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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι όροι πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα δεν είναι συνώνυµοι ή 

ταυτόσηµοι. Η πολυπολιτισµικότητα είναι το δεδοµένο, και η διαπολιτισµικότητα το 

ζητούµενο. Η διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισµικότητα, αλλά δεν 

απορρέει αυτόµατα απ’ αυτή. Επιπλέον, ο εθνοκεντρισµός µπορεί να συνυπάρξει µε 

τη διαπολιτισµικότητα και να την υποδαυλίσει.  

 

Το µάθηµα της ιστορίας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη του εθνικού αισθήµατος 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί γι αυτό τον σκοπό. Μπορεί επίσης να αναδείξει και τα 

διαπολιτισµικά στοιχεία συγκεκριµένων ιστορικών περιόδων και καταστάσεων.  

 

Η συγκεκριµένη ανάλυση έχει ως σκοπό να αναδείξει τα διαπολιτισµικά στοιχεία που 

αναφέρονται ή υπονοούνται στα βιβλία της ιστορίας τους δηµοτικού σχολείου αλλά 

ταυτόχρονα και τα εθνοκεντρικά στοιχεία. Από αυτή την ανάλυση αναδεικνύεται ότι 

τα εθνοκεντρικά στοιχεία ειδικά στο βιβλίο της ιστορίας της έκτης δηµοτικού είναι 

ιδιαίτερα ισχυρά και υποδαυλίζουν σε ένα επίπεδο την αντικειµενική µάθηση της 

ιστορίας αλλά και τη γνώση βασικών ιστορικών σταθµών, πολύ σηµαντικών για όλο 

τον ανθρώπινο πολιτισµό.  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 

17/01/1956 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 28, ΚΟΥΜΠΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΤΗΛ. : 28310 51295 -6976683575 

  

Α) Τίτλοι σπουδών: 
1.Γνώση ηλεκτρονικού Υπολογιστή µε Πιστοποίηση Επιπέδου 1 και 2. 
 
1.Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών: 
Α)Πιστοποιητικό ΚΑΤΕΕ 
Τίτλος:Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων Τµήµατος 
Στελεχών Λογιστηρίου 
Εκπ/κό ίδρυµα:ΚΑΤΕΕ  Ηρακλείου  Κρήτης 
 
Β)Τίτλος ∆ιδασκαλείου Εκπαίδευσης: ∆ίπλωµα Γενικής 
Μετεκπαίδευσης στις Επιστήµες της Αγωγής (κατεύθυνση 
Ανθρωπιστικών Σπουδών) ∆ιδασκαλείου ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου 
Κρήτης 
 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία: 
1. Ηµεροµηνία διορισµού και ΦΕΚ διορισµού:185/15-09-1987 
2.  Κατηγορία/Κλάδος:ΠΕ70 ∆ασκάλων 
3.  Προϋπηρεσία: έτη 1 µήνες 7 ηµέρες 1 ως αναπληρωτης δάσκαλος 
 
Προϋπηρεσία από άσκηση καθηκόντων: 
Προϊστάµενος σχολικής µονάδας 
Από: 10/09/1985                 Έως: 21/06/1986 
Από: 11/09/1986                 Έως: 01/07/1987 
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Από: 16/09/1987                 Έως: 21/06/1988 
Από: 22/06/1988                 Έως: 17/02/1989 
Από: 17/02/1989                 Έως: 21/06/1989 
Από: 22/06/1989                 Έως: 07/09/1989 
Από: 07/09/1989                 Έως: 21/06/1990 
Από: 21/06/1990                 Έως: 11/09/1990 
Από: 11/09/1990                 Έως: 21/06/1991 
Από: 21/06/1991                 Έως: 02/09/1991 
Από: 02/09/1991                 Έως: 21/06/1992 
Από: 21/06/1992                 Έως: 31/08/1992 
Από: 01/09/1992                 Έως: 21/06/1993 
Από: 21/06/1993                 Έως: 21/06/1996 
Από: 21/06/1996                 Έως: 31/08/1996 
 
∆ιευθυντή σχολικής µονάδας: 
Από: 01/09/2002                 Έως: 10/10/2007 
 
Προϊσταµένου 1ου Γραφείου Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν.Ρεθύµνης: 
Από: 10/10/2007                   Έως:  09/08/2010 
 
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν.Ρεθύµνης: 
Από: 10/08/2010                   Έως: 31/07/2014   
 
Συµµετοχή σε περιφερειακά συµβούλια (ΠΥΣΠΕ) 
Από: 15/10/2007                   Έως: 31/12/2008 
Από: 05/01/2009                   Έως: 25/04/2010 
Από: 25/04/2010                   Έως:  …….      
 
1. Βασικός τίτλος σπουδών 
Τίτλος:Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 
Εκπ/κό ίδρυµα:Παιδαγωγική Ακαδηµία Αλεξανδρούπολης 
 
2. Πτυχίο εξοµοίωσης 
Τίτλος:Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπ/σης 
Εκπ/κό ίδρυµα:Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 
Επιµόρφωση: 
Α) Συµµετοχή σε προγράµµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης 
Ονοµασία προγράµµατος επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης 
1. Από 1-10-1995 έως 22-12-1995 µε θέµα: «Οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας και 

µάθησης». 

