακρόβια πολιτική για τα σχολικά εγχειρίδια. Όλες οι κυβερνήσεις από το
1937 έως σήµερα αποδέχτηκαν τη βασική λογική της πολιτικής του κρατικού
µονοπωλίου, ακόµη και

κατά την περίοδο του εµφυλίου πολέµου και του

παγκόσµιου διπολικού σκηνικού. Ο ιδεολογικός έλεγχος του σχολικού βιβλίου
εξακολούθησε και εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό κριτήριο στην άσκηση της
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επίσηµης πολιτικής. Την ακινησία αυτή τάραξε η γενικόλογη προγραµµατική θέση
του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία ως κυβερνών κόµµα µε την «Επιτροπή
των Ειδικών» αµφισβητεί άµεσα το κρατικό µονοπώλιο στην έκδοση των σχολικών
εγχειριδίων και συνιστά την πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισµού:
Για κάθε διδασκόµενο µάθηµα στην εκπαίδευση υπάρχει σήµερα µόνο ένα διδακτικό
βιβλίο – το επίσηµο βιβλίο του κράτους- το οποίο εκδίδεται από τον ΟΕ∆Β. Αυτό
οδηγεί σε µία µονοπώληση της σκέψης, σε µία µονότροπη, συχνά, παρουσίαση της
γνώσης και, οπωσδήποτε, στην παραγωγή χαµηλής ποιότητας σχολικών βιβλίων. Η
επιτροπή πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί σηµαντικά αν υπάρξει
µελλοντικά η δυνατότητα το διδακτικό βιβλίο να επιλέγεται κάθε φορά µεταξύ πολλών
βιβλίων, που θα έχουν γραφεί και εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και, θα παρουσιάζουν,
λόγω ανταγωνισµού και των διατιθέµενων µέσων, υψηλή ποιότητα σε όλους τους
τοµείς … (Χαραλάµπους, 2011: 625-627).

Με υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Σουφλιά, η κυβερνώσα Νέα ∆ηµοκρατία,
αποστασιοποιείται, τελικά, από τη λύση του ακραιφνούς ελεύθερου ανταγωνισµού
και προωθεί την «πολιτική του πολλαπλού βιβλίου». Την πολιτική αυτή υιοθετεί και
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ενσωµατώνοντάς την στον Ν.2525/1997. Ωστόσο, παρά
τη συναίνεση των δύο διαφορετικών κυβερνήσεων, η πρόβλεψη του νόµου για
διάφορους λόγους έµεινε ουσιαστικά ανενεργή. Όµως, στις χώρες της Βαλκανικής –
πλην της Αλβανίας – και στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει την πολιτική του
πολλαπλού βιβλίου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιµένει και εισηγείται την αλλαγή
της πολιτικής ώστε να σταµατήσει η µονοφωνία του ενός και να υιοθετηθεί το
πολλαπλό βιβλίο. Μάλιστα, το Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης προτείνει το πολλαπλό βιβλίο και την πιλοτική εφαρµογή του, ενώ µία
έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ παρουσιάζει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης µάλλον να στηρίζουν την πολιτική του πολλαπλού βιβλίου.
Παρά τον προβληµατισµό αυτό, κατά την περίοδο 2006-2009 το ΠΙ ετοίµασε
και προώθησε στα σχολεία γύρω στους 400 τίτλους σχολικών βιβλίων (διδακτικών
πακέτων) µε πρωτοφανή µαζική παραγωγή, µε τη χρήση εννοείται άφθονων
ευρωπαϊκών πόρων. Όµως, κατά γενική οµολογία και παραδοχή του ίδιου του ΠΙ, το
αποτέλεσµα που προέκυψε, δε φαίνεται να είναι το καλύτερο δυνατό (Χαραλάµπους,
2011: 627-628).
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4.2. Σχολικά εγχειρίδια και ιδεολογία
Έτσι, η αξία δεν έχει γραµµένο στο κούτελό τι πράγµα είναι. Μάλλον, η αξία µετατρέπει κάθε προϊόν
εργασίας σ’ ένα κοινωνικό ιερογλυφικό. Αργότερα, οι άνθρωποι ζητούν ν’ αποκρυπτογραφήσουν το
ιερογλυφικό αυτό, να γνωρίσουν το µυστικό του ίδιου του κοινωνικού προϊόντος διότι η ανάδειξη των
χρήσιµων αντικειµένων σε αξίες είναι ειδικό κοινωνικό προϊόν, απαράλλαχτα όπως και η γλώσσα.
Καρλ Μαρξ

Ιδεολογία αποτελεί ένα σύνολο συνειδητών αλλά και ασυνείδητων ιδεών που
συνιστούν τους στόχους, τις προσδοκίες και τις δράσεις κάποιου. Πρόκειται για τον
τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζει κανείς πρόσωπα και πράγµατα, όπως υποστηρίζεται
στο πλαίσιο των πολιτικών ιδεολογιών, οι οποίες αφορούν σε διαφορετικές πτυχές
της κοινωνίας: εκπαίδευση, υγεία, νοµοθεσία, ή για ένα σύνολο ιδεών που
προτείνεται από την κυρίαρχη κοινωνική τάξη σε όλα τα µέλη της κοινωνίας, όπως
προτείνουν οι Μαρξιστικές ή Κριτικές προσεγγίσεις (Freeden, 1996: 16).
Οι εκπαιδευτικές ιδεολογίες έχουν τη ρίζα τους στις πολιτικές ιδεολογίες και
φυσικά επηρεάζουν τις αποφάσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης. Το 1981, ο William F.
O’ Neill οµαδοποίησε τις εκπαιδευτικές ιδεολογίες σε έξι διαφορετικές οµάδες υπό το
πρίσµα δύο γενικότερων κατηγοριών. Κατηγοριοποίησε αυτές τις ιδεολογίες σε
συντηρητικές και φιλελεύθερες. Οι συντηρητικές εκπαιδευτικές ιδεολογίες είναι ο
εκπαιδευτικός φονταµεταλισµός, η εκπαιδευτική νοησιαρχία και ο εκπαιδευτικός
συντηρητισµός. Από την άλλη µεριά, οι φιλελεύθερες ιδεολογίες είναι ο
εκπαιδευτικός φιλελευθερισµός

(liberalism), o εκπαιδευτικός σοσιαλιστικός

φιλελευθερισµός (liberationism) και ο εκπαιδευτικός αναρχισµός
Οι εκπαιδευτικές ιδεολογίες ασκούν µία ιδιαίτερα σηµαντική επίδραση στις
ατοµικές πεποιθήσεις για τους συνολικούς στόχους της εκπαίδευσης, το παιδί ως
µανθάνων υποκείµενο, τη φύση των αναλυτικών προγραµµάτων, τις διδακτικές
µεθόδους αλλά και τις διαδικασίες αξιολόγησης της τάξης (Kiraz & Ozdemir, 2006:
153-154).
Έτσι, λοιπόν, η εκπαιδευτική ιδεολογία, η οποία πηγάζει από µία πολιτική
ιδεολογία είναι σε θέση, µεταξύ άλλων, να ελέγχει τα προγράµµατα της ύλης που
διδάσκεται στα σχολεία για να επηρεάσει πιο αποτελεσµατικά την πολιτική
κοινωνικοποίηση. Το σχολείο µεθοδεύει πολιτική αγωγή, επηρεάζει δηλαδή σκόπιµα
το άτοµο µε γνώµονα κάποιον τύπο πολίτη. Τα προγράµµατα διδασκαλίας δεν
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παρέχουν απλές γνώσεις, αλλά διδάσκουν πολιτικά θέµατα, µεταδίδουν αξίες και
διαµορφώνουν στάσεις µε πολιτικό περιεχόµενο, όχι µόνο µε το ειδικό µάθηµα της
Πολιτικής Αγωγής, αλλά κυρίως µέσω ευρύτερων γνωστικών – διδακτικών
αντικειµένων.

Φυσικά,

ανάµεσα

στα

εκπαιδευτικά

συστήµατα

προκύπτουν

διαφοροποιήσεις ως προς το µοντέλο πολίτη που το καθένα οραµατίζεται. Ωστόσο,
σχεδόν σε όλες τις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες διδάσκεται ο τρόπος λειτουργίας
του προβλήµατος, οι πολιτικοί θεσµοί, το εθνικό οικονοµικό σύστηµα και έννοιες µε
πολιτικό χαρακτήρα, όπως οι ατοµικές ελευθερίες ή η κοινωνική ευθύνη. Ωστόσο,
αλλού δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην εθνική ιστορία, στην κοινωνική
συµµόρφωση και υπακοή του πολίτη και αλλού τονίζεται η συνεργασία ή τα
οικονοµικά θέµατα. Μεγαλύτερη οµοιοµορφία διαφαίνεται στις πολιτικές αξίες:
συµµετοχή στα κοινά και στη λήψη συλλογικών αποφάσεων, κατανόηση των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη, υποστήριξη του δηµοκρατικού
τρόπου ζωής και άλλων κοινών σκοπών.
Αυτές οι διαφοροποιήσεις σε σχολικό επίπεδο επαληθεύουν το γεγονός ότι
κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα έχει ξεκάθαρη πολιτικο-ιδεολογική κατεύθυνση που
αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη κοινωνικοπολιτική ιδεολογία της συγκεκριµένης
κοινωνίας. Η υποταγή στους κανόνες και την εξουσία είναι το κύριο ενδιαφέρον της
πολιτικής και κοινωνικής εκπαίδευσης, τόσο στο δηµοτικό όσο και στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Σαββαΐδης, 2005: 101-102).
Για κάθε εξουσία το σχολικό βιβλίο δεν είναι µόνο εκπαιδευτικό και
πληροφοριακό µέσο αλλά αποτελεί και πολιτικό προϊόν και παράγοντα κοινωνικών
µετασχηµατισµών. Αυτό συµβαίνει διότι, αρχικά, το

περιεχόµενό του είναι

συνάρτηση των ιδεωδών και της φιλοσοφίας αγωγής που κυριαρχούν την περίοδο
κατά την οποία αυτό συγγράφεται. Επιπλέον, το σχολικό βιβλίο επιδρά στους
µαθητές, µετατρέπει τις πολιτικές προθέσεις σε κοινωνική πράξη µέσω επιλεκτικής
παράθεσης πληροφοριών, λόγου ή εικόνας. Εποµένως, το σχολικό εγχειρίδιο ως
µέρος της σχολικής πράξης είναι δυνατόν να προσβλέπει µε την κοινωνικοποίηση των
νέων είτε στην οπισθοδρόµηση και στη συντήρηση, είτε στη βελτίωση και στη
µακροπρόθεσµη αλλαγή του κοινωνικού συστήµατος (Μπονίδης, 2004: 195).
Στην παρούσα µελέτη το ενδιαφέρον εστιάζεται στα βιβλία της Γλώσσας. Η
Φραγκουδάκη (1987: 24) τονίζει ότι η γλώσσα δεν είναι αθώα καθώς οι λέξεις
µεταβιβάζουν πληροφορίες αλλά και ιδεολογικά µηνύµατα. Τα µηνύµατα αυτά
γίνονται αντιληπτά ακόµη και µέσα από τις πιο απλές λέξεις, τον χειρισµό και τον
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συνδυασµό των λέξεων, αλλά ακόµη και τις γραµµατικές επιλογές του οµιλητή.
Άλλωστε, η γλώσσα είναι γνωστό ότι δεν αποτελεί ένα απλό σύστηµα συµβόλων αλλά
και το κυρίαρχο µέσο κοινωνικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων (Eagleton,
1991: 215. Latour, 1986: 271). Μάλιστα, στις κοινωνικές επιστήµες είναι αποδεκτό
ότι η γλώσσα είναι αυτή που όχι µόνο διαµορφώνει τη σκέψη αλλά µπορεί και να την
µεταβιβάσει στα υπόλοιπα µέλη του κοινωνικού συνόλου (Vygotsky, 2000). Υπ’
αυτό το πρίσµα, τα βιβλία της γλώσσας παρουσιάζουν µία ιδιαιτερότητα σε σύγκριση
µε άλλα σχολικά εγχειρίδια. Πιο συγκεκριµένα, αυτά δεν συνίστανται –κυρίως– σε
ενιαία και συνεχή αφήγηση, αλλά ενσωµατώνουν ποικίλα κειµενικά είδη
διαφορετικής προέλευσης και ύφους προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες της
γλωσσικής διδασκαλίας. Παρά, δε, το γεγονός ότι τα κείµενα αυτά δεν επιλέγονται µε
στόχο τη µετάδοση συγκεκριµένου περιεχοµένου, ωστόσο, εξαιτίας του έµµεσου
χαρακτήρα τους, αντικειµενικά λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά ως προς τη
µετάδοση των µηνυµάτων που προβάλλουν. Κατά συνέπεια, έχουν τη δυνατότητα να
διαµορφώσουν αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας ισχυρές, αν όχι πιο ισχυρές από
αυτές που συγκροτούν τα άµεσα περιεχόµενα άλλων µαθηµάτων, όπως η Ιστορία ή η
Γεωγραφία (Φραγκουδάκη & ∆ραγώνα, 1997: 442). Οι αναπαραστάσεις αυτές, µε τη
σειρά τους, επηρεάζουν τον τρόπο δράσης των µαθητών, όπως άλλωστε και κάθε
ατόµου, καθώς η συµπεριφορά καθαυτή βασίζεται στον τρόπο µε τον οποίο κανείς
αναπαριστά ή αλλιώς, κατανοεί την εξωτερική πραγµατικότητα (Perner, 1991). Αν
τώρα, σκεφτεί κανείς ότι οι αναπαραστάσεις αυτές διαµορφώνονται από τα βιβλία σε
άτοµα κρίσιµης ηλικίας, όπως η σχολική ή η εφηβική, για τη διαµόρφωση
προσωπικότητας, στάσεων, αξιών και συµπεριφορών, κατανοεί τη µεγάλη δύναµη που
µπορεί να ασκήσουν τα σχολικά εγχειρίδια στην τωρινή, αλλά και µελλοντική
συµπεριφορά των ατόµων.
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5. Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση
Είναι ευρέως γνωστό ότι το τέλος του 20ου αιώνα συµπίπτει µε µεγάλες και
θεµελιακές αλλαγές. Οι τάσεις για παγκοσµιοποίηση σε όλους τους τοµείς της ζωής, η
κινητικότητα εργαζοµένων και αγαθών εντός της Ε.Ε, οι ανατροπές στην Ανατολική
Ευρώπη µε την κατάρρευση των χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισµού», η επικράτηση
της ελεύθερης αγοράς, η µονοκρατορία της υπερδύναµης των ΗΠΑ, οι οικονοµικοί
µετανάστες, απαιτούν προσαρµογή των ευρωπαϊκών κοινωνιών στις νέες συνθήκες ,
οι οποίες µε τη σειρά τους απαιτούν νέες αξίες, όπως την κοινωνική ανοχή, την
καταπολέµηση πάσης φύσεως διακρίσεων και την

πολυφωνία. Εποµένως, ο

ευρωπαϊκός χώρος διαρκώς µεταλλάσσεται. Ενώ τα περιθώρια άσκησης εθνικής
εκπαιδευτικής πολιτικής στενεύουν, η εκπαίδευση οφείλει να προστατεύει την
φυλετική και πολιτισµική ιδιαιτερότητα, την εθνική διαφορετικότητα (Σαββαΐδης,
2005:169-270).
Καθώς η εκπαίδευση αποτελεί, όπως ειπώθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο,
ένα βασικό µέσο µετάδοσης αξιών, αυτή φαίνεται να αποτελεί σηµείο κοµβικής
σηµασίας για την απάντηση σε µια σειρά ερωτήµατα τα οποία συνδέονται µε το
µέλλον του ευρωπαίου πολίτη, και, ενδεχοµένως, υπό ένα πρίσµα µε τον µέλλον της
Ευρώπης. Τέτοια ερωτήµατα αφορούν στο τι είδους κοινωνία θέλουµε για την
Ευρώπη του 21ου αιώνα και µε ποιες αξίες και οράµατα συνδέεται; πώς οριοθετείται
σήµερα η έννοια του «πολίτη» του 21ου αιώνα και µε ποιες αξίες και οράµατα
συνδέεται; Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του ευρωπαίου πολίτη;
Ταυτόχρονα, όµως, η εκπαίδευση έχει καταλυτικό ρόλο στην απάντηση ερωτηµάτων,
ευρύτερης κοινωνικής υφής, όπως για παράδειγµα το αν η παγκοσµιοποίηση σηµαίνει
τάξη ή αταξία πραγµάτων, εκσυχρονισµό ή οπισθοδρόµηση, εδραίωση ή µεταιωρισµό
της δηµοκρατίας, κοινωνική ισότητα ή αποκλεισµό, ενίσχυση της δηµόσιας
εκπαίδευσης ή της ιδιωτικής. Προφανώς, η έννοια της «παγκοσµιοποίησης» είναι
πολυσήµαντη (James & Manfred, 2010: 12). Κατ’ επέκταση, η σύγχρονη συζήτηση
γύρω από την ανάγκη δηµιουργίας πολιτών µε παγκόσµια-οικουµενική συνείδηση και
πολιτική ευαισθησία κρίνεται επιβεβληµένη (Σαββαΐδης, 2005: 177).
Ιδιαίτερα, επιβάλλεται η διερεύνηση των σχέσεων ανάµεσα στην εκπαίδευση
και στον πολιτισµό, καθώς αυτός συνδέεται µε τη φύση, τον χαρακτήρα, τον ρόλο,
την ύπαρξη και συνέχεια του εθνικού κράτους. Για αυτόν τον λόγο, η σχολική
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κουλτούρα αποτελεί ένα ευρύτερο πεδίο προβληµατισµού, καθώς, συνδέεται µε την
προάσπιση του εθνικού χαρακτήρα, τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς, την αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας και τη διάδοση των
σύγχρονων ιδεών. Παράλληλα, σχετίζεται µε θέµατα όπως η επιλογή και η διάδοση
της γνώσης, η ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη στάσεων των
µαθητών, που έχουν ως στόχους την ένταξή τους στην κοινωνία, την προετοιµασία για
την αγορά εργασίας, τη διαµόρφωση εθνικής συνείδησης και την ανάπτυξη στάσεων
βασισµένων στις οικουµενικές αξίες και στα ανθρώπινα ιδανικά. Στη χώρα µας, η
συζήτηση για τις σχέσεις ανάµεσα στην εκπαίδευση και στον πολιτισµό, που
αναφέρονται, κυρίως, στο επιλεγµένο από την ελληνική κοινωνία µέρος της
γενικότερης κουλτούρας που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το θεσµό της
εκπαίδευσης, επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από δύο χαρακτηριστικούς παράγοντες:
τον υψηλό βαθµό εθνοθρησκευτικής οµοιογένειας από την µία πλευρά και τις ποικίλες
επιδράσεις από την ένταξή µας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ιστορικές, πολιτικές,
οικονοµικές και, κυρίως, πολιτιστικές (Παντίδης & Πασσιάς, 2004: 308).
Σε αυτήν την ευρωπαϊκή οικογένεια η ελληνική εκπαίδευση καλείται να
καλλιεργήσει την ευρωπαϊκή διάσταση. δεν είναι µόνο η υιοθέτηση µιας σειράς
µέτρων, όπως η κινητικότητα εκπαιδευτικών και σπουδαστών, η εναρµόνιση των
εκπαιδευτικών συστηµάτων, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ή ακόµα η
διδασκαλία για την Ευρώπη. Είναι κυρίως, η άρση του στερεοτύπου της εθνικής
ταυτότητας και συνείδησης του έθνους –κράτους (Σαββαΐδης, 2005: 176-177).