∆ιοργανωτής: Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Ηρακλείου Κρήτης 
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2.  Από 29-1-1996 έως 5-4-1996 µε θέµα: «∆ιδακτική των µαθηµατικών στην Α/θµια 

Εκπαίδευση». 

∆ιοργανωτής: Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Ηρακλείου Κρήτης  

3.  Από 22-4-1996 έως 28-6-1996 µε θέµα: «∆ιδακτική µεθοδολογία του γλωσσικού 

µαθήµατος και της λογοτεχνίας στην Α/θµια Εκπαίδευση». 

∆ιοργανωτής: Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Ηρακλείου Κρήτης 

4.  Πιστοποιηµένη Επιµόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., από Μάιο έως 

Ιούνιο 1997 µε θέµα: «Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Η/Υ». 

∆ιοργανωτής: Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Ηρακλείου Κρήτης 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

   

 

 

 

8. 

 

 

Επιµορφωτικό σεµινάριο 48 ωρών από 9/9/2002 έως 30/10/2002 µε τίτλο: 

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 

εκπαίδευση». 

∆ιοργανωτής: Επιτροπή Επιµόρφωσης Ρεθύµνης στα πλαίσια του έργου 

<<Επιµόρφωση Εκπ/κών στην Αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση>> του Επιχειρησιακού Προγράµµατος <,Κοινωνία της 

Πληροφοράς>>του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

 

Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΌΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ 3528/2007 για στελέχη της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης που πραγµατοποιήθηκε στις 27/03/2008 έως 28/03/2008 

∆ιοργανωτής:Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης/Π.ΙΝ.ΕΠ. 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ& ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ για 

στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Από: 23/02/2009           Έως: 27/02/2009   

∆ιοργανωτής: Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης/Π.ΙΝ.ΕΠ. 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

Πιστοποιηµένο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα<<∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ>> διάρκειας 35 ωρών 

Από: 05/10/2009           Έως: 09/10/2009  

∆ιοργανωτής: Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης/Π.ΙΝ.ΕΠ. 

ΚΡΗΤΗΣ 
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9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

    

 

Πιστοποιηµένο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα <<ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ>> 

διάρκειας 35 ωρών 

Από:11/01/2010              Έως: 15/01/2010 

∆ιοργανωτής: Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης/Π.ΙΝ.ΕΠ. 

ΚΡΗΤΗΣ 

 
Βεβαίωση παρακολούθησης του ταχύρυθµου επιµορφωτικού 
προγράµµατος:<<∆ιαχείρηση προβληµάτων σχολικής τάξης>>, συνολικης 
διάρκειας 80 ωρών Το πρόγραµµα διοργανώθηκε από το  Τµήµα Αξιολόγησης και 
Επιµόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και υλοποιήθηκε κατά το σχολικό 
έτος 2007-2008 
 
∆ιοργανωτής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τµήµα Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης  
 
.Βεβαίωση παρακολούθησης του ταχύρυθµου επιµορφωτικού 
προγράµµατος:<<∆ιαχείρηση προβληµάτων σχολικής τάξης>>, συνολικης 
διάρκειας 80 ωρών Το πρόγραµµα διοργανώθηκε από το  Τµήµα Αξιολόγησης και 
Επιµόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και υλοποιήθηκε κατά το σχολικό 
έτος 2007-2008  
 
Βεβαίωση παρακολούθησης ταχύρυθµου επιµορφωτικού προγράµµατος µε 

τίτλο:¨Συσχετισµός Οικογενειακού-Κοινωνικού-Πολιτισµικού Περιβάλλοντος στη 

σχολική επίδοση του παιδιού¨,διάρκειας 48 ωρών. 

Το πρόγραµµα διοργανώθηκε από τον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 

και υλοποιήθηκε από 02/03/2007 έως 28/04/2007,στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  

 

     
 
Β)Παρακολούθηση σεµιναρίων ή συνεδρίων 
1.  ∆ιήµερο Σεµινάριο µε θέµα: «Η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό 

σχολείο». (13-14 Οκτωβρίου 1988).  

2.  ∆ιήµερο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». (2-3 

Οκτωβρίου 1992).  

3.  ∆ιεθνές Συνέδριο, που διοργάνωσε το παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, µε θέµα: «Μάθηση και ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως µητρικής και ως 
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δεύτερης γλώσσας», στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου 2000.  

4.  Ηµερίδα µε θέµα: «Μέθοδοι και Τεχνικές Εκπαιδευτικής Έρευνας: Θεωρία και 

Πράξη». (31 Μαρτίου 2001).  

5.  Ηµερίδα µε θέµα: «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση». (5 Μαΐου 2001).  

6.  Ηµερίδα µε θέµα: «∆ιδακτικές προσεγγίσεις των Φυσικών επιστηµών στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια». (3 Νοεµβρίου 2001).  

7.  Ηµερίδα µε θέµα: «Εκπαίδευση αλλοδαπών µαθητών στην Κρήτη». (16 

Φεβρουαρίου 2002).  

8.  Ηµερίδα µε θέµα: «100 χρόνια από την ίδρυση ∆ιδασκαλείου στην  Κρήτη. Από τα 

∆ιδασκαλεία Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών στα ∆ιδασκαλεία 

Μετεκπαίδευσης: Προβληµατισµοί για το παρόν και το µέλλον ενός θεσµού». (30 

Μαρτίου 2002). 