Η

ιδέα της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση εµφανίστηκε για πρώτη φορά σε
µία Έκθεση του Συµβουλίου Υπουργών Παιδείας της τότε ΕΟΚ, το 1976, όταν
συµφωνήθηκε να δοθεί Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση µαθητών και
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ακολούθησε η
∆ιακήρυξη της Κοπεγχάγης το 1978 για την ανάδειξη του Ευρωπαίου Πολίτη και
Ευρωπαϊκού πολιτισµού µέσω εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών-µελών
(Φλουρής, 1999: 191).
Η συνθήκη του Μάαστριχτ, η Πράσινη Βίβλος και η Λευκή Βίβλος (βλ.
Βελισσαρίου, 2004) αποτελούν τα τρία κείµενα, τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο
διαµόρφωσης και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοινότητας.
Έτσι, µε τα άρθρα 126 και 127 της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1987)
διαµορφώθηκε επίσηµα το νοµικό πλαίσιο που αφορά την παρέµβαση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε όλες τις βαθµίδες των εθνικών εκπαιδευτικών
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συστηµάτων των κρατών- µελών της (Φλουρής, 1999: 191). Η Λευκή Βίβλος µε τίτλο
«Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση: οι προκλήσεις και η αντιµετώπισή
τους για την µετάβαση στον 21ο αιώνα» (11-12 ∆εκεµβρίου 1993), αντιπροσωπεύει
την οικονοµική φιλοσοφία του ευρωπαϊκού εκσυχρονισµού. Αναµφισβήτητα, το
σηµαντικότερο, αν και ανεπίσηµο, κείµενο που αφορά τη γενική εκπαίδευση είναι η
Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, το οποίο
δηµοσιεύτηκε στις 29 Σεπτεµβρίου 1993 και στο οποίο αναφέρεται ότι η Κοινοτική
δράση πρέπει να δώσει έµφαση στην αγωγή του «Ευρωπαίου πολίτη». Με την
εφαρµογή της εκπαιδευτικής αυτής πολιτικής το σχολείο καλείται να λειτουργήσει ως
µοχλός, όχι µόνο προβληµάτων της Κοινότητας, αλλά και να συµβάλει στον
εξοπλισµό των ατόµων µε εφόδιο ώστε να είναι ικανά να ανταποκριθούν στον
ανταγωνισµό της Ευρωπαϊκής οικονοµίας (Φλουρής, 1999: 192-194).
Κατά την περίοδο 1997-2000 το Συµβούλιο της Ευρώπης διερεύνησε σε
βάθος τις έννοιες της Εκπαίδευσης για τη ∆ηµοκρατική Πολιτεία, τις δεξιότητες και
τις ικανότητες, τις στρατηγικές µάθησης και τις πρακτικές εφαρµογές της. Οι
επακόλουθες δραστηριότητες της περιόδου 2001-2004 σχετικά µε την Εκπαίδευση
για την ∆ηµοκρατική πολιτεία στοχεύουν στη µετατροπή των αποτελεσµάτων της
πρώτης περιόδου του προγράµµατος σε εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές. Αυτές
εστιάζονται στην ανάπτυξη πολιτικών στάσεων σχετικά, µε την Εκπαίδευση για τη
∆ηµοκρατική πολιτεία, στη δηµιουργία δικτύων συνεργασίας, καθώς επίσης στην
ενίσχυση της επικοινωνίας, της διάχυσης της πληροφορίας και της ευαισθητοποίησης
της κοινωνίας (Παντίδης & Πασιάς, 2004: 402).
Το Συµβούλιο της Ευρώπης διατύπωσε 20 στόχους της διδασκαλίας για την
Ευρώπη οι οποίοι αποβλέπουν στην πορεία προς ένα κοινό αναλυτικό πρόγραµµα
σπουδών για την Ευρώπη και αφορά στις γνώσεις, στις δεξιότητες και τις στάσειςαξίες που επιδιώκεται να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι µαθητές. Συγκεκριµένα,

Στόχοι διδασκαλίας σχετικά µε τις Γνώσεις
1. Να εφοδιάσει τους µαθητές µε κάποιες γνώσεις για την κατανόηση του
ευρωπαϊκού τοπίου (Landscape) και των βασικών διαφορών και οµοιοτήτων του
φυσικού περιβάλλοντος και τρόπων ζωής.
2. Να κάνει τους µαθητές ικανούς να κατανοήσουν την ποικιλία των µορφών
διάταξης (patterns) και των διαδικασιών των ανθρώπινων εγκαταστάσεων και των
µορφών παραγωγής.
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3. Να εξετάζει πολιτικο-οικονοµικές τάσεις και πολιτικές πρακτικές όσον αφορά στα
αποτελέσµατά τους, του παρόντος και του µέλλοντος, στην ευρωπαϊκή κοινωνία.
4. Να αποδίδει προσοχή και κατανόηση στη διαδικασία αλληλεπίδρασης µεταξύ
ανθρώπου και φύσης- περιβάλλοντος και τις συνέπειες για το παρόν και το
µέλλον.
5. Να συµβουλεύει / εξασφαλίζει την κατανόηση από τους µαθητές του βαθµού της
συνέχειας και της έννοιας της αλλαγής µε την πάροδο του χρόνου όπως αυτή
λειτούργησε στην Ευρώπη και να αποσαφηνίζει τη φύση, τις αιτίες και τα
αποτελέσµατα αυτών των αλλαγών.
6. Να καλλιεργεί την κατανόηση του ουσιαστικού ρόλου της χρήσης και της
ποικιλίας των αποδεικτικών στοιχείων ως βάσης της επακόλουθης χρήσης.
7. Να καλλιεργεί τη γνώση, όπου είναι δυνατό, µέσα από την άµεση εµπειρία, για
την πλούσια ποικιλοµορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς.
8. Να διασφαλίσει την κατάλληλη πληροφόρηση των µαθητών και την κατανόηση
των συνεπειών του ευρωπαϊκού πλουραλισµού και της διαφορετικότητας όσο και
των οργανισµών, των ιδρυµάτων και των ιδεών που συµβάλλουν στην ευρύτερη
ενότητα και συνεργασία για την αντιµετώπιση της σύγκρουσης και της διάστασης.
9. Να βοηθά τους µαθητές να κατανοούν τις κοινωνικές δοµές και τα ήθη, τους
θεσµούς, τα ζητήµατα και τα προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας.
10. Να καλλιεργεί τη γνώση και την κατανόηση των διεθνών τάσεων, των τρόπων
σκέψης και των µορφών συµπεριφοράς που αλλάζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία
και τείνουν να επηρεάσουν το µέλλον των µαθητών ως ώριµων ενηλίκων.

Στόχοι διδασκαλίας σχετικά µε τις δεξιότητες
11. Να κάνει τους µαθητές ικανούς να µιλούν τουλάχιστον µια ευρωπαϊκή γλώσσα
εκτός από τη µητρική τους, σε επίπεδο που να διασφαλίζει την αποτελεσµατική
επικοινωνία.
12. Να αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητες σε συνδυασµό µε τις γλωσσικές
δεξιότητες, ως µέσο αποτελεσµατικής επικοινωνίας.
13. Να ενισχύει τις βασικές µαθησιακές δεξιότητες σε συνδυασµό µε τις γλωσσικές
δεξιότητες, ως µέσο αποτελεσµατικής επικοινωνίας.
14. Να αναπτύσσει τις οπτικές και τις επινοητικές δεξιότητες, µε σκοπό να
συµπεριλάβει την αισθητική αντίληψη και εκτίµηση µια ποικιλίας πολιτιστικών
µορφών.
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15. Να παρέχει ευκαιρίες στους µαθητές για την εξάσκηση µιας ευρείας περιοχής
πολιτικών δεξιοτήτων.

Στόχοι σχετικά µε τις στάσεις και τις αξίες
16. Να κάνει τους µαθητές να γνωρίσουν και να σέβονται την πλούσια πολιτιστική
κληρονοµιά που µοιράζονται µε τους άλλους νέους Ευρωπαίους.
17. Να ενθαρρύνει την εκτίµηση των µαθητών για τις ευρωπαϊκές αξίες γενικά και
ιδιαίτερα τις φιλελεύθερες δηµοκρατικές αξίες, όπως είναι η ανεκτικότητα και η
ισότητα.
18. Να αναπτύσσει στους µαθητές µεγαλύτερη κοινωνική µετάσταση και αντίληψη
της αξίας του να ζουν σε µια πλουραλιστική κοινωνία και να αντλούν δύναµη από
τα κινήµατα, τους οργανισµούς και τις φιλόδοξες απόψεις που προωθούν την
ενότητα στην Ευρώπη.
19. Να διεγείρουν την ανάπτυξη κοινωνικής µετάστασης µε σκοπό τη δηµιουργία
µεγαλύτερης

κατανόησης

µεταξύ

των

Ευρωπαίων

και

τη

µεγαλύτερη

εµπιστοσύνη στην ενεργό συνεργασία.
20. Να κάνει τους µαθητές ικανούς να δεχθούν τις ευθύνες που έχουν ως Ευρωπαίοι
πολίτες και να αναπτύσσουν εποικοδοµητικές στάσεις για επείγοντα, καίρια,
σύγχρονα θέµατα όπως είναι η ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε ολόκληρο
τον κόσµο (Παντίρης & Πασσιάς, 2004:402-403).
Πολλοί υποστηρίζουν ότι το διακύβευµα δεν είναι τόσο «ιδεολογικό» όσο
«πολιτικό». Τα ερωτήµατα δεν αφορούν µόνο «ποια Ευρώπη θέλουµε», αλλά «την
ποιότητα, τον βαθµό και τον τρόπο συµµετοχής στη διαµόρφωση της συγκεκριµένης
Ευρώπης». Το κράτος – µέλος δεν µπορεί πλέον να χαράσσει την πολιτική του
αυτόνοµα, σεβόµενο ή λαµβάνοντας υπόψη κάποιες γενικές αρχές, όπως συνέβαινε
µέχρι τη 10ετια του 1990. Τώρα είναι υποχρεωµένο να ικανοποιήσει συγκεκριµένα
κριτήρια που έχουν τεθεί και αφορούν στη µετρήσιµη όψη / εκδοχή της επίτευξης των
κοινοτικών στόχων, όπως συµβαίνει στο χώρο της οικονοµίας. Το κοινωνικό και το
εκπαιδευτικό τοπίο γεµίζουν από δείκτες, κριτήρια και αριθµούς. την ώρα που το
Σύνταγµα της Ευρώπης αναζητά τον «λαό του», οι ευρωπαϊκές κοινωνίες τη «συνοχή
και την αλληλεγγύη τους» και η Ευρώπη της γνώσης «την κοινωνία των ενεργών
πολιτών της» (Πασσιάς, 2006: 366).
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Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση παραµένει ένα ευρωπαϊκό ιδανικό,
όπως διατυπώθηκε τον Απρίλιο του 1978 στη ∆ιακήρυξη της Κοπεγχάγης:
Η ενδυνάµωση της αίσθησης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας στους νέους ανθρώπους και
η ανάπτυξη του αισθήµατος της αξίας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των θεµελίων
πάνω στα οποία οι Ευρωπαίοι σκοπεύουν να βασίσουν την πρόοδό τους σήµερα, είναι
κυρίως η διαφύλαξη των δηµοκρατικών αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης και ο
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Φλουρής, 1996: 227).

Βέβαια, στη διαµόρφωση και εφαρµογή της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής η
Ε.Ε διατείνεται ότι ενεργεί σύµφωνα µε την αρχή της «επικουρικότητας»:
Η ένωση δεν µπορεί να θεσµοθετήσει και να επιβάλλει µια δεσµευτική για τα µέλη της
κοινή πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης, όπως αντίθετα υλοποιεί, για παράδειγµα,
στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας. Τα κράτη-µέλη εξακολουθούν να φέρουν την
κύρια ευθύνη για τη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων (Γκόβαρης &
Ρουσσάκης, 2008:16-17. Inman & Rubinfeld, 1998: 13-17. Toth, 1992: 1085).

Ωστόσο,

η ΕΕ επιτάχυνε

τις

διαδικασίες

διαµόρφωσης

του ευρωπαϊκού

εκπαιδευτικού χώρου, ο οποίος παρουσιάζει πλέον σφαιρικότητα και συνεκτικότητα.
Συγκεκριµένα,

τo 2000 στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας

χαράχτηκε η «Στρατηγική της Λισαβόνας» Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια µεγάλη ποιοτική µεταλλαγή, η
οποία προκύπτει από την παγκοσµιοποίηση και τις προκλήσεις µιας νέας οικονοµίας
καθοδηγούµενης από τη γνώση και έταξε ένα νέο στρατηγικό στόχο για το 2010: «Να
γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο
ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Υπογραµµίζει δε ότι οι αλλαγές
αυτές απαιτούν όχι µόνο ριζικό µετασχηµατισµό της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, αλλά
και ένα τολµηρό πρόγραµµα για τον εκσυχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής
πρόνοιας και εκπαίδευσης (Holzahaur & Luif, 2014).
Με βάση τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική πολιτική
στοχεύει κυρίως: στην προετοιµασία της µετάβασης προς µια δυναµική και
ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης µέσω της «δια βίου» µάθησης, στα ανοιχτά
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρύτερο κόσµο µέσω της
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κινητικότητας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών (Γκόβαρης & Ρουσσάκης,
2008:18-20), στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των µαθητών στα
γυµνάσια και στα λύκεια και των γενικών γνώσεών τους µέσω-κυρίως- των
γλωσσικών µαθηµάτων, των µαθηµατικών, της φυσικής, της χηµείας, της έκθεσης,
της βιολογίας και των βασικών αρχών της τεχνολογίας (Καλογιαννάκη &
Μακράκης, 1996:13), στην αναγνώριση των ευρωπαϊκών αξιών και της ανοχής και
σεβασµού για άλλους λαούς και πολιτισµούς, στην καταπολέµηση του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας και την προώθηση της ενεργού ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη,
στην ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, στην ενίσχυση της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης µέσα στις πολυπολιτισµικές σχολικές τάξεις και στην αποδυνάµωση
στερεοτύπων και προκαταλήψεων στο διαπολιτισµικό σχολείο (Γκόβαρης &
Ρουσσάκης, 2008: 23, 160-168), στην ενδυνάµωση των ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων, όπως των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, 2001), αλλά και στην ενεργό συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών σε
«φορείς» ανθρωπιστικής βοήθειας (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008:16).
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6. Η έρευνα των σχολικών βιβλίων
Η συστηµατική ενασχόληση µε τα σχολικά βιβλία ξεκίνησε στο τέλος του 19ου αι.
και στις αρχές του 20ου αι., µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, στο πλαίσιο της Αγωγής
για την Ειρήνη. Έως τα µέσα της δεκαετίας του 1970 επίκεντρο της έρευνας
αποτέλεσε η επισήµανση προκαταλήψεων, στερεοτύπων, εικόνων εχθρού αναφορικά
µε άλλους λαούς στα σχολικά βιβλία (Μπονίδης, 2004:3). Από τα µέσα της δεκαετίας
του 1970 η προσπάθεια των ερευνητών επικεντρώθηκε σε µία θεωρητική θεµελίωση
της έρευνάς τους και στην συγκρότηση κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων και
µεθόδων. Από τότε, η «∆ιεθνής έρευνα (ή διερεύνηση) σχολικών βιβλίων» διερευνά
τα σχολικά εγχειρίδια υπό το πρίσµα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. ακόµη και
σήµερα, πρωταρχικό αντικείµενό της αποτελεί οτιδήποτε αφορά σε έναν πολιτισµό
ειρήνης (Μπονίδης, 2004:4).
Ωστόσο, Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο δόθηκε νέα ώθηση στην έρευνα
των σχολικών βιβλίων. Ο Oργανισµός Ηνωµένων Εθνών ανέθεσε στην Unesco το
έργο της αναθεώρησης των σχολικών βιβλίων. Το 1949 η Unesco κατασκεύασε ένα
«υποδειγµατικό σχέδιο για την ανάλυση και βελτίωση των σχολικών βιβλίων στο
πνεύµα µιας διεθνούς κατανόησης» βάσει του οποίου θεωρήθηκε ότι θα καθίστατο
δυνατή η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων (Μπονίδης, 2004: 21). Κριτήρια του
σχεδίου αυτού υπήρξαν τα εξής:
1. Ακρίβεια (Accuracy). Οι πληροφορίες που θα εµπεριέχονται στα σχολικά
βιβλία πρέπει να είναι ακριβείς και εκσυχρονισµένες, να µην διαστρεβλώνουν
την πραγµατικότητα.

Είναι καλό να χρησιµοποιούνται παραδείγµατα,

εικόνες, πίνακες, διαγράµµατα και χάρτες που θα είναι αντιπροσωπευτικά,
ακριβή και εκσυχρονισµένα.
2. ∆ικαιοσύνη (Fairness). Μειονοτικές οµάδες, άλλες φυλές, και άλλα έθνη και
εθνικότητες θα πρέπει να αποτελούν θέµα ενασχόλησης και η συµβολή τους
θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται ανάλογα.

Όροι και φράσεις που

αναπτύσσουν προκατάληψη, έλλειψη κατανόησης και σύγκρουση και
προσβάλλουν άλλους λαούς θα πρέπει να αποφεύγονται.
3. Αξία (Worth). Οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι ασκήσεις στα βιβλία θα
πρέπει να επιλέγονται µε βάση πόσο σχετικές είναι µε την ανάπτυξη της
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γνώσης, των στάσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα για την
αποτελεσµατική ζωή στο σύγχρονο κόσµο.
4. Περιεκτικότητα και Ισορροπία (Comprehensiveness and Balance). Η επιλογή
και η ερµηνεία του υλικού που παρουσιάζεται θα πρέπει να είναι περιεκτικές
και ισορροπηµένες. Στο σχολικό πρόγραµµα ως σύνολο, θα πρέπει να γίνεται
επαρκής ενασχόληση µε την παγκόσµια ιστορία και γεωγραφία, τους
πολιτισµούς άλλων εθνών και τα σύγχρονα διεθνή

συµβάντα και

προβλήµατα. Πόλεµοι, και διεθνείς συγκρούσεις θα πρέπει να εξετάζονται
στη συνολική προοπτική των διεθνών σχέσεων. Όχι µόνον η πολιτική, αλλά
και η τέχνη, η µουσική, η λογοτεχνία, η θρησκεία, η εκπαίδευση, η
ψυχαγωγία, η επιστήµη, η υγεία, η βιοµηχανία, η εργασία, η γεωργία και
άλλες όψεις της ζωής θα πρέπει να εξετάζονται στη µελέτη της ιστορίας και
του σύγχρονου πολιτισµού.
5. Παγκόσµια Αντίληψη (World-mindness).

Τα ιδεώδη της

ανθρώπινης

ελευθερίας, αξιοπρέπειας, ισότητας και αδελφότητας θα πρέπει να τονίζονται.
Η ανάγκη για έναν ηθικό κώδικα αµοιβαίας ανθρώπινης συµπεριφοράς και η
αίσθηση της κοινής ευθύνης για τις παγκόσµιες συνθήκες θα πρέπει να
τονίζονται. Τα επιτεύγµατα του πολιτισµού, τα εµπόδια στην ανθρώπινη
πρόοδο, τα παγκόσµια ιδεώδη και οι ήρωες, η παγκόσµια αλληλεξάρτηση και
η ανάγκη για διεθνή οργάνωση και συνεργασία θα πρέπει να γίνουν σαφή.
6. ∆ιεθνής Συνεργασία (International Co-operation). Η ενασχόληση µε τις

παγκόσµιες προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης θα πρέπει να τονίζει τη
σπουδαιότητα της επίτευξης της δικαιοσύνης µέσω της διεθνούς συνεργασίας
και του διεθνούς δικαίου. Ο υπέρτατος σκοπός δεν είναι η ειρήνη µε
οποιοδήποτε τίµηµα αλλά µια δίκαιη και ορθολογική ειρήνη και ασφάλεια
υπό το νόµο (Μπονίδης, 2004:21-22).
H Unesco, τα έτη 1988 και 1991 επαναδιατυπώνει τις ανωτέρω αρχές της «∆ιεθνούς
Εκπαίδευσης» αναγνωρίζοντας ότι οι µαθητές πληροφορούνται για τα παγκόσµια
προβλήµατα από πολλές πηγές, από την κοινωνία και από την τυπική εκπαίδευση και
ότι τα σχολικά βιβλία αποτελούν ακόµη τη βασικότερη πηγή άντλησης πληροφοριών
για τους εκπαιδευτικούς και για τους µαθητές. εποµένως, πρέπει να παρουσιάζουν τα
παγκόσµια προβλήµατα µε έναν ισορροπηµένο και εποικοδοµητικό τρόπο. επιπλέον,
πρέπει να αξιολογούνται και να αναθεωρούνται µε κριτήρια την ακρίβεια, την
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πολιτισµική προοπτική, την ισότητα στα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων, την
διατήρηση της ειρήνης, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τις δραστηριότητες και το έργο του ΟΗΕ,
κ.ά. (Μπονίδης, 2004:25).
Παράλληλα µε την Unesco, το 1953-1958 και το 1964-1974 η Ευρωπαική
Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) ερευνά αρχικά τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της
Γεωγραφίας των κρατών –µελών. Το Συµβούλιο της Ευρώπης, λίγα χρόνια µετά την
ίδρυσή του, ενέταξε στην πολιτιστική του δραστηριότητα και την αναθεώρηση των
σχολικών αυτών βιβλίων. Το 1965 το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Σχολικών Βιβλίων
χαρακτηρίσθηκε ως «Κέντρο Σχολικού Βιβλίου του Συµβουλίου της Ευρώπης». Από
τότε το Ινστιτούτο συνεργάζεται µε το Συµβούλιο και αποτελεί ευρωπαϊκή τράπεζα
δεδοµένων για θέµατα που αφορούν στα σχολικά βιβλία των κρατών-µελών του
Οργανισµού αυτού. Το 1983 το Συµβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε τη σύσταση µιας
επιτροπής σχολικών βιβλίων από ειδικούς µε έργο της: α) τη συλλογή πληροφοριών
και την έρευνα σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού εν γένει από τη σκοπιά
της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης, β) την εξέταση της δυνατότητας τα
βιβλία που έχουν ως θέµα τους την Ιστορία, την Ιστορία της Λογοτεχνίας, τις
ανθρωπιστικές σπουδές, κ.ά., να απαλλαγούν από τις εθνικές προκαταλήψεις και να
συµβάλλουν στη βελτίωση της γνώσης για την Κοινότητα (Μπονίδης, 2004:26-27).
Στην Ελλάδα, η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων ξεκίνησε µόλις την
δεκαετία του 1980 λόγω της «περιρρέουσας πολιτικής ατµόσφαιρας»