9.  Βεβαίωση, στην οποία βεβαιώνεται ότι υπήρξα µέλος της γραµµατειακής υποστήριξης 

της ηµερίδας που διοργάνωσε το ∆ιδασκαλείο ∆.Ε. «ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ», στις 5-

5-2001, µε θέµα: «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση». 

10.  Βεβαίωση συµµετοχής στην ηµερίδα µε θέµα: 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Μαθησιακές ∆υσκολίες και υποστηρικτική τεχνολογία. Σύγχρονες τάσεις και 

προβληµατισµός. (25 Μαΐου 2002).  

11.  Βεβαίωση, στην οποία βεβαιώνεται ότι υπήρξα µέλος της γραµµατειακής υποστήριξης 

της ηµερίδας που διοργάνωσε το ∆ιδασκαλείο ∆. Ε. «Μαρία Αµαριωτών» στις 

25/5/2002 µε θέµα «Ειδική Αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες και υποστηρικτική 

τεχνολογία. Σύγχρονες τάσεις και προβληµατισµοί».   

12. Βεβαίωση παρακολούθησης της Ηµερίδας που διοργανώθηκε από την Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνου, Κέντρο Υποστήριξης Μεταναστών, στις 30 Νοέµβρη 2002 

στο Ρέθυµνο, µε θέµα «Αλλοδαποί µαθητές στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

Εκ/ση του νοµού Ρεθύµνου.  

13.  Βεβαίωση παρακολούθησης των εργασιών της Ε’ Παγκρήτιας συνάντησης 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής 

«Φάλκονας», στις 15-3-2003, στην Καρωτή Ρεθύµνου.  

14. Βεβαίωση συµµετοχής στις εργασίες του σεµιναρίου που διοργάνωσε το 2ο Γραφείο 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύµνης µε θέµα: «Εναλλακτικές διδακτικές 

προσεγγίσεις – ∆ιαθεµατική προσέγγιση της Γνώσης (10 Μαΐου 2003).  
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15. Βεβαίωση συµµετοχής στις εργασίες της ηµερίδας µε θέµα:Η ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση και η Ευέλικτη Ζώνη» (24 Μαΐου 2003). 

16.  Βεβαίωση παρακολούθησης της επιµορφωτικής ∆ιηµερίδας για το Ολοήµερο 

Σχολείο που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στο 

Ρέθυµνο, στις 18 και 19 Νοεµβρίου 2003.  

17.  Βεβαίωση συµµετοχής στην ηµερίδα µε θέµα «Σχολική Ψυχολογία. Ρόλοι, 

Αρµοδιότητες και Εκπαιδευτική / Κλινική Πρακτική» (4-12-2003). 

18. Βεβαίωση συµµετοχής στην ηµερίδα «πολυσυστηµατική προσέγγιση του παιδιού. 

Σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές και ψυχοθεραπευτικές τάσεις στην Ειδική Αγωγή 

και στη Σχολική Ψυχολογία» (8 Μαΐου 2004). 

19. Βεβαίωση, όπου βεβαιώνεται ότι υπηρέτησα κατά την τριετία 1996-1999 ως 

αποσπασµένος δάσκαλος στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης για την παροχή επικουρικού έργου στην οργάνωση και 

εποπτεία της Σχολικής Πρακτικής ΄Ασκησης των φοιτητών στο Π.Τ.∆.Ε. 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

20. Βεβαίωση συµµετοχής στην ηµερίδα µε θέµα <<Αλκοόλ και Νεολαία>>(21/03/2005) 

21. Βεβαίωση συµµετοχής στην ενηµερωτική ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στο 

Ρέθυµνο στις 6/04/2005 µε τις ενότητες: 

1.<<Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο-ΠΣ∆,ένα δίκτυο για την εκπαίδευση>> 

2.<<Σχολικό εργαστήριο-Γωνιά υπολογιστή.Σύνδεση στο ΠΣ∆>> 

3.<<Παρεχόµενες υπηρεσίες>> 

4.<<∆οµή και υπηρεσίες υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων 

των σχολείων:Helpdesk>> 

5.<<Αξιποίηση των τηλεµατικών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού 

∆ικτύου στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,Εφαρµογές σε ∆ηµοτικά 

Σχολεία>> 

22. Βεβαίωση παρακολούθησης ∆ιήµερου Σεµιναρίου µε θέµα:<<Το Ολοήµερο 
∆ηµοτικό Σχολείο>> (13και14 Απριλίου 2005) 

23. Βεβαίωση παρακολούθησης σεµιναρίου µε θέµα:<<Ο καλός, ο κακός, ο 

άτακτος….και οΕκπαιδευτικός>>(3-10-2005) 

24. Βεβαίωση συµµετοχής στην ενηµερωτική συνάντηση µε θέµα:<<Το υπερκινητικό 

σύνδροµο>>(9-11-2005) 
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25. Βεβαίωση παρακολούθησης Ηµερίδας µε θέµατα: 

1.Μαθησιακές δυσκολίες.Αίτια και εκφραση 

2.Αναπτυξιακές διαταραχές.Υπερκινητικότητα-Αυτισµός 

3.Ψυχολογικές επιπτώσεις από τις µαθησιακές δυσκολίες 

4.Ιώσεις-Αλλεργίες-Άσµα στην παιδική ηλικία 

Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 19-11-2005 

26. Βεβαίωση συµµετοχής της Ηµερίδας:<<Σύγχρονοι προβληµατισµοί για 

την εκπαίδευση µε αφορµή το παράδειγµα της Φιλανδίας>> που             

πραγµατοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2006 στο Πανεπιστήµιο Κρήτης  

28. Βεβαίωση παρακολούθησης του 2ου Θερινού Πανεπιστηµίου µε θέµα:  
<<Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση:Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές 
Εφαρµογές>> το οποίο οργανώθηκε και διεξήχθη µε την ευθύνη της 
Επιστηµονικής Εταιρείας<<Ελληνικό ∆ίκτυο Ανοικτής και εξ Απόστάσεως 
Εκπαίδευσης>>(Ε.∆.Α.Ε.), σε συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης, το ∆ιδασκαλείο ∆.Ε.<<Μαρία Αµαριώτου>> του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου στο Ρέθυµνο από 16 έως 23 Ιουλίου 2006. 
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29. 

 

 

 

30. 

 

 

 

 

 

31. 

     

Βεβαίωση συµµετοχής στις εργασίες της ηµερίδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε 
θεµα: « Εξοικονόµηση νερού-Νερό πηγή ζωής», που διοργάνωσε το Κ.Π.Α. & Ε. 
∆ήµου Λαππαίων ‘ Φάλκονας’, σε συνεργασία µε το δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. την 
Τετάρτη 7-2-2007 στην Καρωτή Ρεθύµνης. 
 
Βεβαιωση παρακολουθησης του ταχυρρυθµου επιµορφωτικου προγραµµατος µε τιτλο 
«Συσχετισµος Οικογενειακου – Κοινωνικου – Πολιτισµικου  Περιβαλλοντος στη 
σχολικη επιδοση του παιδιου’’ , διαρκειας 48 ωρων που διοργανωθηκε από τον 
Οργανισµο Επιµορφωσης Εκπαιδευτκων και υλοποιηθηκε από 02/03/2007 έως και 
28/04/2007 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
Βεβαιωση συµµετοχης στην Ηµεριδα Προγραµµατων Σχολικων ∆ραστηριοτητων µε 
θεµα «Ναι στο ∆ασος!...Ναι στη Ζωη!...» που διοργανωσαν οι Υπευθυνοι Αγωγης 
Υγειας και Περιβαλλοντικης Εκπαιδευσης σε συνεργασια µε τις Υπευθυνες Αγωγης 
Υγειας και Περιβαλλοντικης Εκπαιδευσης της Β/θµιας Εκπ/σης Ρεθυµνου το Σαββατο 
3 Νοεµβριου 2007 στο 3ο Γυµνασιο Ρεθυµνου. 
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32. Βεβαιωση παρακολουθησης τω εργασιων επιµορφωτικης διηµεριδας για δασκαλους 

και νηπιαγωγους στο Ρεθυµνο στις 24-25 Νοεµβριου 2007 στο πλαισιο του 

Προγραµµατος «Ενταξη παιδιων παλιννοστουντων και αλλοδαπων στο σχολειο – για 

την πρωτοβαθµια εκπαιδευση» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

 

33 .Βεβαιωση παρακολουθησης του Κεντρικου Επιµορφωτικου Σεµιναριου Στελεχων 

της Εκπαιδευσης που διοργανωσε η Ειδικη Υπηρεσια Εφαρµογης Προγραµµατων 

ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ σε συνεργασια µε τη ∆ιευθυνση Σπουδων Πρωτοβαθµιας 

Εκπαιδευσης του ΥπΕΠΘ που πραγµατοποιηθηκε στις 24 Ιανουαριου 2008 στην 

Αθηνα µε θεµα «Το Ολοηµερο Νηπιαγωγειο» 

 

 34. Βεβαιωση συµµετοχής σε ηµεριδα µε θεµα «Ευρυθµη λειτουργια σχολικων µοναδων – 

Θεµατα σπουδων και διαπολιτισµικης εκπαιδευσης» που διοργανωθηκε στο χωρο της 

Κ.Υ. του ΥπΕΠΘ στις 28-1-2008. 

 

35.Βεβαιωση παρακολουθησης ανελλιπως του σεµιναριου µε τιτλο:ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

διαρκειας 30 ωρων,που υλοποιηθηκε από το Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο στο πλαισιο 

του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συγχρηµατοδοτηθηκε από το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταµειο. 

 

36 Βεβαιωση παρακολουθησης τετραηµερου επιµορφωτικου σεµιναριου το οποιο 

διοργανωθηκε από το Παιδαγωγικο Ινστιντουτο στην Αθηνα από τις 17 εως τις 20 

Μαρτιου 2008 στο πλαισιο της συγχρηµατοδοτουµενης Πραξης <<Επιµορφωση 

Στελεχων ∆ιοικησης της Εκπαιδευσης>>. 

 

37.Bεβαιωση παρακολουθησης Ηµεριδας που διοργανωσε το Παιδαγωγικο Τµηµα 

Προσχολικης Εκπαιδευσης του Πανεπιστηµιου Κρητης στο Ρεθυµνο, 

µε στις 29 Μαρτιου 2008, µε θεµα:<<Αναγκαιοτητα και Προοπτικες ∆ιεπιστηµονικης 

Προσεγγισης στην Πρωιµη Παρεµβαση>>. 