των

προηγούµενων δεκαετιών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για
την έρευνα των σχολικών βιβλίων πανελληνίως. Πολλοί ερευνητές έχουν διερευνήσει
διάφορες πτυχές στο περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων (ειρήνη, φύλο, ιδεολογία,
αξίες και πρότυπα, εθνοκεντρισµός, ευρωπαϊκή διάσταση, παιδική ηλικία,
εκπαιδευτικός, κλπ) µε διαφορετικές γνωσιοθεωρητικές εκδοχές (π.χ., θετικιστική, το
βιβλίο ως µεταλόγος, ως ιδεολογικό κείµενο) και µε ποικίλες ερευνητικές τεχνικές
(ερµηνευτική µέθοδος, ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου, ανάλυση λόγου).
Ωστόσο, η ελληνική έρευνα σχολικών βιβλίων καταγίνεται κυρίως µε το περιεχόµενο
των βιβλίων των θεωρητικών µαθηµάτων και έχει παραµελήσει τα βιβλία των
θετικών επιστηµών, καθώς και επιµέρους διαστάσεις του περιεχοµένου των βιβλίων.
Άρα, η έρευνα των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα διανύει ακόµη την προδροµική
της φάση, παρά τη σηµαντική παραγωγή που παρουσιάζεται στον ερευνητικό αυτό
χώρο τα τελευταία χρόνια (Μπονίδης, 2004: 38-41).
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Ευοίωνες προοπτικές για την υποστήριξη του έργου των Ελλήνων
Εκπαιδευτικών θέτει η ίδρυση, µετά από προσπάθειες του καθηγητή Π. Ξωχέλλη, της
Μονάδας Έρευνας Σχολικού Βιβλίου στο ΑΠΘ το 1992 και του Κέντρου Έρευνας
Σχολικών Βιβλίων και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙ∆Ε) στην Τοµέα
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής (Καψάλης & Χαραλάµπους, 2007: 384-385).
Αξιοσηµείωτο για την παρούσα µελέτη είναι το γεγονός πως στα πλαίσια των
πρώτων ερευνητικών προγραµµάτων, τα οποία υλοποιήθηκαν από το ΚΕΣΒΙ∆Ε,
έγινε προσπάθεια διερεύνησης της εικόνας των γειτονικών µας λαών µέσα από τα
ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας και Ιστορίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και της εικόνας των Ελλήνων µέσα από τα αντίστοιχα εγχειρίδια των βαλκανικών
χωρών. Αφετηριακή υπόθεση των πρώτων αυτών ερευνητικών προσπαθειών αποτελεί
η επιστηµονική παραδοχή ότι τα σχολικά εγχειρίδια παίζουν σηµαντικό ρόλο στην
µαθησιακή διαδικασία και στην γενικότερη κοινωνικοποίηση του παιδιού ανάλογα µε
την ποσότητα και την ποιότητα των γνώσεων που τους µεταφέρουν, τις στάσεις και
τις διαθέσεις που τους διαµορφώνουν, τις παιδαγωγικές επιδράσεις που τους ασκούν
γνωστικά και συναισθηµατικά, ώστε καθορίζουν τις επιλογές και τη συµπεριφορά
τους (Καψάλης & Χαραλάµπους, 2007: 345).
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7. Η παρούσα µελέτη
Η παραπάνω περιγραφή έδειξε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, από τη µεταπολίτευση µέχρι σήµερα, έχει δεχτεί τρεις
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις µε καθεµία από αυτές να συνδέεται µε διαφορετικούς
εκπαιδευτικούς στόχους και να συνοδεύεται από σχολικά εγχειρίδια τα οποία
αντανακλούσαν την προσπάθεια υλοποίησης των αρχών καθεµιάς από αυτές τις
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες. ∆εύτερον, έγινε σαφές ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
µέσω των συνθηκών του Μάαστριχτ (1987), του Άµστερνταµ (1999), και της
Λισαβόνας (2000) διατυπώθηκαν αρχές οι οποίες καθορίζουν την ευρωπαϊκή
εκπαιδευτική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχή της επικουρικότητας η
οποία αφήνει περιθώρια σε κάθε κράτος µέλος της ΕΕ να διαµορφώσει την
εκπαιδευτική του πολιτική όχι µόνο µε βάση τις ευρωπαϊκές σχετικές αρχές αλλά και
τις πολιτισµικές του ιδιαιτερότητες. Τρίτον, αν και τα σχολικά εγχειρίδια, και
ιδιαίτερα αυτά της Γλώσσας, αποτελούν σηµαντικό µέσο µεταβίβασης αρχών και
αξιών, εντούτοις λίγη βαρύτητα έχει δοθεί στη διερεύνηση των αρχών/ αξιών που
αυτά µεταβιβάζουν και τη σχέση των αρχών/αξιών µε τη γενικότερη περιρρέουσα
ατµόσφαιρα.
Βέβαια, όσον αφορά το τρίτο αυτό στοιχείο, της έρευνας των σχολικών
εγχειριδίων, στο παρελθόν, οι Φραγκουδάκη και ∆ραγώνα (1997) πραγµατοποίησαν
µία ενδιαφέρουσα µελέτη των σχολικών εγχειριδίων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και
ιδιαίτερα της Γλώσσας και της Ιστορίας, µε σκοπό τη διερεύνηση των
προκαταλήψεων που οι Έλληνες διατηρούν για τον εαυτό τους αλλά και για άλλους
λαούς. Ωστόσο, η µελέτη αυτή περιορίστηκε στη µελέτη µία σειράς σχολικών
εγχειριδίων, δηλαδή, σχολικών εγχειριδίων µίας συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου.
Φαίνεται, λοιπόν, ενδιαφέρον να επεκτείνει κανείς τη µελέτη των σχολικών
εγχειριδίων εστιάζοντας σε αυτά άλλης βαθµίδας εκπαίδευσης και επιδιώκοντας µία
διαχρονική σύγκρισή τους ως προς τις αξίες / αρχές που προβάλλουν. Έτσι, στην
παρούσα µελέτη η βαρύτητα δόθηκε στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας της Γ΄
Γυµνασίου των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών της εκπαιδευτικής πολιτικής στην
Ελλάδα. Η επιλογή των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας βασίστηκε
στην άποψη ότι η γλώσσα και, φυσικά, η διδασκαλία της, αποτελεί το βασικότερο
µέσο διαµόρφωσης αλλά και µεταβίβασης αξιών και αρχών. Από τα σχολικά
εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας, ωστόσο, ως αντικείµενο της παρούσας
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µελέτης, επιλέχθηκαν αυτά της Γ΄ Γυµνασίου γιατί: α) η Τρίτη τάξη του Γυµνασίου
αποτελεί την τελευταία χρονιά της εννεάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, β)
αρκετοί από τους µαθητές ή θα συνεχίσουν την φοίτησή τους στον ΟΑΕ∆ ή θα
ασχοληθούν επαγγελµατικά µε κάποια «τέχνη».. άρα, δεν θα ξαναδιδαχθούν
συστηµατικά την νεοελληνική γλώσσα –ως µητρική ή ως δεύτερη γλώσσα. µάλιστα,
κάποιοι από αυτούς δεν θα λάβουν καµία περαιτέρω συστηµατική εκπαίδευση.

7.1. Στόχοι και υποθέσεις
Βασικός στόχος της µελέτης ήταν να εντοπίσει ανάµεσα στα βιβλία της
Νεοελληνικής γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου, των τριών τελευταίων περιόδων, τις αξίες/
θέµατα τα οποία προβάλλονται στα βιβλία αυτά. Επίσης, στόχος ήταν να
προσδιοριστεί αν, τόσο το είδος όσο και ο τρόπος παρουσίασης των αξιών/θεµάτων
αυτών, διαφοροποιείται µεταξύ των εγχειριδίων των διαφορετικών περιόδων
αντανακλώντας έτσι τις ευρύτερες οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες
που ίσχυαν στη χώρα κατά τις αντίστοιχες ιστορικές περιόδους αλλά και τις αρχές
που διέπουν την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για τη φυσιογνωµία του µαθητή,
αυριανού πολίτη της Ευρώπης και του κόσµου.
Αναµένεται τα εγχειρίδια αυτά να προβάλλουν πάγιες αξίες, όπως τον
πολιτισµό, τον

χαρακτήρα του πολίτη, την ιστορικότητα της χώρας, το εθνικό

ιδεώδες, αλλά και, τα πιο σύγχρονα, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την
αλληλεπίδραση-συνύπαρξη των λαών (Υπόθεση 1). Επίσης, αναµένεται οι αξίες
αυτές να προβάλλονται µε διαφορετικό τρόπο, µεταξύ των εγχειριδίων των τριών
διαφορετικών ιστορικών περιόδων αντανακλώντας από τη µια τις εσωτερικές
δυναµικές της χώρας και από την άλλη τις αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής,
ιδιαίτερα αυτές που πηγάζουν από τις συνθήκες του Μάαστριχτ και της Λισαβόνας
(Υπόθεση 2).

7.2. Μεθοδολογία
Ο κύριος όγκος των ερευνητικών εργασιών µε αντικείµενο τα σχολικά εγχειρίδια
έγινε µε βασική µέθοδο την ανάλυση περιεχοµένου. Κατά τον Berelson (οπ. αναφ.
στο Βάµβουκας, 1993:264): «η ανάλυση περιεχοµένου είναι µία ερευνητική τεχνική
για την αντικειµενική, συστηµατική και ποσοτική περιγραφή του δεδηλωµένου
περιεχοµένου της επικοινωνίας» (1984:18).
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Πολλοί απορρίπτουν την προσέγγιση του Berelson για το βασικό στοιχείο της
ανάλυσης περιεχοµένου, την ποσοτικοποίηση, και αναζητούν ποιοτικές µεθόδους
έρευνας, ενδιαφερόµενοι κυρίως για τα κοινωνικά συµφραζόµενα των κειµένων και
την ιδεολογική κριτική τους. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι: α) η ερµηνευτική
ανάλυση, η οποία χρησιµοποιείται για την αποκάλυψη µη σαφώς δεδηλωµένων
µηνυµάτων στα σχολικά εγχειρίδια, β) η γλωσσολογική ανάλυση, η οποία µελετά τις
λέξεις και την ορολογία µε διαµφισβητούµενη σηµασία, γ) η πολιτισµική ανάλυση,
κατά την οποία οι δύο πλευρές σε µία διµερή ή όλες οι πλευρές σε µια πολυµερή
επιτροπή µελετούν τα σχολικά εγχειρίδια της άλλης ή των άλλων πλευρών, µε σκοπό
να εντοπίσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, δ) η ανάλυση λόγου (discourse
analysis), κατά την οποία ο ερευνητής αποδοµεί τα περιεχόµενα του σχολικού
εγχειριδίου, προκειµένου να εντοπίσει τη σηµασία την οποία αποδίδει ο συγγραφέας
του σε πληροφορίες, οµάδες και γεγονότα, κ.ά. (Καψάλης & Χαραλάµπους, 2007:19321).
Βέβαια, το πολυδιάστατο και πολύπλοκο περιεχόµενο της επικοινωνίας
χρειάζεται και τις ποσοτικές και τις ποιοτικές προσεγγίσεις για να συλληφθεί και
ερµηνευθεί. Οι ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις είναι εξίσου απαραίτητες,
καθώς αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλοεξαρτώνται. Οι ποσοτικές µέθοδοι
ασχολούνται κυρίως µε τη δεδηλωµένη διάσταση µηνυµάτων ενός κειµένου, οι
ποιοτικές µε τις λανθάνουσες προθέσεις και αποχρώσεις ενός µηνύµατος (Καψάλης
& Χαραλάµπους, 2007:322).
Για

την

επίτευξη

του

βασικού

στόχου

της

παρούσας

µελέτης

χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου η οποία, αφενός, αποτελεί µία µέθοδο
ποιοτικής έρευνας, αφετέρου, επιτρέπει τον µετασχηµατισµό των ποιοτικών
δεδοµένων σε ποσοτικά, και κατά συνέπεια µετρήσιµα (Βάµβουκας, 1993: 269), βλ.,
επίσης, Creswell, 2011: Κεφ. 7, 9).
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8. Αποτελέσµατα και ευρήµατα
Στο κείµενο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν αρχικά τα αποτελέσµατα σχετικά µε
τις εθνότητες των συγγραφέων των κειµένων των εγχειριδίων που µελετήθηκαν στην
έρευνα. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις εθνότητες
στις οποίες αναφέρονται τα «κείµενα» τα οποία συµπεριλαµβάνονται σε καθένα από
τα τρία εγχειρίδια και, τέλος, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα θέµατα/ αξίες τα οποία
προβάλλονται σε καθένα από τα βιβλία αυτά. Στο πρώτο µέρος της τελευταίας αυτής
ενότητας θα δοθεί έµφαση στην ποσοτική σύγκριση (µέσω ποσοστών) των θεµάτων/
αξιών που εµφανίζονται στα εγχειρίδια ενώ στο δεύτερο θα επιχειρηθεί µία ποιοτική
προσέγγισή τους, προκειµένου να διαφανούν τα ευρήµατα σχετικά µε τις διαφορές
στον τρόπο προβολής και παρουσίασης των επιµέρους θεµάτων/αξιών σε καθένα από
τα τρία σχολικά εγχειρίδια.
8.1. Εθνότητες συγγραφέων κειµένων των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας της
Γ΄ Γυµνασίου

Καθένα από τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου, που
µελετήθηκαν στην έρευνα συµπεριλαµβάνει ένα πλήθος «κειµένων». Όπως ειπώθηκε
στην ενότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ως «κείµενα» θεωρούνται
αποσπάσµατα λογοτεχνικών κειµένων, εφηµερίδων, περιοδικών, βιβλίων του ΟΕ∆Β,
σκίτσα, κόµικς, χάρτες, φωτογραφίες. Η σχετική καταµέτρηση έδειξε ότι τα Α΄, Β΄
και Γ΄ Εγχειρίδιο της ΝΓ της Γ΄ Γυµνασίου περιλαµβάνουν 65, 69, και 156
«κείµενα», αντίστοιχα. Για τους σκοπούς της µελέτης, αρχικά, προσδιορίστηκε η
εθνότητα των συγγραφέων ή δηµιουργών των κειµένων αυτών. Στο Σχήµα 1 φαίνεται
η κατανοµή, σε ποσοστά της εθνότητας των συγγραφέων/δηµιουργών, καθενός από
τα τρία εγχειρίδια.
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Σχήµα 1. Ποσοστά ανά Εθνότητα Συγγραφέων στα εγχειρίδια της ΝΓ Γ΄ Γυµνασίου

Από

το

Σχήµα

1

είναι

εµφανές

ότι

η

συντριπτική

πλειοψηφία

των

συγγραφέων/δηµιουργών των «κειµένων» που συµπεριλαµβάνονται σε καθένα από
τα τρία εγχειρίδια που µελετήθηκαν είναι Έλληνες. Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι
στο Β΄ εγχειρίδιο το ποσοστό των Ευρωπαίων συγγραφέων/δηµιουργών είναι
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό του Α΄ εγχειριδίου. Το ποσοστό αυτό,
αυξάνεται ακόµη περισσότερο, στα «κείµενα» του πιο πρόσφατου εγχειριδίου της
Νεοελληνικής Γλώσσας.

8.2. Αναφορές σε εθνότητες στα εγχειρίδια

της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄

Γυµνασίου
Εκτός από τον προσδιορισµό των εθνοτήτων των συγγραφέων/δηµιουργών των
«κειµένων» που συµπεριλαµβάνονται στα τρία εγχειρίδια της ΝΓ, προσδιορίστηκαν
οι αναφορές στα «κείµενα» σε εθνότητες. Στο Σχήµα 2 φαίνεται η σχετική κατανοµή
σε ποσοστά. Είναι φανερό ότι η εικόνα που εµφανίζεται διαφέρει από εγχειρίδιο σε
εγχειρίδιο.
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Σχήµα 2. Ποσοστά αναφορών σε εθνότητες στα εγχειρίδια της ΝΓ Γ΄ Γυµνασίου

Πιο συγκεκριµένα, στο Εγχειρίδιο Α΄ εµφανίζεται ένα σηµαντικό ποσοστό (38,4%)
αναφορών σε Έλληνες

αλλά και

σε

εθνότητες

του

υπόλοιπου

κόσµου

(συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ) (42,3%). Οι αναφορές σε ευρωπαϊκές εθνότητες
περιορίζονται στο 19,2%. Στο Εγχειρίδιο Β΄, το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών σε
εθνότητες αφορά στους Έλληνες (51,7%), ακολουθούν οι αναφορές σε Ευρωπαϊκές
εθνότητες (34,5%), ενώ σε ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό εµφανίζονται αναφορές σε
εθνότητες του υπόλοιπου κόσµου (13,8%). Στο Εγχειρίδιο Γ΄ η εικόνα είναι
διαφορετική. οι αναφορές σε Έλληνες και σε Ευρωπαϊκές εθνότητες εµφανίζονται σε
ποσοστό 25,6% και 24,8%, αντίστοιχα, ενώ οι αναφορές σε εθνότητες του υπόλοιπου
κόσµου εµφανίζονται σε ποσοστό υψηλότερο (49,6%) απ’ ό,τι στα προηγούµενα δύο
Εγχειρίδια.

8.3. Αξίες-θέµατα στα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου
Η µελέτη των κειµένων που περιλαµβάνονται στα εγχειρίδια της Νεοελληνικής
Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου των τριών τελευταίων περιόδων έδειξε ότι 318 λέξεις,
δηλώσεις ή φράσεις αντανακλούν αξίες - θέµατα τα οποία µεταβιβάζονται στους
µαθητές. Η οργάνωση των λέξεων, δηλώσεων και φράσεων αυτών οδήγησε σε µία
κατηγοριοποίησή τους η οποία περιλαµβάνει 14 αξίες – θέµατα. Η κατηγοριοποίηση
προέκυψε, αρχικά, από την συγγραφέα της µελέτης. Στη συνέχεια, όλο το πρωτογενές
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υλικό δόθηκε σε άτοµο το οποίο δεν σχετίζεται µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
δεν γνώριζε τον βασικό σκοπό της µελέτης. Η συµφωνία µεταξύ των δύο
κατηγοριοποιήσεων ήταν υψηλή αγγίζοντας το 97% του υλικού. Οι διαφορές µεταξύ
των δύο κωδικοποιήσεων επιλύθηκαν κατόπιν συζήτησης.
Οι αξίες – θέµατα που εντοπίστηκαν είναι τα ακόλουθα: γλώσσα, δύναµη και
θέση πολιτική-γεωγραφική-πληθυσµιακή µιας χώρας ή της ΕΕ, πολιτισµός, ενεργός
πολίτης, ελληνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα, θρησκεία, ιστορική πορεία, κινητικότητα
των πολιτών των κρατών-µελών της ΕΕ, το µέλλον των πολιτών της ΕΕ,
πολυπολιτισµική κοινωνία – ετερότητα -διαφορετικότητα, πόλεµος και ειρήνη,
τεχνολογία και επικοινωνία, φυσικό περιβάλλον, φτώχια και κοινωνικές ανισότητες.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεµατικό περιεχόµενο κάθε θέµατος/αξίας.

60

9. Θεµατική ανάλυση των «κειµένων» στα σχολικά εγχειρίδια της
Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου2 από το 1983 έως σήµερα
Όπως ειπώθηκε αµέσως παραπάνω, από την µελέτη των κειµένων των τριών βιβλίων
προέκυψαν 14 θέµατα αξίες.

1. Γλώσσα
Οι αναφορές στη γλώσσα αφορούν σε δηλώσεις σχετικά µε εφηµερίδες, βιβλία, την
ελληνική γλώσσα, κυρίως, την αρχαία ελληνική, ως ρίζα των ευρωπαϊκών γλωσσών,
τις επιρροές της ελληνικής γλώσσας από άλλες γλώσσες, στην αναγκαιότητα
εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας ως µητρικής γλώσσας, αλλά και ξένων- µάλιστα
ευρωπαϊκών-γλωσσών. Ελάχιστες είναι οι αναφορές σε γλώσσες άλλων λαών του
κόσµου. Οι αναφορές αυτές περιορίζονται σε παλαιότερες γλώσσες, όπως τα
λατινικά ή τα φοινικικά, και σε γλώσσες χωρών του Τρίτου Κόσµου.

2. ∆ύναµη- πολιτική, γεωγραφική και πληθυσµιακή θέση
Οι σχετικές αναφορές εµπεριέχουν φράσεις-δηλώσεις σχετικά µε το µέλλον της
Ελλάδας, την Ελλάδα ως σταυροδρόµι λαών, ως χώρα ανάµεσα σε ξεχωριστές
κόσµους, τον ανατολικό και τον δυτικό, τον πρωταρχικό ρόλο του ελληνισµού, τα
γεωγραφικά όρια της Ελλάδας ως µέρος της Ευρώπης. τη δύναµη της Ευρώπης, στην
ενοποίηση της Ευρώπης, τη σχέση Ευρώπης και ΗΠΑ. Οι αναφορές σε άλλες
περιοχές του κόσµου αφορούν στη µεγάλη δύναµη των Ασσυρίων, Αιγυπτίων,
Περσών και στο γεγονός της κατάληψης της Ελλάδας από διάφορους λαούς της
∆ύσης και της Ανατολής.

3. Πολιτισµός (γράµµατα- τέχνες- επιστήµες)
Οι σχετικές δηλώσεις κάνουν αναφορά σε σηµαντικές προσωπικότητες της
λογοτεχνίας και της τέχνης, γενικότερα, στην ελληνική τέχνη, στις επιρροές της
Ελλάδος από τον Ευρωπαϊκό διαφωτισµό, στον ελληνικό πολιτισµό, στην
συνεισφορά των Ελλήνων στην πρόοδο της επιστήµης, αλλά και στην απαράµιλλη
ελληνική τέχνη, ενώ τονίζεται ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική παράδοση πηγάζει από

2

Οι αριθμοί των σελίδων στις οποίες γίνεται αναφορά της εκάστοτε αξίας παρουσιάζονται στο
Παράρτημα.
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την ελληνική. ∆εν γίνεται αναφορά σε άλλους πολιτισµούς της Ευρώπης ή του
υπόλοιπου κόσµου. Έτσι, υπερθεµατίζεται η προσφορά των Ελλήνων-κυρίως της
αρχαιότητας - στον παγκόσµιο και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό πολιτισµό.

4. Ενεργός πολίτης
Οι δηλώσεις αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτών για την προστασία του
περιβάλλοντος, την υποχρέωση για κοινωνική δράση, την αλληλοβοήθεια την
κοινωνία των πολιτών, τις εθελοντικές οργανώσεις ή οργανώσεις

και δράσεις

κοινωνικής αλληλεγγύης.

5. Ελληνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα
Οι δηλώσεις που οργανώθηκαν γύρω από τη συγκεκριµένη αξία-θέµα αναφέρονται
στην προβολή Ελλήνων αλλά και Ευρωπαίων δηµοφιλών ατόµων από την
αρχαιότητα έως σήµερα, στις πολιτιστικές και γλωσσικές αλληλεπιδράσεις ΕλλάδοςΕΕ, στο βίωµα της Ενωµένης Ευρώπης, στην κοινή ζωή, στην εσωτερική (Ευρωπαϊκή
αγορά), στην Ευρώπη του κόσµου, στο ρόλο της Ευρώπης στην παγκοσµιοποίηση.

6. Θρησκεία
Οι δηλώσεις περιλαµβάνουν αναφορά στην Παλαιά ∆ιαθήκη, στον χριστιανισµό,
στην Βυζαντινή παράδοση της ορθόδοξης εκκλησίας, στα µυστήρια της ορθόδοξης
εκκλησίας, σε εορτές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγµατος.

7. Ιστορία
Οι σχετικές δηλώσεις αναφέρονται στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, σε ιστορικά
πρόσωπα, σε λαούς που επηρέασαν την πορεία της παγκόσµιας ιστορίας, στην
δηµιουργία της ΕΕ, στην Ιστορία ων Βαλκανίων, στις σλαβικές και τουρκικές
επιρροές προς την Ελλάδα.

8. Κινητικότητα των πολιτών των κρατών-µελών της ΕΕ
Οι σχετικές δηλώσεις-αναφορές περιγράφουν την έξοδο των νέων για σπουδές, τις
µορφές του τουρισµού, τους οικονοµικούς µετανάστες
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9. Μέλλον πολιτών της ΕΕ
Οι σχετικές δηλώσεις αντανακλούν προβληµατισµούς για το µέλλον της
ανθρωπότητας, όνειρα και φόβους για αυτό, αλλά και τρόπους για την αντιµετώπισή
του.

10. Πολυπολιτισµική κοινωνία και Ετερότητα
Οι σχετικές δηλώσεις-αναφορές αντανακλούν την προκατάληψη που υπάρχει µεταξύ
ατόµων, τις ποικίλες µορφές ρατσισµού, την αναφορά σε κοινωνικοπολιτισµικές και
όχι γενετικές διαφορές µεταξύ των ανθρώπων, στα στερεότυπα για άντρες και
γυναίκες.

11. Πόλεµος και ειρήνη
Αναφορά στον Α΄ και Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, σε αιτίες πολέµου, γενικά, στον
ανταγωνισµό µεταξύ των λαών, στα αποτελέσµατα πολέµων, στην παραβίαση
ανθρώπινων δικαιωµάτων, στην αναγκαιότητα της ειρήνης.