 38.Βεβαιωση παρακολουθησης του σεµιναριου µε αντικειµενο Ο 

∆ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ για στελεχη της ∆ηµοσιας ∆ιοικησης που 

πραγµατοποιηθηκε στις 27/03/2008 εως 28/03/2008. 
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38.Βεβαιωση συµµετοχης στην Ηµεριδα Σχολικων ∆ραστηριοτητων µε 
θεµα:<<Τοπικο Περιβαλλον και Οικολογια>>,που διοργανωσαν οι Υπευθυνοι 
Περιβαλλοντικης Εκπαιδευσης και Αγωγης Υγειας της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης 
Ρεθυµνου το Σαββατο 12 Απριλιου 2008 στο Κεντρο Περιβαλλοντικης Αγωγης  και 
Ενηµερωσης του ∆ηµου Λαππαιων <<Φαλκωνας>> στην Καρωτη.  
 
   
39. Βεβαίωση παρακολούθησης του  ∆ιήµερου Επιµορφωτικού Σεµιναρίου 
Στελεχών της Εκπαίδευσης που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Προγραµµάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία µε την ∆/νση Σπουδών 
Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης  του Υπουργίου Παιδείας και που πραγµατοποιήθηκε 
στις 11&12 Νοεµβρίου2008 στην Αθήνα µε θέµα <<Εκπαιδευτικό υλικό για το 
Ολοήµερο Νηπιαγωγείο>>. 
 
 
 40.Βεβαίωση συµµετοχης στο σεµινάριο :<<Η Σεξουαλική Αγωγή στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο>>,που διοργάνωσε η ∆/νση Π.Εκπ/σης Νοµού Ρεθύµνης στις 25 
Νοεµβρίου 2008. 
 
 
 41.Βεβαίωση συµµετοχής στην Ηµερίδα Αγωγής Υγείας µε 
θέµα:<<Ηλιοπροστασία-∆ερµατικός καρκίνος>>, που οργάνωσαν οι ∆/νσεις 
Α/θµιας &∆/θµιας Εκπ/σης Ρεθύµνου την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 στο 
Ρέθυµνο.  
 
 
 42.Βεβαίωση συµµετοχής στη ∆ιηµερίδα µε θέµα :Σεισµός και Μέτρα 
Προστασίας>>,που πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο στις 28 και29 Απριλίου  από 
τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύµνου 
 
 
Επιστηµονική  δραστηριότητα 
 
1.Συµµετοχή ως επιµορφωτής στα πλαίσια της εισαγωγικής επιµόρφωσης των 
νεοδιορίστων εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 
2008-2009. 
 
 
Επαγγελµατική-Υπηρεσιακή δραστηριότητα 
 
1. Συµµετοχή ως µέλος στην Επιτροπή Παιδείας του ∆ήµου Ανωγείων µε το 
υπ.αριθ.9/11-05-2007 πρακτικό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ανωγείων, έως και 
σήµερα µε σηµαντική δραστηριότητα:α) δηµιουργία σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας 
,β)δηµιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο αύλειο χώρο του Γυµνασίου-
Λυκείου και γ) λειτουργία αίθουσας Η/Υ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. Από 10-9-1985 µέχρι 21-6-1986 υπηρέτησα ως αναπληρωτής στο 1/θέσιο ∆ηµοτικό 

σχολείο Κάτω Ροδάκινο Αγίου Βασιλείου.  

2.  Από 11/9/1986 µέχρι 21/6/1987 υπηρέτησα ως αναπληρωτής στο 1/θέσιο ∆ηµοτικό 

σχολείο Κάτω Ροδάκινο Αγίου Βασιλείου. 

3.  Από 1/10/1987 µέχρι 21/6/1988 υπηρέτησα ως µόνιµος  στο 1/θέσιο ∆ηµοτικό 

σχολείο Κάτω Ροδάκινο Αγίου Βασιλείου. 

4.  Από 21-6-1988 µέχρι 31-8-1989 υπηρέτησα στο 2/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Μύρθιου  

Αγίου Βασιλείου.  

5.  Από 1-9-1989 µέχρι 31-8-1990 υπηρέτησα στο 1/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου 

Βασιλείου.  

6. Από 1-9-1990 µέχρι 31-8-1996 υπηρέτησα στο 2/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Μετοχίων. 

7.  Από 1-9-1996 µέχρι 31-8-1999 υπηρέτησα ως αποσπασµένος στο Π.Τ.∆.Ε., για την 

Σχολική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών.  

8.  Από 1-9-1999 µέχρι 31-8-2000 υπηρέτησα στο 8/θέσιο, 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Ρεθύµνης.  

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11.  

 

 

 

      

Από 1-9-2000 µέχρι 31-8-2002 φοίτησα στο ∆ιδασκαλείο ∆.Ε. «Μαρία 

Αµαριώτου» του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης. Επίσης 

σας γνωρίζω, ότι για 4 χρόνια άσκησα καθήκοντα προϊσταµένου σε 1/θέσια 

∆ηµοτικά σχολεία και για 6 χρόνια σε 2/θέσια ∆ηµοτικά Σχολεία, ενώ από 1-9-

2002 µέχρι  08-10-2007 υπηρέτησα ως ∆ιευθυντής στο 6θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Λιβαδίων. (αριθ. 22/21-8-2002 Πράξη του  

Π.ΥΣ.Π.Ε. Ν. Ρεθύµνης). 