12. Τεχνολογία και εκπαίδευση
Οι δηλώσεις που έχουν ενταχθεί στην συγκεκριµένη κατηγορία αναφέρονται στις
ανακαλύψεις, τα ιστορικά πρόσωπα που συνετέλεσαν στην εξέλιξη της τεχνολογίας,
σε επιστηµονικά επιτεύγµατα, στα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, στο διαδίκτυο ως
υπεραξία.

13. Φυσικό περιβάλλον
Περιλαµβάνονται αναφορές στην οικολογία, στην µόλυνση του περιβάλλοντος, στην
προστασία του περιβάλλοντος, στις φυσικές οµορφιές της Ελλάδας.

14. Κοινωνικές ανισότητες
Περιλαµβάνονται δηλώσεις σχετικά µε την περιθωριοποίηση των νέων, την
καταπολέµηση της πείνας, την αναγνώριση της προσωπικής αξίας, την αλληλεγγύη
και την συνεργασία ως µέσο άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων.
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10. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των θεµάτων / αξιών των
Σχολικών Εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου
από το 1983 έως σήµερα
Στο κείµενο που ακολουθεί, αρχικά, θα παρουσιαστεί η ποσοτική κατανοµή των
αναφορών για καθένα από αυτά τα θέµατα-αξίες που εµφανίζονται σε καθένα από τα
σχολικά εγχειρίδια της ΝΓ των τριών τελευταίων περιόδων. Η περιγραφή αυτή αν
και πληροφοριακή ως προς την έµφαση, σε ποσοτικούς όρους, που καθένα από τα
τρία εγχειρίδια δίνει σε καθεµία από τις αξίες-θέµατα που αυτό προβάλλει,
εντούτοις, δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο η κάθε αξία-θέµα
προβάλλεται. Με άλλα λόγια, η ποσοτική προσέγγιση των αξιών-θεµάτων δεν
επαρκεί για να δώσει πληροφορίες για τις επιµέρους διαστάσεις της κάθε αξίαςθέµατος στις οποίες δίνεται βαρύτητα σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους µέσω
των σχολικών εγχειριδίων της ΝΓ. Για αυτό το λόγο, στη συνέχεια θα επιχειρηθεί
µία ποιοτική προσέγγιση των αναφορών αυτών και θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά
οι διαστάσεις των θεµάτων-αξιών που παρουσιάζονται στα ΝΓ Γ΄ Γυµνασίου των
τριών περιόδων που µελετώνται στην έρευνα.

10.1. Ποσοτική κατανοµή θεµάτων-αξιών
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις συχνότητες και τα ποσοστά στα οποία καθεµία από τις
αξίες-θέµατα που περιγράφηκαν παραπάνω εµφανίζονται τόσο στο σύνολο των
κειµένων που απαρτίζουν τα τρία σχολικά εγχειρίδια της ΝΕ της Γ΄ Γυµνασίου όσο
και σε καθένα από αυτά, ξεχωριστά. Οι κατανοµές αυτές επιτρέπουν, αφενός, τον
εντοπισµό των αξιών - θεµάτων που κυριαρχούν, συνολικά, στα βιβλία που
µελετώνται και αφετέρου τις όποιες διαφορές, σε ποσοτικό επίπεδο, µεταξύ των
βιβλίων ως προς τις αξίες – θέµατα που καθένα από αυτά προβάλλει. Σε συνολικό,
λοιπόν, επίπεδο, είναι εµφανές από τον Πίνακα 1 ότι η πλειοψηφία των αναφορών
που εντοπίστηκαν στα τρία βιβλία αντανακλούν, κυρίως, θέµατα – αξίες οι οποίες
αφορούν στον πολιτισµό (14,8%), στον ενεργό πολίτη (10%), στις κοινωνικές
ανισότητες (10,1%), σε ζητήµατα τεχνολογίας και επικοινωνίας (8,8%), αλλά και σε
ζητήµατα που αφορούν στο µέλλον των πολιτών. Ως λιγότερο σηµαντικές αξίεςθέµατα, ως προς το βαθµό αναφοράς τους στα σχολικά εγχειρίδια φαίνονται το
φυσικό περιβάλλον (3,1%), η Ιστορία της Ελλάδας ή της Ευρώπης (3,1%), η
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θρησκεία (4,1%) και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ή της Ευρώπης (4,1%), αλλά
και η κινητικότητα των πολιτών (6,9%) και η ελληνική/ευρωπαϊκή ταυτότητα
(6,9%).
Ο ίδιος Πίνακας παρουσιάζει, επίσης, δύο ενδιαφέροντα ευρήµατα. Πρώτον,
ορισµένες από τις αξίες-θέµατα που εντοπίστηκαν εµφανίζονται ως κυρίαρχες σε όλα
τα βιβλία της ΝΕ γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου. Συγκεκριµένα, η αξία/θέµα σχετικά µε
τον πολιτισµό εµφανίζεται σε υψηλά ποσοστά στα κείµενα και των τριών βιβλίων
(11,7%, 17,8%, 13,7%, για το Α΄, Β΄, και Γ΄ εγχειρίδιο, αντίστοιχα). Αντίθετα,
άλλες, όπως η αναφορά στην Ιστορία, εµφανίζονται ελάχιστα σε όλα τα βιβλία
(5,9%, 2%, 3,3%, για το Α΄, Β΄, και Γ΄ εγχειρίδιο, αντίστοιχα). ∆εύτερον, είναι
ιδιαίτερα εµφανές ότι µεταξύ των βιβλίων υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς
το ποιες αξίες - θέµατα προβάλλονται. Για παράδειγµα, η αξία σχετικά µε την
ελληνική γλώσσα ενώ δεν εµφανίζεται καθόλου στο Α΄ εγχειρίδιο (0%) και σε
ελάχιστο ποσοστό (2,9%) στο Β΄ εγχειρίδιο, εµφανίζεται σε υψηλό ποσοστό στο
πλέον πρόσφατο (12%). Το ίδιο συµβαίνει µε την αξία σχετικά µε τη γεωγραφική
και πολιτική δύναµη της Ελλάδας και της Ευρώπης (0%, 1%, 6,6%, για το Α΄, Β΄,
και Γ΄ εγχειρίδιο, αντίστοιχα). Σε πολύ σηµαντικό ποσοστό, εµφανίζεται µόνο στο
πρόσφατο βιβλίο η αξία σχετικά µε τον ενεργό ρόλο που ο κάθε πολίτης θα πρέπει
να έχει στη κοινωνία (15,3%). Θέµατα σχετικά µε την πολυπολιτισµική κοινωνία
(12,6%) αλλά και τον πόλεµο και την ειρήνη (11,5%) κυριαρχούν, επίσης, στο
τελευταίο εγχειρίδιο. Αντίθετα, στο Α΄ εγχειρίδιο κυριαρχούν αξίες - θέµατα, όπως η
εθνική ταυτότητα (14,7%), η θρησκεία (15,7%), και η σηµασία του φυσικού
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ΑΞΙΕΣ
Γλώσσα
∆ύναµη – θέση (πολιτική,
γεωγραφική, πληθυσµιακή)
Πολιτισµός
Ενεργός πολίτης
Ταυτότητα (εθνική και
ευρωπαϊκή)
Θρησκεία
Ιστορία
Κινητικότητα
Μέλλον
Πολυπολιτισµική κοινωνία
και ετερότητα
Πόλεµος-ειρήνη
Τεχνολογία και επικοινωνία
Φυσικό περιβάλλον
Κοινωνικές ανισότητες
ΣΥΝΟΛΑ

Β΄ Εγχειρίδιο
1991-2005

Γ1+Γ23 Εγχειρίδιο
2006 - σήµερα
F
%
22
12
12
6,6

Α΄ Εγχειρίδιο
1983 -1990
f
%
0
0
0
0

f
3
1

%
2,9
1

4
0
5

11,7
0
14,7

18
7
1

17,8
7
1

25
28
16

5
2
3
4
0

15,7
5,9
8,8
11,7
0

1
2
11
11
1

1
2
10,8
10,8
1

1
5
5
0
34

2,9
14,7
14,7
0
100

2
13
2
28
101

2
12,8
2
27,7
100

ΣΥΝΟΛΑ
f
25
13

%
7,8
4,1

13,7
15,3
8,7

47
35
22

14,8
11
6,9

7
6
7
12
23

3,8
3,3
3,8
6,6
12,6

13
10
21
27
24

4,1
3,1
6,6
8,5
7,5

21
10
3
4
183

11,5
5,4
1,6
2,2
100

24
28
10
32
318

7,5
8,8
3,1
10,1
100

Πίνακας 1. Ποσοτική κατανοµή των θεµάτων-αξιών που εντοπίζονται στα τρία σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυµνασίου
που µελετήθηκαν στην έρευνα.

3

Τόσο στο Πίνακα 1 όσο και στο κείμενο, όπου Γ1 σημαίνει το Βιβλίο μαθητή της ΝΓ και όπου Γ2 το Τετράδιο μαθητή.
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περιβάλλοντος (14,7%). Επίσης, αναφορές στην τεχνολογία και την επικοινωνία
δίνονται σε σηµαντικά ποσοστά τόσο στο Α΄ (14,7) όσο και στο Β΄ εγχειρίδιο. Η δε
αναφορά στις κοινωνικές ανισότητες κυριαρχεί µεταξύ των «κειµένων» που
συµπεριλαµβάνονται στο Β΄ εγχειρίδιο (27,7%).

10.2. Ποιοτική προσέγγιση των θεµάτων-αξιών
Αν και ενδιαφέροντα τα αποτελέσµατα της ποσοτικής προσέγγισης των θεµάτων
αξιών που προβάλλονται στα εγχειρίδια της ΝΓ της Γ΄ Γυµνασίου των τελευταίων
δεκαετιών, εντούτοις δεν απαντούν πλήρως στο βασικό ερώτηµα της µελέτης σχετικά
µε τον αν διαφοροποιείται, µεταξύ των εγχειριδίων αυτών, ο τρόπος µε τον οποίο
αυτά εκφράζονται. Το σηµαντικό αυτό ερώτηµα απαντάται µέσω της ποιοτικής
προσέγγισης των θεµάτων/αξιών καθώς αυτή η προσέγγιση αποκαλύπτει, όπως
ειπώθηκε παραπάνω, τις ιδιαίτερες προθέσεις και αποχρώσεις του εκάστοτε
θέµατος/αξίας το οποίο ως µήνυµα µεταφέρεται µέσω των «κειµένων» (Καψάλης &
Χαραλάµπους, 2007:322). Η περιγραφή που ακολουθεί εστιάζεται στις διαφορετικές
αυτές αποχρώσεις µέσω των οποίων προβάλλεται κάθε θέµα / αξία σε καθένα από τα
τρία εγχειρίδια που µελετήθηκαν.
Γλώσσα. Στο Α΄ εγχειρίδιο οι αναφορές στη Γλώσσα είναι µόνο έµµεσες (π.χ.,
αναφορές στην τυπογραφία, σ. 21, σε εφηµερίδες, στον τύπο, γενικότερα, και στη
δηµοσιογραφία, σελ. 82-99, στην γραφοµηχανή και στα βιβλία, σελ. 83, 85) και δεν
αφορούν ειδικά στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ή άλλων γλωσσών. Στο Β΄
εγχειρίδιο προβάλλεται η ελληνική γλώσσα (π.χ., η ελληνική ρίζα των Ευρωπαϊκών
γλωσσών, σελ. 151-158), χωρίς, όµως, και πάλι να δίνεται έµφαση στην
αναγκαιότητα της ορθής εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας ή άλλων γλωσσών µε
εξαίρεση µία αναφορά στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και στις µη γλωσσικές
διακρίσεις στην Ευρώπη (σελ. 151-158). Αντίθετα, στο Γ΄ εγχειρίδιο µία ολόκληρη
ενότητά του αφιερώνεται στην ελληνική γλώσσα, στην αναγκαιότητα διατήρησης των
γλωσσών όλων των λαών του κόσµου (σελ. 30-32), στις επιρροές της ελληνικής
γλώσσας από ξένες γλώσσες (Γ1: σ. 32, Γ2: σελ, 18, 24), στην αναγκαιότητα της
εκµάθησης και προστασίας της ελληνικής γλώσσας (Γ1: σελ. 36, 42-43, Γ2: σελ. 2025), στη χρήση του διαδικτυακού λόγου (Γ1: σ. 39, Γ2: σελ. 20-22) και των ειδικών
γλωσσών των επιστηµών (π.χ. της Φυσικής, Γ1: σ. 40). Επίσης, διαφηµίζεται και
προωθείται η ελληνική γλώσσα ως µία γλώσσα πάντα σύγχρονη (Γ2: σ. 23).
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∆ύναµη- πολιτική, γεωγραφική και πληθυσµιακή θέση. Στο Α΄ εγχειρίδιο δεν γίνεται
καµία αναφορά στη δύναµη –θέση της Ελλάδας, της Ευρώπης, των ΗΠΑ ή άλλων
χωρών του κόσµου. Στο Β΄ εγχειρίδιο τονίζεται εµφατικά το λαµπρό µέλλον της
Ελλάδας στην Ε.Ε., αν αυτή παρακολουθήσει τις εξελίξεις, ότι η Ελλάδα θα έµενε
πίσω σε πολλούς τοµείς αν δεν ανήκε στην Ε.Ε. και ότι πρέπει κάθε κράτος της Ε.Ε.
να κάνει την προσαρµογή του στις υποδείξεις της, αλλιώς θα κινδυνεύσει η
οικονοµία του. Γίνεται παραδεκτό ότι οπωσδήποτε η Ευρώπη έχει, στα τέλη του 20ου
αιώνα χάσει την κυριαρχία του κόσµου. Παρ’ όλα αυτά, διαθέτει τη δύναµη και το
πνεύµα να αντιµετωπίσει τη νέα κατάσταση και να διατηρήσει µία σχετικά υψηλή
θέση. Φαίνεται, επίσης, η Ευρώπη να ξεπερνά τον παραδοσιακό κατακερµατισµό
της, καθώς η Ε.Ε. σταδιακά διευρύνεται και εισέρχεται σε φάση µεγαλύτερης και
πληρέστερης ενοποίησης. Σε αυτήν την Ευρώπη, στην οποία η Ελλάδα έγινε
σταδιακά µέλος, συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισµοί που σέβονται ο ένας τον
άλλο, αναγνωρίζονται οι αλληλεπιδράσεις του ελληνικού πολιτισµού µε τους
πολιτισµούς άλλων λαών (151-158). Στο Γ΄ εγχειρίδιο υπογραµµίζεται ο οριακός
χαρακτήρας της Ελλάδας σε Ευρώπη – Ασία – Αφρική (Γ1: σελ. 12-13) και η
Ελλάδα παρουσιάζεται ως χώρα υποδοχής οικονοµικών µεταναστών (Γ1: σ. 11).
Υπάρχει προβληµατισµός για τις σχέσεις της Ε.Ε. µε τις Η.Π.Α. και τις χώρες του
Τρίτου Κόσµου (Γ1: σ. 84). Τονίζεται ο ηγετικός ρόλος που φιλοδοξεί να
διαδραµατίσει η Ευρώπη στον κόσµο της παγκοσµιοποίησης (Γ2: σ. 44).

Πολιτισµός. Στο Α΄ εγχειρίδιο η αναφορά στον πολιτισµό της Ελλάδος γίνεται
έµµεσα µε παρουσίαση των ονοµάτων προσωπικοτήτων της ευρωπαϊκής και
ελληνικής λογοτεχνίας ή της ελληνικής µυθολογίας και ιστορίας (σελ. 92-93) ή της
τέχνης και κυρίως της ζωγραφικής και της γλυπτικής (σελ. 128-160) ή του
κινηµατογράφου και των ντοκυµαντέρ (σ. 161). Στο Β΄ εγχειρίδιο παρουσιάζεται η
ελληνική τέχνη, αρχαία και σύγχρονη (σελ. 57, 70-71, 128) και θεωρείται πως ο
κλασικός ελληνικός πολιτισµός µε τις αξίες και τις βασικές αρχές του αποτελεί την
πεµπτουσία του σύγχρονου «∆υτικού» πολιτισµού (στον οποίο περιλαµβάνεται και ο
Αµερικανικός). Από την άλλη µεριά, γίνεται παραδεκτό ότι η νεότερη Ελλάδα
επηρεάστηκε από τον ευρωπαϊκό και κυρίως τον γαλλικό διαφωτισµό σε όλους τους
τοµείς. Ωστόσο, υπογραµµίζεται ότι ο ελληνικός πολιτισµός, από την αρχαιότητα
µέχρι σήµερα εµπλουτίζει τους άλλους γειτονικούς (Βαλκάνια, Μεσόγειος) ή µη
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πολιτισµούς (Ασία, Ρωσία, Αµερική, κτλ) και οι άλλοι πολιτισµοί επιδρούν στον
ελληνικό πολιτισµό, π.χ., Παρθενώνας, και Οµηρικά Έπη, Πυραµίδες (σελ. 151-158).
Παράλληλα, ένα ολόκληρο κεφάλαιο του Β΄ εγχειριδίου αφιερώνεται στην τέχνη:
ζωγραφική (τοπιογραφία – κλασική – βυζαντινή – αναγεννησιακή – σύγχρονη –
µοντέρνα – λαϊκή) και στα ρεύµατά της (κλασικισµός – νατουραλισµός – ρεαλισµόςιµπρεσιονισµός – εξπρεσιονισµός – κυβισµός – υπερρεαλισµός) (σελ. 247-279).
Στο Γ΄ εγχειρίδιο, ο πολιτισµός και η τέχνη πρωταγωνιστούν µε την προβολή
του Παρθενώνα και µε τη θέση ότι η Ευρώπη «δεν πρέπει να κυριαρχηθεί µόνο από
το χρήµα αλλά πρέπει να είναι µία Ευρώπη του πολιτισµού και της παιδείας, των
∆ικαιωµάτων του ανθρώπου» (Γ1: σ. 72). Εξάλλου, στον πολιτισµό και στην τέχνη
αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Εδώ, κυριαρχεί η διαπίστωση της µαγείας του
τραγουδιού (Γ1: σ. 122), της ποικιλοµορφίας της τέχνης (Γ1: σ. 122), της ερµηνείας
της µε τον µύθο του Προµηθέα (Γ1: σ. 123), της επιρροής από την αρχαία ελληνική
µυθολογία (Γ1: σ. 124). Συνάµα, εξαίρεται η τέχνη ως οικονοµική επένδυση (Γ1: σ.
123), που έχει, όµως, και τη δύναµη να καταργεί τις κοινωνικές διακρίσεις (Γ1: σ.
127). Και, ενώ γίνεται λόγος για ζωγραφική, γλυπτική, λογοτεχνία, κινηµατογράφο,
αρχαίο ελληνικό δράµα (Γ2: σελ. 44-45, 66-68), παρελαύνουν µπροστά µας ο
Όµηρος (Γ2: σ. 128), ο Αριστοφάνης στην Επίδαυρο (Γ1: σ. 128), ο Τρωικός
πόλεµος (Γ2: σ. 66-67), η ζωγραφική στα ελληνικά γραµµατόσηµα (Γ1: σ. 129),
ακόµη και τα Graffities (Γ1: σ. 129). Καταλήγουµε συµπεραίνοντας πως γίνεται
µόνο µία αναφορά σε µη Έλληνα καλλιτέχνη, στον Vincent Van Gogh (Γ1: σ. 130).

Ενεργός πολίτης. Στο Α΄ εγχειρίδιο δεν γίνεται καµία έκδηλη αναφορά στην
αναγκαιότητα της ενεργού κοινωνικής και πολιτικής δράσης των πολιτών. Μόνο στο
τρίτο κεφάλαιό του φαίνεται έµµεσα πως οι πολίτες είναι και αυτοί υπεύθυνοι για
την προστασία του περιβάλλοντος (σελ. 52-54, 56). Αντίθετα, στο Β΄ εγχειρίδιο
γίνεται λόγος για την αδιαφορία των υπευθύνων, την υποχρέωση για κοινωνική –
φιλανθρωπική

δράση

και

κοινωνική

προσφορά,

για

αλληλοβοήθεια,

για

συνδικαλιστική δράση, για αυτοθυσία, για κοινωνία των πολιτών, για συλλογικότητα
και κοινωνικότητα, αγάπη και προσφορά. Για ανθρώπους, όπως ο Αλβ. Σβάιστερ, ο
οποίος τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ Ειρήνης, για ανθρωπιστικούς οργανισµούς,
όπως ο Ο.Η.Ε., ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός, η ∆ιεθνής Αµνηστία –για πολίτες που
επιλέγουν να γίνουν δωρητές οργάνων (σελ. 185-211). Στο Γ΄ εγχειρίδιο η
ενεργοποίηση του πολίτη δίνεται εµφατικά. ∆ηλώνεται ότι είναι λίγοι αυτοί που
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επιλέγουν να γίνουν µέλη εθελοντικών µη κυβερνητικών οργανώσεων –όπως οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα ή η ∆ιεθνής Αµνηστία (Γ1: σ. 108-109). Σαρκάζονται ως
υποκριτικές οι φιλανθρωπίες των πλούσιων κυριών (Γ1: σ. 108), της προσφοράς τους
στις χώρες του τρίτου Κόσµου (Γ2: σ. 62) ενώ εκθειάζονται ο τρόπος δράσης της
οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Γ1: σελ. 108, 110), της Unicef µετά τον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο (Γ1: σ. 109), της Unesco (Γ2: σ. 60), της Action Aid για τη
στήριξη της µόρφωσης των λαών (Γ2: σ. 61). Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται στους
µαθητές µε ιδιαίτερη ευαισθησία η αναγκαιότητα του Πανελλήνιου αντικαρκινικού
εράνου (Γ1: σ. 118) και της εκπαίδευσης των νέων στην προάσπιση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων (Γ1: σ. 118) και στην αλληλεγγύη και συνεργασία στον κόσµο (Γ1: σ.
119), καθώς και ο θεσµός της ανάδοχης οικογένειας (Γ2: σελ. 57-58).