 

Από το πρακτικο της συνεδριασης αριθµ.9/11-05-2007 του ∆ηµοτικου Συµβουλιου 

Ανωγειων, Αριθµος Αποφασης:84/2007, προκυπτει ότι αποτελω µελος της 

∆ηµοτικης Επιτροπης Παιδειας του ∆ηµου Ανωγειων. 

 

Από  09/10/2007 µε ταυταριθµη υπουργικη αποφαση που εκδοθηκε στις 

08/10/2007 εχω ορισθει Προϊσταµενος στι 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. Βεβαιωσης Υ∆Ε του ΥπΕΠΘ 17519/8-10-2007) 
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12. 

 

Από 1-9-2008 έως10-9-2008 εργάσθηκα ως επιµορφωτής στα πλαίσια της 

εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Α/θµιας & ∆/θµιας 

Εκπ/σης σχολικού έτους 2008-2009, όπως προκύπτει από την υπ’αρίθµ.272/7-11-

2008 Ευχαριστήρια επιστολή της ∆ιευθύντριας του Περιφεριακού 

Επιµορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Ηρακλείου Καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης στο Π.Τ.∆.Ε. κ.Πελαγίας Καλογιαννάκη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η διαπολιτισµικότητα διέπνεε και διαπνέει τις κοινωνίες. Από την Ρωµαϊκή, την 

Βυζαντινή και την Οθωµανική αυτοκρατορία µέχρι τις σύγχρονες κοινωνίες 

µπορούµε να διακρίνουµε στοιχεία διαπολιτισµικότητας καθώς η 

πολυπολιτισµικότητα είναι κύριο χαρακτηριστικό αυτών των κοινωνιών. Ακόµα και 

στα αρχαία χρόνια µπορεί να διακρίνει κανείς στοιχεία διαπολιτισµικότητας.  

 

Η διδασκαλία της ιστορίας λοιπόν κάνοντας αντικειµενική ανάλυση των γεγονότων, 

είναι δεδοµένο ότι εµπεριέχει και διαπολιτισµικά στοιχεία. Βεβαίως µαζί µε αυτά και 

πολλές φορές σε αντίθεση µε αυτά εµπεριέχει και εθνοκεντρικά στοιχεία που στόχο 

έχουν την ενίσχυση του εθνικού αισθήµατος των µαθητών. 

 

Η ανάλυση λοιπόν που ακολουθεί έχει ως στόχο την εξεύρεση τέτοιων στοιχείων έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί η αντικειµενικότητα παράθεσης των γεγονότων και οι σκοποί 

της συγκεκριµένης εξιστόρησης (αν βεβαίως υπάρχουν). Γι αυτό λοιπόν καταπιάνεται 

µε την ανάλυση των βιβλίων της ιστορίας της τρίτης, τετάρτης, πέµπτης κι έκτης 

δηµοτικού. Με βάση τα στοιχεία που θα εξαχθούν θα διατυπωθούν και οι αντίστοιχες 

προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας του µαθήµατος και την 

αντικειµενικότερη εξιστόρηση των γεγονότων µε την παράλληλη αποτύπωση των 

διαπολιτισµικών στοιχείων εκεί που θα πρέπει να υπάρχουν.  
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Η ΕΝΝΟΙΕΣ «ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ 
«∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

Για να µπορέσουµε να µελετήσουµε την διαπολιτισµικότητα µέσα από το βιβλίο της 

ιστορίας του δηµοτικού σχολείου στην Ελλάδα, θα πρέπει αρχικά να µελετήσουµε 

της έννοιες της πολυπολιτισµικότητας και της διαπολιτισµικότητας έτσι ώστε να γίνει 

κατανοητό τόσο το περιεχόµενο όσο και οι διαφορές των δυο εννοιών (σύµφωνα µε 

κάποιους υπάρχουν διαφορές ενώ σύµφωνα µε κάποιους άλλους δεν υπάρχουν). 

Αρχικά θα µελετήσουµε την έννοια της πολυπολιτισµικότητας και εν συνεχεία θα 

προσπαθήσουµε να την συσχετίσουµε µε την διαπολιτισµικότητα έτσι ώστε να 

δηµιουργήσουµε το απαραίτητο υπόβαθρο για την συνέχεια της µελέτης. 

 

Η έννοια της πολυπολιτισµικότητας µπορεί να έχει τρεις κύριες διαστάσεις, σύµφωνα 

µε τον Inglis, µια δηµογραφική-περιγραφική, µια ιδεολογική-κανονιστική και µια 

προγραµµατική-πολιτική (Inglis: 1996). Από τις τρεις αυτές διαστάσεις προβλήµατα 

είναι πιθανότερο να εµφανιστούν στην δεύτερη καθώς κρίνεται δύσκολη η εµπέδωση 

στις συνειδήσεις µιας συγκεκριµένης ταυτότητας και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας ως 

προς τα όρια τα οποία είναι απαραίτητο να τεθούν. Αυτά τα δυο ερωτήµατα 

συνυπάρχουν και η δυσκολία ενυπάρχει στον ορισµό κυρίως των ορίων τα οποία 

είναι πολύ πιθανό να συµπίπτουν µε άλλες πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Εκεί 

ενυπάρχει το ενδεχόµενο της συγκρουσιακής συνύπαρξης.  