Ελληνική και Ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στο Α΄ εγχειρίδιο η αναφορά στην ελληνική και
ευρωπαϊκή ταυτότητα γίνεται έµµεσα, ειδικά µε την εφεύρεση του ασύρµατου από
τον Ιταλό Μαρκόνι (σ. 62), µε την προβολή του Ιούδα, του Εφιάλτη, του Μακιαβέλι,
του Ηρακλή, του ∆ον Κιχώτη, του Σάιλοκ, του Ταρτούφου, του Οδυσσέα, του
Παπαδιαµάντη (σελ. 92-93), των µάρκων της ∆υτικής Γερµανίας (σ. 100), των
ελληνικών δραχµών (σ. 105), των δολαρίων των ΗΠΑ (σ. 105). Ωστόσο, στο Β΄
εγχειρίδιο δηλώνεται ξεκάθαρα η «ταυτότητα» της Ελλάδας µε την Ε.Ε. και µε την
αναφορά στις πολιτισµικές και γλωσσικές αλληλεπιδράσεις, αλλά κυρίως µε την
«έκθεση» της ιστορικής πορείας της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε. (σελ. 151, 158).
Στο Γ΄ εγχειρίδιο ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερώνεται στην Ε.Ε., στους στόχους της
(Γ1: σ. 72), στη σχέση της µε την Ελλάδα και τον πολιτισµό της (Γ1: σελ 77-80, Γ2:
σ. 36), στη σχέση της µε τις ΗΠΑ και τις χώρες του Τρίτου Κόσµου (Γ1: σ. 84), στην
πολυµορφία της Ευρώπης (Γ2: σ. 36), στον τρόπο λειτουργίας και στα θεσµικά
όργανα της Ε.Ε. (Γ2: σ. 38), στους παραγωγικούς τοµείς και τις παραδόσεις των
χωρών της (Γ2: σελ. 39-40), στην Ε.Ε. των διαφορών – συγκρούσεων και των
κοινών αξιών (Γ2: σ. 41), στον ηγετικό ρόλο που στοχεύει να διαδραµατίσει στον
πλανήτη µας (Γ2: σ. 44).
Θρησκεία. Στο Α΄ εγχειρίδιο αναφέρεται η Παλαιά ∆ιαθήκη, το βιβλίο – απαρχή των
τριών µεγάλων θρησκειών, του Ιουδαϊσµού, του Χριστιανισµού και του
Μουσουλµανισµού (σ. 95). Η αναφορά στον Χριστιανισµό γίνεται εµφανέστερα µε
τη διάκριση των Ορθοδόξων και Καθολικών (σ. 166). Στο Β΄ εγχειρίδιο γίνεται
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έµµεση αναφορά στους Καθολικούς (Πάπας Πίος Ε΄, σ. 76), ενώ γίνεται ξεκάθαρα η
αναφορά στον Χριστιανισµό και τη Βίβλο (σ. 128), στη βυζαντινή και
αναγεννησιακή τέχνη. Στο Γ΄ εγχειρίδιο γίνεται λόγος για την «βυζαντινή παράδοση
της ορθοδοξίας» (Γ1: σ. 14), για το Σχίσµα και τη διάκριση σε ορθόδοξους και
καθολικούς (Γ1: σ. 21), τον διωγµό των Εβραίων από τους Ναζί (Γ1: σ. 58). Είναι
αξιοσηµείωτο ότι σε κανένα από τα τρία εγχειρίδια δεν αναφέρονται άλλες
θρησκείες του κόσµου.

Ιστορία. Στο Α΄ εγχειρίδιο µπορεί κανείς να θεωρήσει ως ιστορικά γεγονότα τις
ανακαλύψεις και εφευρέσεις που αναφέρονται σε ολόκληρο το Α΄ Κεφάλαιο. Ως
σηµαντικότερη αναφορά σε ιστορικό γεγονός είναι αυτή για τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο (χωρίς βέβαια να γίνεται ονοµαστική αναφορά των αντιπάλων, σελ. 8-9).
Γίνεται, επίσης, αναφορά σε ένα ιστορικό πρόσωπο της ελληνικής αρχαιότητας, τον
Εφιάλτη (σ. 92) και της περιόδου της ελληνικής επανάστασης του 1821, τον Μάρκο
Μπότσαρη (σ. 167). Στο Β΄ εγχειρίδιο, πέρα από το ότι µπορούµε να θεωρήσουµε ως
ιστορικά γεγονότα τις ανακαλύψεις – εφευρέσεις που αναφέρονται σε ολόκληρο το
πρώτο Κεφάλαιο, παρατηρείται ότι γίνονται αναφορές σε ποικίλους λαούς που
πρόσφεραν τα µέγιστα κατά την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας (σελ. 8-34),
δίνεται µε ιδιαίτερη έµφαση η δηµιουργία της Ε.Ε.: η εκκίνησή της στο ιστορικό
γίγνεσθαι ως Ε.Ο.Κ., οι στόχοι της, η µετεξέλιξή της σε Ε.Ε., η σηµαία της Ε.Ε., τα
µέσα και τα όργανα πραγµάτωσης των στόχων της Ε.Ε. (σελ. 151-158). Στο Γ΄
εγχειρίδιο προβάλλεται όχι µόνο η αρχαία (Γ2: σελ 12-13) και η σύγχρονη Ελλάδα
(Γ2: σελ. 10-15), αλλά και όλοι οι λαοί της Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, κ.ά. που από
την αρχαιότητα µέχρι σήµερα πρόσφεραν στην ανθρωπότητα (Γ1: σελ. 1-25, Γ2:
σελ. 10-15), Μάλιστα, καινοτοµεί σε σύγκριση µε τα δύο προηγούµενα εγχειρίδια
καθώς αναφέρεται στα Βαλκάνια και στις Βαλκανικές χώρες, κατεξοχήν γείτονές
µας χώρες. Επίσης, αναφέρεται στις σλαβικές και τουρκικές επιρροές µας (Γ2: σ.
18), στην ιστορική πορεία της επωνυµίας µας «Έλληνες και Γραικοί» (Γ1: σ. 21),
στον διωγµό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί (Γ1: σ. 58), στη
διχόνοια Εβραίων και Αράβων (Γ1: σελ. 95-96), στο ολοκαύτωµα στο Νότιο Βιετνάµ
(Γ2: σ. 60), στην Τουρκοκρατία και την επανάσταση του 1821 (Γ1: σ. 21). Συνάµα,
αναφέρονται ο Α΄ και Β ΄ Παγκόσµιος Πόλεµος.
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Κινητικότητα. Στο Α΄ εγχειρίδιο η κινητικότητα εκφράζεται ως έξοδος των νέων για
σπουδές στο εξωτερικό (σ. 17), ως διευκόλυνση της µετακίνησης ανθρώπων και της
µεταφοράς προϊόντων µε την εξέλιξη των µέσων µαζικής συγκοινωνίας (σελ. 32-49)
και την Ελλάδα ως χώρο υποδοχής τουριστών για διακοπές (σελ. 86, 163). Στο Β΄
εγχειρίδιο προβάλλεται µια ιδιαίτερη µορφή τουρισµού, ο οικοτουρισµός, για τον
οποίο προσφέρονται πολλά µέρη της Ελλάδας (σελ. 86-111), χωρίς πάλι να
απαξιώνεται η απόλαυση των ταξιδιών αναψυχής στην Ελλάδα και στο Αιγαίο της
(σελ. 112-125). Στο Γ΄ εγχειρίδιο γίνεται και πάλι αναφορά στα σύγχρονα µέσα
µαζικών µεταφορών (Γ1: σ. 30), αλλά και στους οικονοµικούς µετανάστες και
λαθροµετανάστες (Γ2: σ. 29), στο ότι πλέον οι περισσότερες χώρες είναι
πολυπολιτισµικές (Γ2: σ. 34), στο ότι διαµορφώνεται κοινή ζωή µε την κινητικότητα
και τα προνόµια για τους νέους της Ε.Ε. (Γ2: σ. 37). Ενδιαφέρον προκαλούν τα
όνειρα για ταξίδια στον πλανήτη Άρη (Γ1: σελ. 139, 145).

Μέλλον. Στο Α΄ εγχειρίδιο επισηµαίνονται προβληµατισµοί για το µέλλον της
ανθρωπότητας (σελ. 57, 62) και προβάλλονται στους νέους ως επαγγέλµατα αυτά
του «γραφείου» (σ. 121) και των δηµοσίων υπαλλήλων (σ. 122). Στο Β΄ εγχειρίδιο
εµφανίζονται ο ίδιες αναφορές για το µέλλον της ανθρωπότητας (σ. 93) και τα
επαγγέλµατα των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (σελ. 213-245). Στο Γ΄ εγχειρίδιο
αναγράφονται τα πιθανά αίτια ενός µελλοντικού πολέµου: οι αδικίες, η εξέλιξη των
πολεµικών εξοπλισµών, η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας (Γ2: σ. 51).
Εκφράζονται όνειρα, προσδοκίες, φόβοι, αγωνίες για το άγνωστο µέλλον και
προτείνονται τρόποι για να το ορίσουµε ως άτοµα και ως κοινωνία (Γ1: σ. 133, 134135, 136). ∆ιατυπώνονται δυσκολίες για την επιλογή και αναζήτηση επαγγέλµατος
και εργασίας (Γ1: σ. 149, Γ2: σελ. 71-72), ενώ σαρκαστικά γίνεται µνεία σε
µελλοντολόγους (Γ2: σ. 73) αφού άλλοι ετοιµάζουν το µέλλον µας (Γ2: σ. 74). Αυτή
η δυσκολία των νέων αποδεικνύεται µε την καθυστερηµένη αναχώρηση των νέων
από τη γονεϊκή εστία και το δύσκολο πέρασµά τους στην οικονοµική ανεξαρτησία
(Γ2:σ. 75).

Πολυπολιτισµική κοινωνία και ετερότητα. Στο Α΄ εγχειρίδιο δεν γίνονται καθόλου
αναφορές για την πολυπολιτισµική κοινωνία και ετερότητα. Στο Β΄ εγχειρίδιο
διαπιστώνεται ότι υπάρχει προκατάληψη στις σχέσεις των ατόµων και των χωρών.
τονίζεται ότι επιβάλλεται µια κοινωνία να φροντίζει για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
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να φροντίζει για την ισότιµη ένταξή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες και να τα
υποστηρίζει µε επαγγελµατική κατάρτιση (σελ. 185-211). Στο Γ΄ εγχειρίδιο δίνεται
ιδιαίτερη έµφαση στις ποικίλες µορφές ρατσισµού. ∆ιαπιστώνεται ότι η αυθόρµητη
φύση των παιδιών δεν είναι ρατσιστική (Γ1: σ. 46), ότι οι περισσότερες διαφορές
µεταξύ των λαών είναι κοινωνικοπολιτιστικές παρά γενετικές (Γ1: σ. 46), ότι οι
περισσότεροι από εµάς θα κατανοούσαµε αυτούς που

«διαφέρουν», αν

βρισκόµασταν στη θέση τους (Γ1: σ. 47), ότι οι γυναίκες υφίστανται έντονο
ρατσισµό εξαιτίας του φύλου τους (Γ1: σ. 48). Παρατηρείται ότι κανείς δεν
παραδέχεται ότι είναι ρατσιστής (Γ1: σ. 55). Επισηµαίνεται ότι τα περισσότερα
παιδικά παιχνίδια αναπαράγουν και διαιωνίζουν στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά µε
τους ρόλους ανδρών και γυναικών (Γ1: σ. 61). Στις περισσότερες χώρες είναι
ιδιαίτερα ισχυρό το εθνικιστικό συναίσθηµα (Γ2: σ. 28) και για αυτό τον λόγο οι
περισσότεροι οικονοµικοί µετανάστες είναι λαθροµετανάστες απέναντι στους
οποίους οι ντόπιοι εκφράζουν αντιπαλότητα (ως αιτίους για την ανεργία) και δεν
τους ενοικιάζουν στέγη (Γ2: σελ. 28-29, 32).Ο ρατσισµός παρατηρείται στα σχολεία
µε τις πολυεθνικές τάξεις (Γ1: σ. 52-53), αλλά και στα γήπεδα (Γ2: σ. 32). Τα
στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, η µεροληψία, ο σεξισµός, ο φυλετισµός, η
ξενοφοβία, ο κοινωνικός ρατσισµός οδηγούν στη δηµιουργία µειονοτήτων και
αποδιοποµπαίων τράγων (Γ1: σ. 56), στην αποφυγή ατόµων εθισµένων σε
εξαρτησιογόνες ουσίες (Γ2: σ. 33), παρά το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα είναι
πλέον πολυπολιτισµική και απαιτείται ανοχή στο διαφορετικό (Γ2: σ. 34).

Πόλεµος και Ειρήνη. Στο Α΄ εγχειρίδιο γίνεται µία αναφορά σε πόλεµο,
συγκεκριµένα στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, χωρίς να γίνεται ονοµαστική αναφορά
των εχθρών (σελ 8-9). Στο Β΄ εγχειρίδιο επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της ειρηνικής
συνύπαρξης των λαών και το δικαίωµα της αυτοδιάθεσής τους ( σελ. 185-211). Στο
Γ΄ εγχειρίδιο γίνεται παραδεκτό ότι ο ρατσισµός είναι µία κυρίαρχη αιτία για τον
πόλεµο (Γ1: σ. 53), ότι η ειρήνη δεν είναι φυσική κατάσταση, αλλά οικοδοµείται
παντού και κάθε στιγµή (Γ1: σ. 88). Γίνεται, βέβαια, αναφορά στον Α΄ και Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο (Γ1: σελ. 89-90) αλλά τονίζονται τα πιθανά αίτια ενός
µελλοντικού πολέµου: ο ανταγωνισµός των ισχυρών του πλανήτη για τον έλεγχο των
πετρελαίων της Μέσης Ανατολής (Γ1: σ. 89), η ψυχαγωγία της φρίκης στα ΜΜΕ
(Γ1: σελ. 89-90), οι αδικίες αλλά και η εξέλιξη των πολεµικών εξοπλισµών, η
διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας (Γ2: σ. 51) και, γενικότερα, τα ΜΜΕ, οι ΤΠΕ
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και η εκπαίδευση (Γ1: σ. 103). Υπογραµµίζονται τα αποτελέσµατα των πολέµων,
όπως η ολοένα αύξηση των νεκρών εξαιτίας των νέων πρακτικών του πολέµου (Γ1:
σελ. 89- 90), η φθορά στο ήθος και τον λόγο των ανθρώπων (Γ1: σ. 91), οι δαπάνες
για πολεµικούς εξοπλισµούς και όχι για όσους πεινούν (Γ1: σ. 94), ο φόβος (Γ1:
σελ. 97, 99), η παραβίαση των δικαιωµάτων των παιδιών (Γ1: σ. 49), η διατάραξη
της

οικολογικής

ισορροπίας

(Γ2:

σ.

51).

Τέλος,

διατυπώνονται

πολλοί

προβληµατισµοί µε αφορµή την εξάπλωση των πολέµων και της βίας (Γ2: 53).
Τεχνολογία και επικοινωνία. Στο Α΄ εγχειρίδιο οι 5 από τις 9 ενότητές του (1, 2, 4, 5,
6) είναι αφιερωµένες στις ανακαλύψεις και εφευρέσεις που προώθησαν την πρόοδο
στην τεχνολογία και στην επικοινωνία. Στο Β΄ εγχειρίδιο οι 3 από τις 8 ενότητες του
(1, 2, 5) αναφέρονται σε πρόσωπα, έθνη, λαούς που από την αρχαιότητα έως σήµερα
συνετέλεσαν στην εξέλιξη της επικοινωνίας. Στο Γ΄ εγχειρίδιο οι αναφορές στην
τεχνολογία και την επικοινωνία είναι διάσπαρτες. Γίνεται αναφορά στην επιστήµη
και τις ανακαλύψεις (Γ1: σ. 10), επισηµαίνεται ότι «µε τα σύγχρονα συστήµατα
µαζικής επικοινωνίας και µεταφορών, παρεµποδίζεται η γέννηση νέων γλωσσών»
(Γ1: σ. 30), και τονίζεται ότι τα greeklish κρύβουν κινδύνους, για την ελληνική
γλώσσα από την αγγλική (Γ1: σ. 36, Γ2: σελ. 21-22). Ωστόσο, εκφράζεται η άποψη
ότι το internet αποτελεί ένα νέο τόπο άνθισης του γραπτού λόγου και ότι είναι στο
χέρι µας να διαφηµισθεί και προωθηθεί η ελληνική γλώσσα ως µία γλώσσα πάντα
σύγχρονη (Γ2: σ. 20) και διατυπώνεται το επιχείρηµα ότι τα ΜΜΕ και οι ΤΠΕ µέσω
και της εκπαίδευσης µπορούν να συµβάλλουν στην εδραίωση της ειρήνης (Γ1: σ.
103). Υπογραµµίζεται ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µπορούν να προβάλλουν
τη δράση τους µέσω του ∆ιαδικτύου (Γ1: σ. 113). Και ενώ εκφράζονται
προβληµατισµοί για τις απειλές που κρύβουν οι θετικές επιστήµες (Γ1: σελ. 141,
144), οι συγγραφείς αναρωτούνται πώς θα ήταν η ζωή µας δίχως την τεχνολογία (Γ2:
σ. 70).

Φυσικό περιβάλλον.

Στο Α΄ εγχειρίδιο εκφράζεται ενδιαφέρον για την οικολογία

(σελ. 52-54, 56) και προβάλλεται ως ελκυστική η Ελλάδα για διακοπές (σελ. 163).
Στο Β΄ εγχειρίδιο, ολόκληρη η 3η ενότητα καταγίνεται µε την οικολογία, τις φυσικές
οµορφιές, τις προστατευόµενες περιοχές της Ελλάδας και τον προκλητικό τουριστικό
φυσικό της πλούτο. Βέβαια, διατυπώνονται ανησυχίες για την ρύπανση της
θάλασσας (σ. 93), τη ραδιενέργεια (σ. 93), την αισθητική του περιβάλλοντος (σ. 93) .
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Θεωρείται αναγκαία η προστασία και φύλαξη των δασών από πυρκαγιά (σ. 93), η
ανακύκλωση των σκουπιδιών (σ. 93), η αποφυγή της ηχορρύπανσης (σ. 107) και της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης (σ. 110). Στο Γ΄ εγχειρίδιο προβάλλονται κυρίως οι
φυσικές οµορφιές (Γ1: σ. 8) και τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του ελληνικού
τοπίου, όπως οι ελαιώνες, οι θάλασσες και τα όρη (Γ1: σελ. 10, 19, Γ2: σ. 16), οι
οµορφιές του Αιγαίου και της χαµένης πατρίδας δηλαδή των παραλίων της Μ. Ασίας
(Γ2: σ. 15), όλη η ελληνική φύση (Γ2: σ. 16).

Κοινωνικές ανισότητες. Στο Α΄ εγχειρίδιο δεν γίνεται καµία αναφορά στις κοινωνικές
ανισότητες στη χώρα µας και σε όλο τον πλανήτη. Οι αναφορές στη διατροφή (σ.
96), στις συνταγές και στον Τσελεµεντέ (σ. 92) δίνουν την εντύπωση πως όλοι µας
είµαστε χορτάτοι. Αντίθετα, στο Β΄ εγχειρίδιο αναφέρονται οι φτωχές περιφέρειες
της Ε.Ε., η ανάγκη να βρει η Ε.Ε µια καλή ισορροπία µεταξύ πόλεως και υπαίθρου,
να µην περιθωριοποιούνται οι νέοι –για παράδειγµα, µε τη χρήση ναρκωτικών
ουσιών–, να µην παραµείνουν υψηλές οι τιµές των προϊόντων σε κάποιες χώρες της
Ε.Ε., να καταπολεµηθεί η πείνα, να µην υπάρχουν γλωσσικές διακρίσεις στην Ε.Ε,
να δίνονται ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε αγόρια και κορίτσια (σελ. 151-158).
Είναι επιβεβληµένο ο κάθε άνθρωπος να ξεπεράσει τη ξεχωριστή του ύπαρξη, να
βγει από τη φυλακή της µοναξιάς µέσω της φιλίας, της κοινωνικότητας, του
διαλόγου, του σεβασµού, της αποδοχής, της προσφοράς, της προσωπικής αξίας και
αξιοπρέπειας, ώστε να κατορθώσει η διεθνής κοινότητα και οι ανθρωπιστικοί
οργανισµοί να αντιµετωπίσουν την εξαθλίωση στον κόσµο (σελ. 185-211). Στο Γ΄
εγχειρίδιο αναφέρεται προφητικά ότι «µεσιτικό γραφείο πουλάει όλων των ειδών της
ελληνικής ιδιοκτησίας σε ξένους πελάτες» (Γ1: σελ. 24-25). Τονίζεται, επίσης, ότι
είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη και η συνεργασία στον κόσµο, για να αρθούν οι
κοινωνικές ανισότητες (Γ1: σ. 117).

΄
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11. Γενική συζήτηση – συµπεράσµατα
Στη µελέτη εξετάστηκαν τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου
τα οποία χρησιµοποιούνται τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Το πρώτο προς εξέταση
εγχειρίδιο της ΝΓ της Γ΄ Γυµνασίου εκδόθηκε το 1983, δηλαδή µετά την
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση των ετών 1976/1977 µε την οποία η κυβέρνηση της Ν∆
και του Κων/νου Καραµανλή καθόριζε ως βασική και υποχρεωτική εκπαίδευση το
εξάχρονο ∆ηµοτικό Σχολείο και το τριτάξιο Γυµνάσιο. Ταυτόχρονα, εφάρµοσε το
Σύνταγµα του 1975 που καθιέρωσε τη δηµοτική γλώσσα ως γλώσσα της
εκπαίδευσης και γενικότερα ως την επίσηµη γλώσσα του ελληνικού κράτους.
Μάλιστα, η έκδοσή του συµπίπτει µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1982 (Π∆
297/1982) που πραγµατοποιήθηκε από την Α΄ ∆ιακυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπό την
ηγεσία του Α. Παπανδρέου. Τη χρονιά εκείνη η στάση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέναντι στις
Ε.Κ καθιστούσε το ελληνικό κράτος ως ιδιόρρυθµο κράτος – µέλος τους.
Το δεύτερο προς εξέταση εγχειρίδιο της ΝΓ της Γ΄ Γυµνασίου εκδόθηκε το
1991, δηλαδή µε κυβέρνηση της Ν.∆. υπό την ηγεσία του Κων/νου Μητσοτάκη.
Είχε προηγηθεί η µεγάλη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Ν. 1566/85), η
συνθήκη του Μάαστριχτ (1987), ενώ η παγκόσµια κοινότητα έχανε τις ισορροπίες
της εξαιτίας του κλονισµού των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισµού. Πάντως, η
Ελλάδα ήταν πιο σταθερό µέλος της Ε.Ε.
Το τρίτο εγχειρίδιο της ΝΓ της Γ΄ Γυµνασίου, που µελετήθηκε στην έρευνα,
εκδόθηκε το 2006. Είχε προηγηθεί η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του υπουργού
Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Γεράσιµου Αρσένη (Ν. 2525/1997) και πραγµατοποιούνταν
η εσωτερική µεταρρύθµιση της 10ετίας 1997-2007 που προέβλεπε την αναθεώρηση
των αναλυτικών προγραµµάτων και τη συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων µέσα
στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ.

Στην Παγκόσµια

Κοινότητα επικρατεί πλέον η µονοκρατορία των Η.Π.Α., ενώ η Ε.Ε. προσπαθεί να
λειτουργήσει ως εξισορροπητικό αντίβαρο. Με τη Λευκή Βίβλο (1993) και την
Πράσινη Βίβλο (1993) η Ε.Ε. επιχειρεί να χαράξει εκπαιδευτική στρατηγική για τις
χώρες – µέλη της, έτσι ώστε µέχρι το 2010 η οικονοµία της να είναι παγκοσµίως ως
η πιο ανταγωνιστική.
Η µελέτη των τριών αυτών εγχειριδίων έγινε µε βασικό σκοπό τη διερεύνηση
των θεµάτων αξιών τα οποία αυτά προβάλλουν και, κατ’ επέκταση µεταδίδουν στους
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Έλληνες µαθητές. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη επικεντρώθηκε στο κατά πόσο τα
θέµατα – αξίες που προβάλλονται αλλάζουν κάθε φορά που αλλάζουν τα σχολικά
εγχειρίδια της ελληνικής γλώσσας, αν αυτά τα θέµατα – αξίες επηρεάζονται από την
πολιτική και την περιρρέουσα «ατµόσφαιρα» της κάθε εποχής, αν αυτά αντανακλούν
επιδράσεις της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. Ως µέτρο σύγκρισης για τα
τρία αυτά σχολικά εγχειρίδια χρησιµοποιήθηκε το Γ΄ εγχειρίδιο (2006 – σήµερα),
γιατί είναι το πιο πρόσφατο και αυτό που ανταποκρίνεται στην οικεία
πραγµατικότητα.
Στα τρία εγχειρίδια δίνεται έµφαση στο θέµα – αξία «πολιτισµός», ίσως γιατί
είναι ο κύριος τοµέας στον οποίο αναδείχθηκε ο ελληνισµός ανά τους αιώνες. Σε
παρόµοιο εύρηµα οδήγησε η µελέτη των Φραγκουδάκη και ∆ραγώνα (1997) των
σχολικών βιβλίων της Γλώσσας, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας για το ∆ηµοτικό
και το Γυµνάσιο. Επισηµαίνουν δε ότι το ελληνικό σχολείο αξιολογεί τον εθνικό
εαυτό του ελληνικού λαού αλλά και τη µειονεξία τους απέναντι στην Ε.Ε. µε την
πεποίθηση της ανωτερότητας του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και του Βυζαντίου
(Φραγκουδάκη και ∆ραγώνα, 1997:483). Οι Έλληνες, επειδή δεν µπορούν να
επιδείξουν κανένα σηµαντικό επίτευγµα, µε συναίσθηµα αδυναµίας, διατηρούν µία
αµφίθυµη στάση προς την Ευρώπη: Είµαστε µία µικρή χώρα µε µεγάλη ιστορία
(Φραγκουδάκη και ∆ραγώνα, 1997:588). Η ελληνική αρχαιότητα εξιδανικεύεται, για
να δείξουν οι Έλληνες του σήµερα ότι οι Ευρωπαίοι έχουν «χρέος» απέναντί τους,
καθώς η ελληνική αρχαιότητα είναι η βάση του «ανώτερου» πολιτισµού τους. Η
ελληνική αρχαιότητα αποτελεί καταφύγιο εθνικής αξιοπρέπειας για τους Έλληνες.
Αµέσως µετά το θέµα – αξία του «πολιτισµού», στο Γ΄ εγχειρίδιο της
Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου (2006) δίνεται µε έµφαση ο ρόλος που
καλείται να διαδραµατίζει ο ενεργός πολίτης της Ελλάδας και της Ευρώπης σε
µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι συναντάται η ίδια αξία στα άλλα δύο εγχειρίδια (1983,
1991). Το εύρηµα αυτό επιδέχεται πολλαπλές ερµηνείες: ενδεχοµένως, οι
δηµοκρατικοί θεσµοί έχουν κραταιωθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις επιθυµούν να «εκπαιδεύσουν» πολίτες µε ισχυρή δηµοκρατική
βούληση, σκέψη και δράση. ίσως, όµως, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιθυµούν
ενεργούς πολίτες για να καλύψουν τα «κενά» που αφήνει η µη σωστή λειτουργία
τους και η απουσία Kράτους Πρόνοιας.
Η «πολυπολιτισµική κοινωνία και ετερότητα» απασχολεί ιδιαίτερα τους
συγγραφείς του Γ΄ εγχειριδίου, γιατί σε σχέση µε τα έτη έκδοσης των δύο
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προηγούµενων εγχειριδίων, η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει. Έχει µετατραπεί σε
χώρο υποδοχής αλλοδαπών οικονοµικών µεταναστών σε τέτοιο βαθµό, ώστε οι
σχολικές τάξεις – ειδικά στο ∆ηµοτικό Σχολείο και στο Γυµνάσιο – να εµφανίζουν
εθνική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτισµική ετερογένεια µεταξύ των µαθητών.
Έµµεσα, λοιπόν, καλούνται οι µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου να αποδεχθούν αυτήν την
νέα κοινωνική πραγµατικότητα που αντικατοπτρίζεται στην καθηµερινότητα του
σύγχρονου ελληνικού σχολείου, ειδικά στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Και ενώ το θέµα – αξία της «γλώσσας» απασχολεί και τα τρία εγχειρίδια, η
µελέτη έδειξε ότι προτεραιότητα σε αυτό δίνεται στο Γ΄ εγχειρίδιο. Πιθανόν, επειδή
αυτό επιτάσσει η Ε.Ε. µε τη Λευκή Βίβλο και την Πράσινη Βίβλο: σωστή εκµάθηση
της µητρικής γλώσσας και τουλάχιστον µιας ή δύο ακόµα ευρωπαϊκών γλωσσών
των χωρών - µελών της Ε.Ε. ∆ίνεται η ευκαιρία στους συγγραφείς και των τριών
εγχειριδίων να υπερηφανευθούν για την ελληνική γλώσσα στην οποία στηρίχθηκαν
οι δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες µέσω της λατινικής. Επίσης, παρουσιάζονται τα
δάνεια ή τα αντιδάνεια που δέχθηκε η νέα ελληνική

γλώσσα από τους

δυτικοευρωπαίους (βλ. επίσης, Φραγκουδάκη και ∆ραγώνα, 1997: 56, 58) ενώ
αποσιωπώνται οι επιδράσεις που η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισµός έχουν δεχτεί
από τους Οθωµανούς, τους Σλάβους, τους Πέρσες και τους Άραβες.
Το

θέµα–αξία

«του

πολέµου

και

της

ειρήνης»

απαντά και στα τρία εγχειρίδια σε µεγαλύτερο ποσοστό, όµως, στο Γ΄, καθώς έχουν
προηγηθεί της συγγραφής του µεγάλα πολιτικά και πολεµικά γεγονότα µε κυρίαρχο
το Παλαιστινιακό ζήτηµα, τον Πόλεµο του κόλπου και τη µονοκρατορία των ΗΠΑ
µετά την πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισµού, οπότε η Ε.Ε. και οι
πολίτες της καλούνται να παίξουν τον ρόλο του εξισορροπιστή για τη διασφάλιση
της παγκόσµιας ειρήνης.
Το θέµα – αξία το οποίο παρουσιάζει εξαίρετο ενδιαφέρον είναι «η εθνική µας
ταυτότητα». Και στα τρία εγχειρίδια κρύβεται ο ανατολίτικος χαρακτήρας της
εθνικής µας κουλτούρας, ο αληθινός εαυτός µας πίσω από το αρχαίο και ευρωπαϊκό
προσωπείο µας, ενώ δεν γίνεται σχεδόν καµία προσπάθεια προσέγγισης και
κατανόησης του πολιτισµού των γειτόνων µας – Βαλκάνιων λαών και των Τούρκων.
Τα τρία εγχειρίδια, επίσης, καταγίνονται µε το «µέλλον» του Κόσµου και το
Γ΄ εγχειρίδιο κυρίως µε το µέλλον των κρατών – µελών και των πολιτών – νέων της
Ε.Ε., εφόσον παρουσιάζεται η ανταγωνιστικότητα που κυριαρχεί σε όλους τους
τοµείς και, ιδιαίτερα, στην αγορά εργασίας.
78

Επιπρόσθετα, στο Γ΄ εγχειρίδιο γίνεται αποδεκτός ο «οριακός χαρακτήρας της
Ελλάδας σε Ανατολή και ∆ύση», ότι η χώρα µας αποτελεί πραγµατικό σταυροδρόµι
µε την καίρια θέση της στα Βαλκάνια και στην Ν.Α. Μεσόγειο Θάλασσα. παρ’ όλα
αυτά, αφήνεται να προβληθεί η θέση της στην Ε.Ε. και η δύναµη που αντλεί από την
ενσωµάτωσή της σε αυτήν.
Παράλληλα, και στα τρία εγχειρίδια παρουσιάζεται ως υπεραξία η «εφεύρεση,
εξέλιξη και γνώση της χρήσης των ΤΠΕ». Εδώ διαφαίνονται οι στόχοι της
ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. Και στη Λευκή και στην Πράσινη Βίβλο
της Ε.Ε. θεωρείται απαραίτητη η γνώση της χρήσης των ΤΠΕ προκειµένου να
εξελιχθεί ανταγωνιστικά η οικονοµία των χωρών – µελών της.
Επίσης, και τα τρία εγχειρίδια αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της
«κινητικότητας» των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών για λόγους εκπαιδευτικούς,
οικονοµικούς, επιστηµονικούς, γεγονός αναπόφευκτο στις µέρες µας µε την
κατάργηση των «συνόρων» µεταξύ των χωρών – µελών της Ε.Ε.
Και ενώ παρουσιάζεται η πορεία της χώρας µας στο «ιστορικό γίγνεσθαι»
σχεδόν α- χρονικά, µε προσκόλληση στο αρχαίο ένδοξο παρελθόν µας, σχεδόν
αποσιωπώνται οι δύο µεγάλοι Παγκόσµιοι Πόλεµοι, προφανώς για να µην
διαταραχθεί το προσωπείο της ενότητας, της οµόνοιας, της αλληλεγγύης και της
σύµπλευσης των χωρών – µελών

της Ε.Ε.. αντίθετα, ανενδοίαστα οι Τούρκοι

αναφέρονται ως από παλιά µεγάλοι µας εχθροί.
Στο Β΄ Εγχειρίδιο οι συγγραφείς καταγίνονται µε τις «κοινωνικές ανισότητες»
και στις χώρες της προηγµένης ∆ύσης και της Ε.Ε. και στις χώρες του Τρίτου
Κόσµου. Όµως, στο Γ΄ εγχειρίδιο οι κοινωνικές ανισότητες φαίνεται να αφορούν
µόνο τις χώρες του Τρίτου Κόσµου αλλά µέσα στα πλαίσια της Ε.Ε. φαίνεται πως η
αδικία, οι ανισότητες, η φτώχια, η περιθωριοποίηση αµβλύνονται.
Τέλος, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι στο Γ΄

εγχειρίδιο εκφράζονται

ελάχιστες ανησυχίες για την ισορροπία και την «υγεία» του «φυσικού
περιβάλλοντος», ίσως γιατί η Ε.Ε. έχει την οικονοµική, επιστηµονική και
τεχνοκρατική δύναµη να το προστατεύσει.
Εποµένως, και στα τρία εγχειρίδια η Ελλάδα του ένδοξου αρχαίου και
Βυζαντινού παρελθόντος φαίνεται να επανακτά την αίγλη της µε την ολοένα
εξελισσόµενη ένταξή της στην Ε.Ε.. βέβαια αυτό είναι εµφανέστατο στο Γ΄
εγχειρίδιο. ∆ιακρίνεται µια υπεραισιοδοξία των συγγραφέων του εγχειριδίου αυτού
για το µέλλον της Ελλάδας και των πολιτών της εξαιτίας της πορείας της Ε.Ε. Για
79

αυτόν τον λόγο, η Ελλάδα ακολουθεί τις αξίες και τους στόχους της ευρωπαϊκής
διάστασης στην εκπαίδευση των µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου ενώ αξιοποιεί την «αρχή
της επικουρικότητας» ελάχιστα, και κυρίως στο θέµα της θρησκείας. Όπως έδειξε
και η µελέτη των Φραγκουδάκη και ∆ραγώνα (1997: 457), το µόνο στοιχείο της
ελληνικής ταυτότητας που προβάλλεται ως διαφοροποιό από την ευρωπαϊκή
ταυτότητα είναι η Ορθοδοξία.
Καταλήγουµε, συµπεραίνοντας ότι οι συγγραφείς και των τριών βιβλίων της
Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου που µελετήθηκαν στην έρευνα
καταγίνονται στο µεγαλύτερο βαθµό µε τα ίδια θέµατα – αξίες τα οποία προβάλλουν
περισσότερο ή λιγότερο και εστιάζουν σε αυτά επηρεασµένοι από την
«περιρρέουσα» ατµόσφαιρα της εποχής τους. Πιο συγκεκριµένα, αποδεικνύεται ότι
υπηρετούν τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτει το Σύνταγµα της Ελλάδας, οι
µεγάλες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις από την 10ετία του 1970 έως σήµερα, τα
αναλυτικά προγράµµατα σπουδών και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.
Όµως, και τα τρία αυτά σχολικά εγχειρίδια χρησιµοποιούνται από τους µαθητές των
ελληνικών σχολείων για τόσα πολλά χρόνια το καθένα, ώστε παραβιάζεται µια
βασική παιδαγωγική αρχή: αυτή της επικαιρότητας. ∆ηλαδή, το περιεχόµενό τους
καταλήγει να είναι ανεπίκαιρο και µη ενδιαφέρον για τους µαθητές, εφόσον, η
πραγµατικότητα που παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια δεν συνάδει µε την
πραγµατικότητα που αυτοί βιώνουν. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι το Γ΄ εγχειρίδιο της υπεραισιοδοξίας των συγγραφέων για την Ελλάδα –
µέλος της Ε.Ε. έχει αντικατασταθεί από τη σηµερινή απαισιοδοξία που αισθάνονται
οι Έλληνες µαθητές ως «χρεοκοπηµένοι» και «χωρίς µέλλον» πολίτες της Ε.Ε. από
το 2009 έως σήµερα.
Ίσως, µια λύση στο πρόβληµα αυτό είναι η «πολιτική του πολλαπλού
βιβλίου» στην οποία είχαν συµφωνήσει η κυβέρνηση, η αξιωµατική αντιπολίτευση,
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης στα τέλη της 10ετίας του 1990. Ιδιαίτερα, για τη διδασκαλία της
νεοελληνικής γλώσσας, προκειµένου να εξυπηρετείται η «αρχή της επικαιρότητας»
αλλά και η «αρχή της επικουρικότητας» προτείνεται από εξειδικευµένους
εκπαιδευτικούς µια τράπεζα κειµένων. τα κείµενα αυτά θα ακολουθούν όλες τις
παιδαγωγικές αρχές και τις µορφοσυντακτικές δοµές της ελληνικής γλώσσας που
απαιτείται να διδάσκονται ανά τάξη. Μάλιστα, κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού
µαθήµατος είναι καλό να εναλλάσσονται διδακτικές στρατηγικές και να
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εµπλουτίζονται µε τη χρήση των ΤΠΕ. Τότε, είναι πολύ πιθανόν να προκαλείται
έντονα το ενδιαφέρον των µαθητών για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, ώστε
να την έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθµό µέχρι το τέλος της εννεάχρονης
υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.
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Εγχειρίδιο Α΄. Έτη διδασκαλίας 1983 - 1990
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΘΝΟΤΗΤΕΣ

Γάλλος, σ. 9
Έλληνας, σ. 15
Σοφοκλή «Αντιγόνη»,σ.
3
Έλληνες σκιτσογράφοι,
σ. 22, 27

Αγγλία, Γουάτ, σ. 8, 9, 15-16
Πολωνία, Γαλλία, σ. 15
Ευρώπη, ΕΟΚ, σ. 16
Ιταλία (Τοσκάνη, Φλωρεντία), σ. 18
Καζαντζάκης «Áναφορά στον
Γκρέκο»,
σ. 20 Αρχιµήδης, σ. 21 Κινέζοι, σ. 21
Αµερική-Κολόµβος, σ. 21
Αυστραλία, σ. 22
Ελλάδα (Νίσυρος), σ. 28-29
Αθήνα, σ. 46
Γαλλία-Παρίσι, σ.47

Ελληνικές εφηµερίδες,
σ. 28-29,σ. 37-39-40
Έλληνας, σ. 52,
62,63,64
Ευρωπαίος, σ. 55
Ελληνίδα, σ. 66-67
Έλληνες, σ. 77

Έλληνας, σ. 94
Έλληνας σκιτσογράφος,
σ. 95, 98, 99

Βάι Κρήτης,σ.52-54

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΞΙΕΣ

Εφευρέσεις - ανακαλύψεις, Β΄ ΠΠ , όχι ονοµαστική αναφορά των
εχθρών, σ. 8, 9
ραντάρ, ράδιο, αυτοκίνητο, λίρες, βίντεο, σ. 15-16
Σπουδές στο εξωτερικό, σ. 17, τυπογραφία, σ.21
Ασύρµατος. τηλεσκόπιο, µικροσκόπιο, ατµοµηχανή, νόµος
βαρύτητας, σ. 22
Φωτιά, ζέψιµο, ιστίο, τροχός, σ. 24
Μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας, σ. 32, 43, 45, 46, 47, 48, 49
Οικολογία, σ. 52, 53, 54, 56,
Μέλλον της ανθρωπότητας, σ. 57, 62

Αθήνα, Καλαµάτα, Λονδίνο, σ. 66, 67, Όρβιλ Ράιτ και αεροπλάνο,
Ιερισσός, Αρναία σ. 74
αερόστατο και αδελφοί Μονγκολφιέ, σ. 66, 67, 70, 71, 72
Πύραυλος, διαστηµόπλοια, σ.73.
Γραφοµηχανή, τυπογραφία, εφηµερίδες, βιβλίο, σ. 83, 85
Τουρίστες, σ. 86
Ασύρµατος, Μαρκόνι, σ. 92
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Ελληνικές εφηµερίδες,
σ. 100, σ. 105, σ. 108
∆. Σωτηρίου, σ. 102
∆ηµοτικά τραγούδια, σ.
106
Έλληνας συγγραφέας,
σ. 111
Έλληνας ζωγράφος, σ.
118
Έλληνας σκιτσογράφος,
σ. 120, 122
Οδηγός επαγγελµάτων,
σ. 122,
«Στοιχεία
∆ηµοκρατικού
Πολιτεύµατος», σ. 122
Ζ. Παπαντωνίου,
σ. 124
Α. Αναπλιώτης, σ. 125
Άλκης Χαραλαµπίδης,
σ.128- 129 Μπαχαριάν,
Τοπίο,

∆υτική Γερµανία, σ. 100
Σοβιετικό κρουαζιερόπλοιο, σ. 100
Ροδίτης, σ. 100

Συνταγές, Τσελεµεντές, σ. 92
Ιούδας, Εφιάλτης, Φαρισαίος, Μαθουσάλας, Μαικήνας, Μακιαβέλι,
Ηρακλής, ∆ον Κιχώτης, Σάιλοκ, Ταρτούφος, Οδυσσέας,
Παπαδιαµάντης, σ. 92, 93
Παλαιά ∆ιαθήκη, σ. 95
∆ιατροφή, ναρκωτικά, σ. 96
Μπάσκετ, αθλητισµός, σ. 96
Ελευθερία τύπου, ελευθερία πληροφόρησης, σ. 98
Μάρκα ∆υτικής Γερµανίας, σ. 100
∆ραχµές, σ. 105
∆ολάρια ΗΠΑ, σ. 105
Εντιµότητα, ανεντιµότητα, σ. 107
Πυροσβεστική, σ. 108
Επαγγέλµατα γραφείου, σ. 121
∆ηµόσιοι υπάλληλοι, σ. 122
Αιτήσεις, αναφορές, υποµνήµατα, σ. 125-127
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σ. 129
Α. Τσέχοφ, σ. 131
Α. Ιωάννου, σ.131
Βλαχογιάννης, σ. 132
∆. Σολωµός, σ. 132,144
Φ. Κόντογλου, σ. 133
Α. Καρκαβίτσας,
σ. 133, σ. 142 Θεόφιλος,
σ. 134
Κίτσος Μακρής, σ. 135
Κ.Θ. ∆ηµαράς, σ. 138
Βαλαωρίτης, σ. 139
Κ. Παλαµάς, σ. 139
Ξενοφώντας, σ. 140
Αντ. Σαµαράκης,
σ. 142,144,145
Ε. Παπανούτσος, Γρηγ.
Ξενόπουλος,
σ. 147
Ίδρυµα Μ.
Τριανταφυλλίδη, σ. 148
Χ. Σακελλαρίου,
σ. 150
Ν. Ανδριώτης, σ. 151
Βοσταντζόγλου, σ. 152
Ν. Γύζης, σ. 155
Κ. Πανώριος, σ. 157
Γ. Θεοτοκάς, σ. 158

Τέχνη, ζωγραφική, γλυπτική, σ.128-160

Ν. Καχτίτσης, σ. 161

Κινηµατογράφος, λογοτεχνία, ντοκιµαντέρ, σ. 161

89

Ελύτης, σ. 165
Ιορδανίδου, σ. 165
Καβάφης, σ. 166
Κρυστάλλης, σ. 167
Ερωτόκριτος, σ. 167

Βραβείο Νόµπελ, σ. 162
∆ιακοπές στην Ελλάδα, σ. 163
Προτροπή για χρήση πετρελαίου, σ. 165
Ορθόδοξοι- Καθολικοί, σ.166
Η µητέρα καθαρίζει το σπίτι, σ. 166
Μάρκος Μπότσαρης, σ. 167
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Εγχειρίδιο Β΄. Έτη διδασκαλίας 1991 - 2005
ΕΘΝΙΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Κιθ Γουίξ, σ. 8-9
Σοφοκλής, σ. 24
Ο.Ε.∆.Β., σ. 25-26
Fr. Petit, σ. 27
Γ. Κουλικούρδη, σ. 29
Ζορζ Ποτιέ, σ. 30
Χρ. Τσολάκης, σ. 33
Φαεινός, σ. 36
Ηµερήσιος τύπος, σ. 34
Μάρσαλ Μακλούαν, σ. 40
Κων. Μακρόπουλος, σ. 41
Ι. Σ. Ραφήνα, σ. 43
Ν. Καζαντζάκης, σ. 70
Φέρµπος, σ. 74
Παιδική εφηµερίδα, σ. 76-77
Περιοδικός τύπος, σ. 78
Ηµερήσιος τύπος, σ. 80
Ν. Μάργαρης, σ. 86, 87, 103104, σ.118
Ν. Μολυβιάτης, σ. 104, 107,
108-109, 110, 112-113
Ίρις Τζαχίλη, σ. 104-105