 

Στην σύγχρονη εποχή καταβάλλονται προσπάθειες από αρκετά κράτη έτσι ώστε οι 

µετανάστες να ενταχθούν ισότιµα και οµαλά και να καταστούν αποδεκτές οι 

ιδιαιτερότητες των πολιτισµικών ετεροτήτων που κινούνται στη σφαίρα της 

ισονοµίας και της ισοπολιτείας. Ο κοινωνικός πολιτισµός στον οποίο αναφέρεται ο 
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Kymlicka και ο Weber αναφέρεται στην οικοδόµηση κοινωνικών αξιών που έχουν ως 

επίκεντρο το άτοµο και οφείλουν να ισχύουν το ίδιο για όλους, ανεξάρτητα από την 

πιθανή ένταξή τους σε επιµέρους πολιτισµικές ιδιαιτερότητες (εκκοινωνισµός). Ως εκ 

τούτου, τα κράτη τα οποία αποτελούν κέντρα υποδοχής των µεταναστών θα πρέπει να 

αναπτύξουν τους θεσµούς τους αλλά και την κουλτούρα των πολιτών τους µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να καταστεί οµαλή τόσο η υποδοχή των µεταναστών όσο και η 

επακόλουθη ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

περιχαράκωση και περιθωριοποίηση της διαφορετικότητας ή αλλιώς ο λεγόµενος 

εκκοινοτισµός. Βέβαια, σύµφωνα µε τον Weber, στην πραγµατικότητα «η 

πλειονότητα των κοινωνικών σχέσεων έχει εν µέρει τον χαρακτήρα του 

εκκοινοτισµού και εν µέρει τον χαρακτήρα του εκκοινωνισµού» (Weber:1985:22). 

Συνεπάγεται από όλα τα παραπάνω ότι η πολυπολιτισµικότητα κινείται ανάµεσα σε 

αυτές τις δυο θεωρήσεις που αναφέραµε και περιέχει στοιχεία και από τις δύο.  

 

Ένα στοιχείο το οποίο παραµένει αρκετά σηµαντικό στις µέρες µας, τόσο λόγω της 

παγκοσµιοποίησης όσο και λόγω της έκτασης της µετανάστευσης προς της χώρες της 

∆υτικής Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, είναι ότι από την σκοπιά της πολιτικής 

κοινωνιολογίας και σύµφωνα µε τον Gutmann «όλοι µας είµαστε περισσότερο ή 

λιγότερο πολυπολιτισµικά και διαπολιτισµικά άτοµα» (Gutmann:1993).  

 

Αναλύοντας τους όρους πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα, αρχικά θα 

πρέπει να αναφερθούµε στο περιεχόµενο της λέξης «πολιτισµός». Ο πολιτισµός, στην 

πλατιά έννοια του όρου, αναφέρεται στο σύνολο των στοιχείων που χρειάζεται ο 

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

ικανοποιήσει τις φυσικές και πνευµατικές ανάγκες του. Συµπεριλαµβάνει, δηλαδή, 
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όλους τους κανόνες, τις αξίες και τα ερµηνευτικά σχήµατα της καθηµερινής ζωής των 

ατόµων ενός κοινωνικού συνόλου (Greverus:1987: 69).  

 

Η πολυπολιτισµικότητα που δηµιουργείται στις χώρες υποδοχής µεταναστών 

αποτελεί συνέπεια της µετανάστευσης των εργαζοµένων σε αυτές τις χώρες µε σκοπό 

να επιτύχουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο, συνθήκες εργασίας και όλα όσα αυτά 

συνεπάγονται και αποτελεί την αφετηρία της διαπολιτισµικής ιδέας.  Μερικοί 

ερευνητές χρησιµοποιούν τον όρο «διαπολιτισµικότητα» (interculturalism) για να 

αναλύσουν και να περιγράψουν, από τη µια πλευρά, αυτήν την πολυπολιτισµική 

κατάσταση (αναλυτική διάσταση του όρου) και για να διαπιστώσουν, από την άλλη, 

τους στόχους της διαπολιτισµικής αγωγής (κανονιστική διάσταση) (Porscher 1979). 

 

Σύµφωνα µε άλλους, η πολυπολιτισµικότητα και η διαπολιτισµικότητα είναι δυο 

ξεχωριστές έννοιες, χαρακτηρίζοντας µε τον πρώτο την υπάρχουσα κατάσταση και µε 

τον δεύτερο την ιδεατή κατάσταση που θα έπρεπε να επικρατεί (Hohmann: 1983).  

 

Από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις προκύπτει ότι οι όροι πολυπολιτισµικότητα και 

διαπολιτισµικότητα δεν είναι συνώνυµοι ή ταυτόσηµοι. Η πολυπολιτισµικότητα είναι 

το δεδοµένο, και η διαπολιτισµικότητα το ζητούµενο. Η διαπολιτισµικότητα 

προϋποθέτει την πολυπολιτισµικότητα, αλλά δεν απορρέει αυτόµατα απ’ αυτή. 