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΘΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΞΙΕΣ

Άγγλοι - Αµερικανοί, σ. 8 -Γερµανοί, σ. 9- Ιταλός (Μαρκόνι),
σ. 13 - Ήρωνας από την Αλεξάνδρεια 1ος αι. π.Χ, σ. 14.∆αίδαλος και Ίκαρος, σ. 15- Γάλλοι, (Παστέρ), σ.19Αρχιµήδης, σ. 20 -Κινέζοι, σ. 20 -∆ηµόκριτος ο Αβδηρίτης,
σ. 23, Μεσοποταµία - Αίγυπτος, σ. 27 - Γερµανία
Γουτεµβέργιος, σ. 29 - ο Σκοτσέζος Γουάτ, σ. 30 -Μιχαήλ
Άγγελος, σ.32 -αρχαίοι Έλληνες - Φοίνικες, σ. 33- Σολωµός,
σ.34-Κιουρί, σ. 23- Ισαάκ Νεύτων, σ. 23 –Σοφοκλής, σ.24

Ανακαλύψεις-εφευρέσεις, σ. 8-9
Λατινικό απόφθεγµα, σ. 34

Γκράχαµ Μπελ, σ. 40- Ελίσα Γκρέι, σ. 40- Φινλανδία, σ. 49Coca-cola, σ. 49- Νίσυρος, σ. 52- Ι. Θ. Κακριδής, σ.70Θες / κη, σ. 72- Λάρισα, σ. 73- Παρίσι, σ. 73- ΈλληναςΙταλός, σ. 76 - αρχαία Ελλάδα- Περσία, σ.76

Μέσα επικοινωνίας,σ.40-Κοινωνία
της πληροφορίας,σ.41-τεχνολογική
επανάσταση,σ.41-αρχαίο ελληνικό
γλυπτό,σ.57-αναγεννησιακή
τέχνη,σ.57
Ιλιάδα Οµήρου,σ.70-71-πάπας Πίος
Ε΄,σ.76-Αθήνα,σ.78-Ν.
Φάληρο,σ.78 –Κηφισιά,σ.78internet,σ.80-81-κινητό
τηλέφωνο,σ.78
Οικολογία,σ.85οικοτουρισµός,σ.86-πουλιά
Έβρου,σ.91-Πρέσπες,σ.91Όλυµπος,σ.91 –φώκια
Σποράδων,σ.91-Ινδία,σ.86-δάσος

ΗΠΑ, Μ. Βρετανία,. Ιαπωνία, σ. 107- Ε.Ε., σ.107
(οι περισσότερες αναφορές για την Ελλάδα)
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Περιοδικό «Αρχαιολογία», σ.
106
Ηµερήσιος τύπος, σ. 109,116117, 118-119
Joseph Cornell, σ.114, 115
Ειρήνη Βαλλερά-ΜαρίαΚορµά,
σ. 116
Ο.Ε.∆.Β., σ. 122-123
Κ. Ουράνης, σ.123-124

(οι περισσότερες αναφορές για την Ελλάδα)
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του Βάι,σ.87-Πάρνηθα,σ.92-το
µέλλον της ανθρωπότητας,σ.93ρύπανση της θάλασσας,σ.93 –
ραδιενέργεια,σ.93-αισθητική του
περιβάλλοντος,σ.93-προστασία και
φύλαξη των δασών από
πυρκαγιά,σ.93-ανακύκλωση των
σκουπιδιών,σ.93
Ηχορύπανση,σ.107-φώκια
monachus monachus,σ.109ατµοσφαιρική ρύπανση,σ.110 –
νέφος,σ.110-υγρότοποι και
ρύπανση,σ.112- θεσσαλικός κάµπος
–Αρκαδία- Αγρίνιο- ΘράκηΜεσόγεια Αττικής –ΘερµαϊκόςΣαρωνικός- ΠαγασητικόςΗράκλειο-Πηνειός-ΑξιόςΣτρυµόνας - Νέστος, σ. 113 –
A΄ Παγκόσµιος Πόλεµος-φύση και
αρχαία ελληνική µυθολογίαπροστατευόµενες περιοχές (∆άσος
∆αδιάς-Βάι )-συµβουλές για τη
σωτηρία του πλανήτη-Εθνικοί
∆ρυµοί (Όλυµπος-Σαµαριά-ΒίκοςΠρέσπες )-ταξίδια στην Ελλάδα και
στο Αιγαιο ,σ.112-125

Karl Jaspers, σ. 128
Ηµερήσιος τύπος, σ. 142
Εγκυκλοπαίδεια Ο Ήλιος, σ.
145
Γ. Κοντογεώργη, σ. 146
Ε.Λ.Ι.Α., σ. 148
Από σχολικά εγχειρίδια του
ΟΕ∆Β, σ. 148-149, 153-154
Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα,
σ. 149-150, 158
Εκδόσεις Ε.Ε., σ. 151, 153,
155-156
Ν. Μούσης, σ.152, 156
Στ. Ζήγος, σ. 157, 158
Περιοδικός τύπος, σ. 157

(οι περισσότερες αναφορές για την Ελλάδα και την Ε.Ε.)
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Ελλάδα και Ευρωπη-Ε.Ε,σ.127.:
Χριστιανισµός (Βίβλος και
αρχαιότητα)-ονοµατα δηµιουργών
και πόλεων από την αρχαιότητα έως
σήµερα,σ.128-δηµοκρατία,σ.146φτωχές περιφέρειες της Ε.Ε.πολιτιστικός τοµέας-οικειότητα και
αγάπη µεταξύ των λαών της Ε.Ε.αντιµετώπιση ναρκωτικών-λαµπρό
το µέλλον της Ελλάδας στην Ε.Ε αν
παρακολουθήσει τις εξελίξεις-. αν
βρει µια καλή ισορροπία µεταξύ
πόλεως και υπαίθρου η Ε.Ε. θα
προστατεύσει αποτελεσµατικά την
φύση και το περιβάλλον, ιδίως αν
δεν συνεχίσει την αλόγιστη χρήση
χηµικών προϊόντων-Αν η Ελλάδα
δεν ανήκε στην Ε.Ε. θα έµενε πίσω
σε πολλούς τοµείς-πρέπει κάθε
κράτος της Ε.Ε. να κάνει την
προσαρµογή του στις υποδείξεις της,
αλλιώς θα κινδυνεύσει η οικονοµία
του-µολονότι τα ευρωπαϊκά κράτη
συνεργάστηκαν στενά για την
καταπολέµηση της µάστιγας των
ναρκωτικών, χιλιάδες νέοι γίνονται

θύµατά τους-παραµένουν υψηλές οι
τιµές των προίόντων,σ.146-150ευρωπαίοι πολίτες- ευρωβουλευτές
– ευρωκοινοβούλιο-ευρωεκλογέςΕυρώπη και αρχαία ελληνική
µυθολογία: ονοµασία της
-κλασικός ελληνικός πολιτισµός,
αξίες και βασικές αρχές του =
πεµπτουσία του σύγχρονου «
∆υτικού» πολιτισµού (στον οποίο
περιλαµβάνεται και ο
Αµερικανικός), µε προέχουσα την
αρχή της ελευθερίας και του
σεβασµού του ατόµου- η ελληνική
ρίζα των ευρωπαίκών γλωσσώνεπιρροές της νεότερης Ελλάδας από
τον ευρωπαϊκό και κυρίως τον
γαλλικό διαφωτισµό σε όλους τους
τοµείς-απελευθέρωση από τον
τουρκικό ζυγό-οπωσδήποτε η
Ευρώπη έχει, στα τέλη του 20ού
αιώνα, χάσει την κυριαρχία του
κόσµου. Παρ’ όλα , αυτά διαθέτει
τηδύναµη και το πνεύµα να
αντιµετωπίσει τη νέα κατάσταση και
να διατηρήσει µια σχετικάυψηλή
θέση. Η Ευρώπη φαίνεται επίσης να
ξεπερνά τον παραδοσιακό
κατακερµατισµό της, καθώς η
Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά
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διευρύνεται και εισέρχεται σε φάση
µεγαλύτερης και πληρέστερης
ενοποίησης.
Συνθήκη των 1961-1962, η Ελλάδα
συνδεδεµένο µέλος της ΕΟΚ- 28
Μαΐου 1979, προσχώρηση της
χώρας µας ως πλήρους µέλους της
ΕΟΚ- 1 Ιανουαρίου 1981,η Ελλάδα
Το 10ο µέλος της ΕΟΚ- 1
Ιανουαρίου 1993, η Ελλάδα µέλος
της Ε.Ε., εξέλιξης της ΕΟΚ.- στόχοι
της Ε.Ε.-σηµαία Ε.Ε. και εθνικές
σηµαίες- οικολογικό σήµα Ε.Ε.-όρια
για τη διαφήµιση των ευρωπαϊκών
προϊόντων-ελληνική ταυτότητα και
συνείδηση-µετανάστες άλλων
εθνοτήτων : η συνύπαρξη και ο
αλληλοσεβασµός των διαφορετικών
πολιτισµών διαµορφώνει τον
παγκόσµιο πολιτισµό του
ανθρώπινου γένους-η ελληνική
πολιτιστική προσφορά( κλασική και
σύγχρονη) ασκεί επίδραση και
εµπλουτίζει τους άλλους γειτονικούς
( Βαλκάνια, Μεσόγειος) ή µη
πολιτισµούς (Ασία, Ρωσία, Αµερική
κτλ. ) –και οι άλλοι πολιτισµοί
επιδρούν στον ελληνικό µε τις δικές
τους αρετές και τα δικά τους
χαρακτηριστικά, π.χ,. Παρθενώνας,

96

Θ. Παπαδόπουλος, σ. 162-163
Λ. Κοµίνης, σ. 177
Ν. Τσίρος, σ. 177-178
Περιοδικός τύπος, σ. 178
Φρ. Γερµανός, σ. 180-181
Ο.Ε ∆.Β., σ. 197-198,201
Λέο Μπουσκάλια, σ. 186, 199,
202, 207
Ηµερήσιος τύπος, σ. 196,200201, 207, 211
Τ. Αθανασιάδης, σ. 203-205
Ν. Βρεττάκος, σ. 208-209

(οι περισσότερες αναφορές για την Ελλάδα και την Ε.Ε.)

Αφρική, Ισηµερινός, σ. 203
(οι περισσότερες αναφορές για την Ελλάδα και την Ε.Ε.)
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Οµηρικά έπη, Πυραµίδες.-µέσα και
όργανα πραγµάτωσης των στόχων
της Ε.Ε.-καταπολέµηση της πείνας
και των ναρκωτικών-διδασκαλία
ξένων γλωσσών- όχι γλωσσικές
διακρίσεις στην Ευρώπη-ισότητα
ευκαιριών κοριτσιών και αγοριών
στην Εκπαίδευση,σ.151-158.
Τύπος, δηµοσιογραφία, µέσα
ενηµέρωσης, ηλεκτρονική
δηµοσιογραφία, διαδίκτυο,σ.161181.
Βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να
ξεπεράσει τη χωριστή του ύπαρξη.
Να βγει από τη φυλακή της
µοναξιάς-φιλία-ανθρώπινες σχέσειςδιάλογος –αδιαφορία των
υπευθύνων-κοινωνική δράσηφιλανθρωπική δράση-κοινωνική
προσφορά-ειρηνική συνύπαρξηπροκατάληψη-επικοινωνίασεβασµός-αποδοχήαλληλοβοήθεια-φροντίδα µιας
κοινωνίας για τα άτοµά µε ειδικές
ανάγκες- ήθος- δράση
συνδικαλιστή- απεργία πείναςαυτοδιάθεση λαών-αντιµετώπιση
εξαθλίωσης στον κόσµο- διεθνής
κοινότητα και ανθρωπιστικοί

οργανισµοί της ( Ο.Η.Ε., ∆ιεθνής
Ερυθρός Σταυρός, ∆ιεθνής Α
µνηστεία )- εθελοντισµός- τα κράτη
πρέπει να φροντίζουν για την
ισότιµη ένταξη και συµµετοχή των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε
πολιτιστικές δραστηριότητεςαυτοθυσία- κοινωνία των πολιτών,
συλλογικότητα- κοινωνικότητα,
αγάπη, προσφορά, χαρά, ευτυχία,
προσωπική αξία, αξιοπρέπεια –
Αλβέρτος Σβάιτσερ και Νόµπελ
Ειρήνης- δωρητές οργάνων- µέσω
της πολιτείας κέντρα κοινωνικής
υποστήριξης και κατάρτισης ατόµων
µε ειδικές ανάγκες,σ.185-211.
Σ. Πατατζής, σ.214-215
«Οδηγός επαγγελµάτων»,
Ο.Ε.∆.Β., σ. 228-230
«Στοιχεία ∆ηµοκρατικού
Πολιτεύµατος», Ο.Ε.∆.Β.,σ.203
Ζ. Παπαντωνίου, σ. 232-234
Περιοδικός τύπος, σ. 241-242
Νόµος 2477/1997, σ. 243
Α. Σαµαράκης, σ. 240-241
Αντόν Τσέχοφ, σ. 251-252
Α. Χαραλαµπίδης, σ. 248
Α. Ιωάννου, σ. 252
Μάριο ντε Μικέλι, σ. 253

Αργεντινή, σ. 222
Αριδαία, ∆ράµα, Πέλλα, Έδεσσα, σ. 236-237
(οι περισσότερες αναφορές για την Ελλάδα και την Ε.Ε.)

∆ηµόσιες Υπηρεσίες-υπάλληλοιέγγραφα- επαγγέλµατα γραφείουδηµόσιοι υπάλληλοι- κρατική
γραφειοκρατία-αιτήσεις- αναφορέςυποµνήµατα-∆ιοικητικό
∆ικαστήριο- Συνήγορος του Πολίτηνέα τεχνολογία και εξυπηρέτηση του
πολίτη,σ.213-245.

Ν. Εγγονόπουλος, σ. 257
Κ. Βολανάκης, Ι. Αλταµούρας, Β. Χατζής, Ν. Λύτρας, Μ.
Οικονόµου, Κ. Τσόκλης, σ.248 -Κ. Παρθένης, σ. 256
Σαγκάλ, σ. 254

Ζωγραφική: τοπιογραφία
-κλασική- βυζαντινήαναγεννησιακή-σύγχρονηµοντέρνα- λαϊκή-κλασικισµός-
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Βλαχογιάννης, σ. 253
Σπ.Τρικούπης, σ. 253
Κ. Μακρής, σ. 255
Γ. Τσαρούχης, σ. 257
Ζ. Παπαντωνίου, σ. 261
Λ. Μαβίλης, σ. 261
Γρ. Ξενόπουλος, σ. 265-266
Γ. Θεοτοκάς, σ. 271
Στ. Μπουλανικιάν,σ.272
Π. Α. Μιχελή, σ. 273
Χρ. Χρήστου, σ. 274

Ρέµπραντ, σ. 256, Μανέ, σ. 256, Π. Ζωγράφος, σ.257,
Γ. Μπουζιάνης, σ.257, Μιχαήλ Άγγελος, σ.256-257,
Γ. Μόραλης, σ. 258, Ν. Γύζης, σ. 262, Λεονάρντο ντα Βίντσι,
σ. 274, Μποτιτσέλλι, σ. 276, ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος,
σ.276, Θεόφιλος, σ. 255, Γ. Τσαρούχης, σ. 277, Πικάσο, σ.
254, Χ. Μιρό, σ. 278, Σ. Νταλί, σ. 278
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Εγχειρίδιο Γ΄. Έτη διδασκαλίας 2006- σήµερα
ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΘΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΞΙΕΣ

Βιβλίο µαθητή

Τετράδιο µαθητή

Βιβλίο µαθητή

Τετράδιο µαθητή

Βιβλίο µαθητή

F. C. Happold, σ.
10
Οδ. Ελύτης, σ. 10
Χρ. Κουλούρη, σ.
11
Ηλ. Μακρής, σ.
11
Ν. Σβορώνος, σ.
12-13
Γεωγραφία Α
Γυµνασίου,
Ο.Ε.∆.Β., σ. 13
Εντ. Κήλυ, σ. 14
Μ. Χατζιδάκις, σ.
14
Κ. Βαµβασάκη, σ.
17
Γ. Ρίτσος, σ. 1819
∆ιαφηµιστική
αφίσα, σ. 19

Π. Καλιότσος, σ. 8
Αφίσα του Ε.Ο.Τ., σ.
10
Αφίσα του Ε.Ο.Τ., σ.
11
Ζ. Π. Βερνάν, σ. 12
Έλ. Ακρίτα, σ. 12-13
Οµαδικά παιχνίδια,
Ι.∆.Ε.Ε., σ. 14
Χιώτικες συνταγές,
σ. 15
Ηλ. Βενέζης, σ. 15

Αρχαίοι Έλληνες,
Αιγύπτιοι, Ασσύριοι,
Πέρσες, σ. 10
Ανατολική Ευρώπη,
Βαλκάνια, σ. 11
Σύγχρονη Ελλάδα, σ. 11
∆ιάφοροι λαοί ∆ύσης
και Ανατολής, σ. 13
Ευρωπαϊκή χώρα,
Νότια Ευρώπη, Π.Γ.∆.
Μακεδονίας,
Βουλγαρία, Αλβανία,
Τουρκία, Μεσόγειος
θάλασσα, Ευρώπη,
Ασία, Αφρική, σ. 13
«χώρες µακρινές και
πολιτείες άγνωστες», σ.
14
«ρωµιοσύνη», σ. 18
«Χίος», σ. 19
Αρχαίοι Έλληνες,

Σύγχρονη Ελλάδα,
σ. 10-11,13-14, 15
Αρχαία Ελλάδα, σ.
12-13

Πολιτισµός, τέχνη,
φιλοσοφία, επιστήµη,
ανακαλύψεις, σ. 10
Παρθενώνας, ελαιώνες,
θάλασσες, όρη, σ. 10
«Ελλάδα χώρα υποδοχής
µαζικού ρεύµατος
µεταναστών, ενεργή
παρουσία των µειονοτήτων
στην ελληνική κοινωνία,
συνύπαρξη διαφορετικών
εθνοπολιτισµικών οµάδων,
ετερογένεια των σύγχρονων
κοινωνιών», σ. 11
Τουριστική Ελλάδα, σ. 11
«οριακός χαρακτήρας της
Ελλάδας, Σταυροδρόµι των
λαών», σ. 12-13
«γεωγραφική θέση της
Ελλάδας, συνδέει
γεωγραφικά την Ευρώπη µε
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Τετράδιο
µαθητή
Φυσικές
οµορφιές ,σ.
8
Μουσεία
στην Αθήνα,
σ. 10
Παρθενώνας,
θάλασσα,
ξενοδοχεία,
σ. 11
«πολιτισµός,
ζωγραφική,
λογοτεχνία,
θέατρο,
αντλούν από
την αρχαία
Ελλάδα», σ.
12
Μυκήνες,
αρχαία
ελληνική

Σκίτσο, σ. 20
Μ. Αυγητίδης, σ.
21
Μ. Ντάνου, σ. 2425
Εξώφυλλο του
βιβλίου Άλκηστις,
Μουσεία και
Σχολεία, σ. 26

Εφηµ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠ
ΙΑ, σ. 30

Γραικοί, Λατίνοι,
Βούλγαροι, σ. 21
Ευρωπαίοι, Βρετανοί,
σ. 24-25

Στρ.Μυριβήλης, σ.
18
Ν. Μήτσης, σ. 19

Καµερούν, σ. 30
Αφρική, σ. 31
Άγγλος, σ. 38

την Ασία και την Αφρική»,
σ. 13
«βυζαντινή παράδοση της
ορθοδοξίας», σ. 14
«χώρες µακρινές και
πολιτείες άγνωστες… έχτισε
µε τα χέρια του σπίτι
σηµερινό και ελληνικό», σ.
14
Ρωµιοσύνη, σ. 18-19
Χίος: φυσικές και
πολιτιστικές οµορφιές, σ. 19
Κινητό τηλέφωνο, σ. 20
Ελληνικός καφές, σ. 20
Η ιστορική πορεία των
«Έλληνες και Γραικοί», σ.
21
Σχίσµα, ορθόδοξος και
καθολικός, σ. 21
Τουρκοκρατία, Επανάσταση
του 1821, σ. 21
«µεσιτικό γραφείο πουλάει
όλων των ειδών τις
ελληνικές ιδιοκτησίες σε
ξένους πελάτες», σ. 24-25
Μινωική Κρήτη, ελληνική
σηµαία, τσολιαδάκια, σ. 26
«παρακλάδι σλαβικό «όταν πεθαίνει µια γλώσσα,
µε πολλά τουρκικά
χάνεται µαζί της και µια
και ελληνικά
κοσµοαντίληψη, µια
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µυθολογία
και ιστορία,
σ. 12-13
Λαϊκά
παραδοσιακά
παιχνίδια, σ.
13-14
Παραδοσιακ
ή ελληνική
κουζίνα, σ.
15
Οµορφιές του
Αιγαίου και
των
παραλίων της
Μ. Ασίας, σ.
15
Ελληνική
φύση, σ. 16

Ιδιώµατα της
ελληνικής
και ξενικές

Β. Αλεξάκης, σ.
31
Τζ. Όργουελ, σ.
31
∆ιαφηµιστικό
φυλλάδιο, σ. 32
Τ. ∆ηµητρούλια,
σ. 36
Μ.
Τριανταφυλλίδης,
σ. 37
Εφηµ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
σ. 38, 41
∆ιαφήµιση στον
Τύπο, σ. 39
Άλµπερτ
Αϊνστάιν, Λ.
Ίνφελντ, σ. 40
Γ. Μπαµπινιώτης,
σ. 42
Μ. Πλωρίτης, σ.
42-43

Ν. ∆ήµου, σ. 20
P. Mackridge, σ, 22
Αφίσα του ΥΠΠΟ,
σ. 23
∆ιαφήµιση από την
εφηµ. ΤΟ ΒΗΜΑ, σ.
24
Άννα Φραγκουδάκη,
σ. 25

στοιχεία», σ. 18
Γερµανικά, Γαλλία,
σ. 19
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ορισµένη αναπαράσταση του
κόσµου, διαφορετική από
όλες τις άλλες», σ. 30
«µε τα σύγχρονα συστήµατα
µαζικής επικοινωνίας και
µεταφορών, αυτή η γέννηση
νέων γλωσσών
παρεµποδίζεται», σ. 30
Γλώσσες µικρών λαών, π.χ.
µιας φυλής της
Κεντροαφρικανικής
∆ηµοκρατίας, τα σάνγκο,
που κινδυνεύουν από τις
γλώσσες των ισχυρών λαών,
σ. 31
Ολοκληρωτικό καθεστώς:
αυτοµατισµός και
αχρήστευση της σκέψης µε
τη Νέα Οµιλία, σ. 31-32
Λέξεις της καθοµιλουµένης
ελληνικής µε ξενική
προέλευση, σ. 32
∆ιαδίκτυο, greeklish και
κίνδυνοι για την ελληνική
γλώσσα από την αγγλική, σ.
36
Η πολυσηµία των ελληνικών
λέξεων, σ. 37
Ικανότητα για διγλωσσία και
εκµάθηση ξένων γλωσσών,

επιρροές, σ.
18
Αποτελεσµατ
ικότερη η
εκµάθηση
µιας
Ξένης
γλώσσας,
όταν
επικοινωνούµ
ε µε τον λαό
που τη µιλά,
σ. 19
Internet:
νέος τόπος
άνθισης του
γραπτού
λόγου, σ. 20
Κίνδυνοι για
την ελληνική
γλώσσα από
την
κυριαρχία
της αγγλικής
γλώσσας στα
Μ.Μ.Ε. και
στα Τ.Π.Ε, σ.
21-22
∆ιαφήµισηπροώθηση

Tahar Ben
Jelloun, σ. 46
Πολυχρονοπούλο
υ- Ζαχαρόγιωργα,
σ. 47
Εφηµ. ΤΟ ΒΗΜΑ
της Κυριακής, σ.
48
Π. Τσίµας, σ, 5253
Quino,
Mαφάλντα, σ. 53
Ιακ.

Έρευνα από την
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
σ. 28
Σ. ∆ηµητρίου, σ. 29
Ν. Εγγονόπουλος, σ.
31
Ενηµερωτικό
φυλλάδιο της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά του
ρατσισµού, σ. 32
Αντ. Ντε Σαιντ

Μαύροι της Αφρικής,
αυτόχθονες της
Αυστραλίας, Ινδιάνοι
της Αµερικής, κάτοικος
του Μάλι, Γάλλος, σ. 46
Μαύρη βουλευτής των
Η.Π.Α., σ. 48
Μετανάστες στην
Ελλάδα, σ. 52-53
Εβραίοι της
Θεσσαλονίκης, σ. 58

ΗΠΑ, Καναδάς,
Ιταλία, Γαλλία,
Γερµανία, Βρετανία,
Ρωσία,
Βουλγαρία…
Ανγκόλα, σ. 28
Αλβανοί, σ. 29
Γερµανοί Ναζί
(Χίτλερ), σ. 31
Μαύροι, Άραβες, σ.
32
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σ. 38
∆ιαδικτυακός λόγος, σ. 39
Ειδικές γλώσσες των
επιστηµών π.χ. της Φυσικής,
σ. 40
Ξενοµανία µας και κίνδυνοι
για την ελληνική γλώσσα, σ.
42
Αφοµοιωτική δύναµη της
ελληνικής γλώσσας και
εµπλουτισµός της, σ. 42-43

της
ελληνικής
γλώσσας ως
µιας γλώσσας
πάντα
σύγχρονης, σ.
23
Καθηµερινή
χρήση ξένων
λέξεων και
όρων, σ. 24
Κατάκτηση
της µητρικής
γλώσσας, σ.
25

«Η αυθόρµητη φύση των
παιδιών δεν είναι
ρατσιστική», σ. 46
«ανάµεσα σ’ έναν Κινέζο, σ’
έναν κάτοικο του Μάλι και
σ’ ένα Γάλλο υπάρχουν
περισσότερες
κοινωνικοπολιτιστικές παρά
γενετικές διαφορές», σ. 46
«Πολλοί από εµάς
δυσκολεύονται να µπουν στη
θέση του άλλου, να
καταλάβουν τις εµπειρίες και

Ισχυρότερο
εθνικιστικό
συναίσθηµα
σε Ινδία,
Τουρκία,
Μπαγκλαντές
Ν. Αφρική,
Πακιστάν, σ.
28
Μειονότητες,
σ. 28
Προστασία
από ξένες

Καµπανέλλης, σ.
53
Ερευνητικό
ερωτηµατολόγιο
µαθητών 4ου
Γυµνασίου
Αθηνών, σ. 54
Ενηµερωτικό
φυλλάδιο της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά
του ρατσισµού, σ.
55
Ιω. Σουφερλή, σ.
57
Ν. ΚοκκαλίδουΝαχµία, Ρέινα
Ζιλµπέρτα, σ. 58
∆ιαφήµιση
Υπουργείου
Ανάπτυξης, σ. 60

Εξυπερύ, σ. 33

τα προβλήµατά του…
Προσπάθησε να έρθεις στη
θέση αυτού του παιδιού.
Πώς θα ένιωθες, αν
καταλάβαινες ότι οι γύρω
σου σε θεωρούν µειονεκτικό
και κατώτερο από αυτούς»,
σ. 47
«Η ανείπωτη υπόθεση είναι
ότι οι γυναίκες είναι
διαφορετικές… έχω πολύ
συχνότερα υποστεί
µεροληπτικές συµπεριφορές,
επειδή είµαι γυναίκα, παρά
επειδή είµαι µαύρη», σ. 48
«πολυεθνικές τάξεις στο
σχολείο», σ. 52-53
«βρωµιάρηδες αραπάδες», σ.
53
«ο µπαµπάς ο πόλεµος», σ.
53
«ρατσισµός και ανθρώπινα
δικαιώµατα», σ. 54
«Εγώ ρατσιστής!», σ. 55
Στερεότυπο, προκατάληψη,
µεροληψία, σεξισµός,
φυλετισµός, ξενοφοβία,
κοινωνικός ρατσισµός,
µειονότητα, αποδιοποµπαίος
τράγος, σ. 56
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επιρροές, σ.
28
Οικονοµικός
µετανάστης,
λαθροµετανά
στης,
εκµετάλλευσ
η εργασίας,
αντιπαλότητα
µε τους
ντόπιους
εργάτες
(αίτιοι της
ανεργίας), σ.
29
Πολλές
µορφές
στερεοτύπων
και
προκαταλήψε
ων, σ. 31
∆εν
ενοικιάζουν
στέγη σε
µαύρους,
Άραβες, σ.
32
Ρατσισµός
των γηπέδων,
σ. 32

Γ. Θεοτοκάς, σ.
64
Κ. Σηµίτης, σ. 65
Ενηµερωτικό
φυλλάδιο της
Ευρωπαϊκής
Κεντρικής
Τράπεζας, σ. 66
Σκίτσο του Ηλ.
Μακρή στην
εφηµ. Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,

Ελ. ΓλύκατζηΑρβελέρ, σ. 36
Ενηµερωτική
έκδοση της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σ. 37
Ενηµερωτική
έκδοση της
αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην
Ελλάδα, σ. 38, 39-40

Νότος, Τρίτος Κόσµος,
Γη ολόκληρη, σ. 72
Μη Ευρωπαίος, σ. 72
Αγγλία, σ. 77-78
Γαλλία, σ. 79
Ισπανία, σ. 79-80
Ιταλία, σ. 80
ΗΠΑ, σ. 84
Τρίτος Κόσµος, σ. 84

Βόρεια και Νότια
Ευρώπη, σ.36
Λετονία, Εσθονία,
Λιθουανία, Ρωσία,
Λευκορωσία, σ. 3940, κ.τ.λ. σ. 43
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«Η γενετική είναι
αντιρατσίστρια», σ. 57
«Ο διωγµός των Εβραίων
της Θεσσαλονίκης από τους
Ναζί», σ. 58
«Ο Φόβος και η
Προκατάληψη δεν έχουν
θέση στην καρδιά µας. Όλοι
οι άλλοι έχουν», σ. 58
«Ανοιχτή προκήρυξη για την
ενίσχυση
επιχειρηµατικότητας ατόµων
µε αναπηρίες», σ. 60
«Παιδικά Παιχνίδια –
αναπαραγωγή και διαιώνιση
στερεότυπων αντιλήψεων
σχετικά µε τους ρόλους
ανδρών και γυναικών», σ. 61
Ευρώπη ανοιχτή, «δεν
πρέπει να κυριαρχηθεί µόνο
από το χρήµα-πρέπει να
είναι µια Ευρώπη του
πολιτισµού και της παιδείαςτων ∆ικαιωµάτων του
ανθρώπου, σ. 72
«εξω-κοινοτικοί» ή
«αλλογενείς», «εσωτερικός
ξένος», µετανάστες, σ. 72-73
Κέντρο της Ευρώπης οι
Βρυξέλλες, σ. 75

Αποφυγή
ατόµων
εθισµένων σε
εξαρτησιογόν
ες ουσίες, σ.
33
Φεµινισµός,
ανοχή,
πολυπολιτισµ
ική
κοινότητα, σ.
34

Ανθρώπινα
δικαιώµατα
και
δηµοκρατία
στην Ευρώπη
από την
αρχαιότητα
µέχρι
σήµερα,
πολυµορφία
της Ευρώπης,
σ. 36

σ. 66
Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα
ΝΕΟΛΑΙΑ, σ. 69
J. Le Goff, σ. 72
Γκαζµέτ Καπλάνι,
σ. 73
G. Hofman, σ. 75
Ιστότοπος στα
Αγγλικά, σ. 77
Σελίδα λεξικού
ιατρικού, Α.
Κωνσταντινίδης,
σ.78
Γαλλικός Τύπος,
σ.79
Ελληνικά και στα
Ισπανικά, σ. 7980
Ελληνικά σε
ιταλικό βιβλίο
Ιατρικής, σ. 80
Σκίτσο του Ηλ.
Μακρή στην
εφηµερίδα Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
σ.84
Σκίτσο του Ch.
Case, σ. 84

Ελληνικές λέξεις και «ρίζες»
στις ευρωπαϊκές γλώσσες, σ.
77, 78, 79, 80
Σχέση της Ε.Ε. µε τις ΗΠΑ
και τις χώρες του Τρίτου
Κόσµου, σ. 84

Γ. Μπαµπινιώτης, σ.
41
Ιστοσελίδα της
Ελληνικής
Προεδρίας στην
Ε.Ε., σ. 43
Λάκεν, σ. 44
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Κοινή ζωή,
κινητικότητα
και προνόµια
για τους
νέους της
Ε.Ε., σ. 37
Τρόπος
λειτουργίας
και θεσµικά
όργανα της
Ε.Ε., σ. 38
Παραγωγικοί
τοµείς και
παραδόσεις
των χωρών
της Ε.Ε., σ.
39-40
Η Ευρώπη
των
διαφορών,
των
συγκρούσεων
και των
κοινών
αξιών, σ.41
Ο ηγετικός
ρόλος της
Ευρώπης
στον κόσµο
της

Εφηµ. Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
σ. 88
Σκίτσο από
εφηµερίδα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠ
ΙΑ, σ. 89
Ν. Σκουτέρη∆ιδασκάλου, σ. 90
Θουκυδίδης ο
Αθηναίος, σ. 91
Φρ. Κένετ, σ. 93
Quino,
Μαφάλντα, σ. 94
Π.
Παπακωνσταντίνο
υ, σ. 95-96
Άλκη Ζέη, σ. 97
Οδ. Ελύτης, σ. 99

Έριχ Μαρία Ρεµάρκ,
σ. 48
Ενηµερωτικό
φυλλάδιο της
οργάνωσης Γιατροί
Χωρίς Σύνορα, σ. 49
Χρ.Κουλούρη, σ. 50
Περ. Χηµικά
Χρονικά, σ. 51
Εφηµ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
σ. 52
Εφηµ. LE MONDE,
σ. 53

Ευρώπη και παγκόσµια
κοινότητα, σ. 88, 89-90
Αρχαία Ελλάδα, σ. 91
Ισπανία, σ. 93
Εβραίοι και Άραβες, σ.
95-96
Γερµανοί, σ. 97, 99

Ισηµερινή ζώνη, σ.
51
Όλος ο πλανήτης, σ.
53

107

παγκοσµιοπο
ίησης, σ. 44
«η ειρήνη δεν είναι φυσική
Τυχεροί όσοι
κατάσταση-οικοδοµείται
επιβιώνουν
παντού και κάθε στιγµή» σ.
στα πολεµικά
88
χαρακώµατα,
Ο ανταγωνισµός των
σ. 48
ισχυρών του πλανήτη για τον Τα παιδιά
έλεγχο των πετρελαίων της
του πολέµου
Μ. Ανατολής οδηγεί σε
στερούνται
συνεχείς πολέµους, σ. 89
τα
Α΄ και Β΄ Παγκόσµιος
δικαιώµατά
Πόλεµος, σ. 89-90
τους και τις
Ολοένα αύξηση των νεκρών απολαύσεις
ή των ωσάν νεκρών εξαιτίας της ζωής, σ.
των νέων πρακτικών του
49
πολέµου και της ψυχαγωγίας Το
της φρίκης στα ΜΜΕ, σ. 89- ποδόσφαιρο
90
πολλές φορές
Η φθορά που προκαλεί ο
θυµίζει
πόλεµος στο ήθος και το
πόλεµο,
λόγο των ανθρώπων, σ. 91
ειδικά µε το
Με την τέχνη εκφράζεται η
φαινόµενο
φρίκη του πολέµου και η
του
απέχθεια για τη
χουλιγκανισµ
βαρβαρότητα κάθε πολέµου, ού, σ. 50
σ. 93
Πιθανά αίτια
∆απάνες για πολεµικούς
ενός
εξοπλισµούς και όχι για
µελλοντικού
όσους πεινάνε, σ. 94
πολέµου: οι

Θεοποίηση της βίας και της
αυτοκαταστροφής, σ. 95-96
Ο πόλεµος προκαλεί φόβο
και στερεί τους ανθρώπους
από τις γλυκές στιγµές της
καθηµερινής ζωής, σ. 97 από τις αργίες και τις
σκόλες, σ. 99
Πόλεµοι για τον έλεγχο του
πετρελαίου, σ. 102
ΜΜΕ, ΤΠΕ, εκπαίδευση και
συµβολή τους στην ειρήνη,
σ.103

P. Dalglish, σ.
106-107
Κουάνγκ-Τσέου,
σ. 107
Quino,
Μαφάλντα, σ. 108

Λέο Μπουσκάλια, σ.
56
Εφηµ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
σ. 57, 58-59, 60
Ενηµερωτικό

Αιθιοπία, Αφρική, σ.
106-107
Κίνα, σ. 107
Σοµαλία, σ. 110
Μ. Βρετανία, σ. 113
Τουρκία, σ. 116

Ινδία, σ. 56
Μόσχα,
Πετρούπολη, σ. 57
Νότιο Βιετνάµ, σ.
60
Γκάνα, σ. 61
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Είναι λίγοι αυτοί που
επιλέγουν να γίνουν µέλη
εθελοντικών µη
κυβερνητικών οργανώσεων,
όπως οι Γιατροί χωρίς
Σύνορα ή ∆ιεθνής

αδικίες, η
εξέλιξη των
πολεµικών
εξοπλισµών,
η διατάραξη
της
Οικολογικής
ισορροπίας,
σ. 51
Ο πόλεµος
παρουσιάζετ
αι µέσα από
τις πιο
απεχθείς
τελετές και
µέσα από την
καθηµερινότ
ητα, σ. 52
Σκέψεις µε
αφορµή την
εξάπλωση
των πολέµων
και της βίας,
σ. 53
Κοινωνικότη
τα, αγάπη και
προσφορά, σ.
56
Ο θεσµός της
ανάδοχης

Εφηµ. Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
σ. 109,
Ενηµερωτικό
φυλλάδιο της
οργάνωσης
Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, σ.
110,113
Ν. ∆ήµου, σ.116
Ενηµερωτικό
φυλλάδιο της
Actionaid Ελλάς,
σ. 117
∆ιαφηµιστική
καταχώριση στον
Τύπο για τον
αντικαρκινικό
έρανο, σ. 118
Σκίτσο από βιβλίο
του ΟΕ∆Β, σ. 118
Ναζίµ Χικµέτ, σ.
119
Γ. Ρίτσος, σ. 119

φυλλάδιο της Action
Aid Ελλάς, σ. 61

Αµνηστία, σ. 108-107
Απαραίτητη η µόρφωση για
την πρόοδο ενός λαού, σ.
107
Υποκριτικές οι φιλανθρωπίες
των πλούσιων κυριών, σ.108
Ο τρόπος δράσης της
οργάνωσης Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, σ. 108
Η ίδρυση της Unicef µετά
τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµοη δράση της σε όλο τον
κόσµο και στην Ελλάδα, σ.
109
Η δράση της οργάνωσης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα στη
Σοµαλία, σ. 110
ΜΚΟ στο διαδίκτυο, σ. 113
Η µεροληπτική στάση του
ελληνικού τύπου προς το
έργο των ΜΚΟ, σ. 116
Τεράστιο το πρόβληµα της
φτώχειας σε όλο τον κόσµο,
σ. 117
Πανελλήνιος αντικαρκινικός
έρανος, σ. 118
Εκπαίδευση των νέων στην
προάσπιση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, σ.118
Απαραίτητη η αλληλεγγύη
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οικογένειας,
σ. 57,58
Το έργο της
UNESCO, σ.
60
Το έργο της
Action Aid
και η στήριξή
της για
µόρφωση, σ.
61
Πολλές
φορές
υποκριτική η
προσφορά
στις χώρες
του Τρίτου
Κόσµου, σ.
62

και η συνεργασία στον
κόσµο, σ.119
Μ.Χατζιδάκις, σ.
122
Π. Πετρίτης, σ.
122
Π. Α. Μιχελής,
σ. 123
Κ. Μητρόπουλος,
σ. 123
Γ. Γαϊτης, σ. 124
Ν. Εγγονόπουλος,
σ. 124
Ελληνικό Θέατρο
Σκιών, σ. 125-126
Σκίτσο Ηλ.
Μακρή, σ.127
Κ. Χριστοδούλου,
σ. 129
Κ. Ιωσηφίδης, σ.
129
Ενηµερωτικό
φυλλάδιο του
Ε.Λ.Ι.Α., σ. 129
Β. Β. Γκογκ, σ.
130

Περ. Αθηνόραµα, σ.
64
Πρόγραµµα
Πολιτιστικού
Οργανισµού ∆ήµου
Καλλιθέας, σ. 65
Άγγ. Τσέκερης, Γ.
Κυρίτσης, εφηµ.
ATHENS VOICE, σ.
66
∆ιαφηµιστική
καταχώριση στον
Τύπο, σ. 67
Μ. Σπανάκος, εφηµ.
ΕΘΝΟΣ, σ. 68

Έλληνες καλλιτέχνες, σ.
122-129
Ολλανδός ζωγράφος, σ.
130

Ελληνικές
πινακοθήκες,
galleries, φεστιβάλ,
σ. 64-65
Αµερικανική
κινηµατογραφική
ταινία, σ. 66-67
Ελληνικός
κινηµατογράφος, σ.
68

Η µαγεία του τραγουδιού,
σ.122
Ποικιλοµορφία της τέχνης,
σ.122
Τέχνη, Προµηθέας και
δηµιουργία, σ.123
Η τέχνη ως οικονοµική
επένδυση, σ.123
Αρχαία ελληνικά θέµατα και
µυθολογία στην τέχνη, σ.
124
Ελληνικό θέατρο σκιών, σ.
125-126
Η τέχνη καταργεί τις
κοινωνικές διακρίσεις, σ.
127
Όµηρος, σ. 128
Αριστοφάνης, Επίδαυρος, σ.
128
Graffities στην Ελλάδα, σ.
129
Ζωγραφική στα ελληνικά
γραµµατόσηµα, σ. 129
Αυτοπροσωπογραφία του Β.
Β. Γκογκ, σ. 130

Ζωγραφική,
γλυπτική
λογοτεχνία,
κινηµατογρά
φος, σ. 64-65
Τρωικός
Πόλεµος, σ.
66-67
Αρχαίο
ελληνικό
δράµα, σ. 68

Ε. Ρέππα, Τ.

Αρκάς, εφηµ

Έλληνες, σ. 136, 137,

Έλληνες, σ. 70, 71,

Όνειρα, προσδοκίες, φόβοι,

Η ζωή µας
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.Φωτιάδου Ζαχαρίου, σ. 134
R. Feynman, σ.
134-135
Ιάκ. Πολυλάς, σ.
136
Μία Κόλλια,
εφηµ. CITY
PRESS, σ. 137
G. J. V. Nossal, R.
L. Coppel, σ, 141
Ν.Βαγενάς, σ. 142
Fr. Jacob, σ. 144
D. Adams, σ. 145
Γραµµατικάκης,
σ. 147
Χ. και Π.
Κατσιµίχας, σ.
148
Μ. Κούντερα, σ.
149

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
σ.70
Βιογραφικό
σηµείωµα, σ. 71
Αίτηση, σ. 72
Κ. Λεφάκης, εφηµ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
σ. 73
∆. Τσακνής, Χ. και
Π. Κατσιµίχας, σ. 74
Ενηµερωτικό
φυλλάδιο της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σ. 75

139, 142, 143, 146-147,
148
Παγκόσµια κοινότητα,
σ. 144, 145, 148, 149

72, 73, 74
Ε.Ε., σ. 75
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αγωνίες, άγνωστο το µέλλον,
τρόποι για να το ορίσουµε
ως άτοµα και ως κοινωνία,
σ. 133, 134-135, 136
Η εργασία στο µέλλον, σ.
134
Συµβιβασµένη η νέα γενιά,
σ. 137
Πολιτικές µεγαλοστοµίες και
υποσχέσεις, σ. 139
Όνειρα για ταξίδια στον
πλανήτη Άρη, σ. 139, 145
Οι απειλές των θετικών
επιστηµών, σ. 141, 144
Αξίες της αλληλεγγύης, του
πολιτισµού, της δικαιοσύνης,
του έρωτα, σ. 146-147
Χάσµα γενεών, σ. 148
∆ύσκολη η επιλογή
επαγγέλµατος, σ. 149

χωρίς
τεχνολογία,
σ. 70
Αναζήτηση
επαγγέλµατο
ς και
εργασίας, σ.
71-72
Μελλοντολόγ
οι, σ. 73
Άλλοι µας
ετοιµάζουν
το µέλλον
µας, σ.74
Καθυστερηµέ
νη η
αναχώρηση
των νέων από
τη γονεϊκή
εστία και
δύσκολο το
πέρασµά
τους στην
οικονοµική
ανεξαρτησία,
σ. 75