 

Από τα µέσα του 20ου αιώνα σταδιακά αναπτύχθηκε µια πολυπολιτισµική κατάσταση 

σε πολλές χώρες όπου τα µεταναστευτικά κύµατα αλλά και η παγκοσµιοποίηση, 

κυρίως από τα τέλη του 20ου  και τις αρχές του 21ου ευνοούν την ανάπτυξη µιας 
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τέτοιας κατάστασης. Στα ευρωπαϊκά µητροπολιτικά κέντρα δηµιουργήθηκε, ιδιαίτερα 

µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο µια πολυεθνική - πολυπολιτισµική κατάσταση. Οι 

κοινωνίες των χωρών αυτών είναι σήµερα πολυπολιτισµικές. Αυτό που µπορούµε να 

διαπιστώσουµε όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική τους, είναι ότι αυτή κινείται 

µεταξύ της «αφοµοίωσης» και της προώθησης της «παλιννόστησης». Η διατήρηση 

και καλλιέργεια των γλωσσών και των πολιτισµών των µεταναστών παίζουν 

δευτερεύοντα ρόλο. 

 

Η απλή διατήρηση όµως των πολιτισµών των µειονοτήτων δεν ισοδυναµεί µε τη 

διαπολιτισµική ιδέα. Η διαπολιτισµική ιδέα δεν εξαντλείται σ’ ένα πολιτισµικό 

πλουραλισµό, όπου συνυπάρχουν οι πολιτισµοί, που στην καλύτερη περίπτωση ο 

«κυρίαρχος» πολιτισµός απλώς ανέχεται τους άλλους, αλλά έχει ως αφετηρία την 

ισοτιµία των πολιτισµών και προσπαθεί να συµβάλει στην ισότιµη αντιµετώπιση 

όλων των πολιτισµών που εκπροσωπούνται σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. Το 

σηµαντικότερο στοιχείο ως προς την διαπολιτισµική αγωγή είναι ότι, ως παιδαγωγική 

αρχή, δεν προορίζεται µόνο για τα µέλη των µειονοτήτων αλλά για όλα τα µέλη της 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας.  

 

Ο όρος πολυπολιτισµικότητα (ή αλλιώς πολιτισµικός πλουραλισµός) αναφέρεται 

στην αναγνώριση του τρόπου ζωής και της γλώσσας των άλλων, δηλαδή των 

κοινωνικών οµάδων που όµως δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, κάτι που σηµαίνει ότι δεν καθίσταται αποδεκτό ότι φέρνουν µαζί τους οι 

µετανάστες αλλά εξετάζονται και γίνονται αποδεκτοί µε βάση τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα που αποτελούν εκείνο τον ορισµό αξιών και κανόνων που πρέπει να 

ισχύουν σε όλη την ανθρωπότητα.  
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Ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την εναρµόνιση των αλλοδαπών µε 

τον ντόπιο πληθυσµό είναι ο οικονοµικός. Παράδειγµα αποτελεί η Ρόδος όπου οι 

σχέσεις ντόπιων και τουρκοκρητικών είναι αρµονικές. Το 1971 η Τουρκία 

απαγόρευσε την λειτουργία της σχολής της Χάλκης και ο Νοµάρχης ∆ωδεκανήσου 

απαγόρευσε τη λειτουργία του τούρκικου σχολείου. Την επόµενη χρονιά τα παιδιά 

των Τούρκων εγγράφηκαν σε ελληνικά σχολεία µε αποτέλεσµα ενώ έκλεισε το 

τούρκικο σχολείο τα παιδιά των Τούρκων να µαθαίνουν περισσότερα ελληνικά και 

συγχρόνως ενσωµατώθηκαν µε τα παιδιά των Ελλήνων στη ροδίτικη κοινωνία.  

 

Επιπλέον είναι γνωστό και ευρύτερα φανερό ότι η εξουσία δεν είναι ευαίσθητη καθώς 

πρωτίστως την ενδιαφέρει η διατήρηση της κυριαρχίας και του status quo της εθνικής 

ταυτότητας. Πολλές φορές ιστορικά γεγονότα και εθνικές εορτές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την καλλιέργεια αλυτρωτικών αισθηµάτων («πάλι µε χρόνια µε 

καιρούς πάλι δικά µας θα ναι», φράση που ακούγεται πολλές φορές στην εθνική 

εορτή της 25ης Μαρτίου). Για να διατηρηθεί συνεκτική µια εθνική οµάδα και να 

διατηρήσει την εθνική της ταυτότητα χρειάζεται πολλές φορές τη δηµιουργία µύθων 

που δίνουν µια παρηγορητική και συνάµα ελπιδοφόρα διάσταση στα γεγονότα και 

στην ιστορική κατάσταση.  

 

Το ζήτηµα της µετανάστευσης πρέπει να αντιµετωπιστεί σφαιρικά και από πολλές 

πλευρές καθώς αν δεν γίνει αυτό τότε απλώς ηθικολογούµε. Πρέπει δηλαδή να 

ειδωθεί από την πλευρά του οικοδόµου, του αγρότη κτλ. Και όχι µόνο από την οπτική 

γωνία των διανοούµενων.      
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ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 
 

Ένα εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο στο ζήτηµα της πολυπολιτισµικότητας είναι αυτό 

της εµφάνισης του εθνοκεντρισµού.  Η µελέτη µας που θα ασχοληθεί µε την 

διαπολιτισµικότητα µέσα από τα βιβλία της ιστορίας τους δηµοτικού σχολείου δεν 

µπορεί παρά να εξετάσει το ζήτηµα του εθνοκεντρισµού, καθώς το µάθηµα της 

ιστορίας είναι το κατεξοχήν εργαλείο που χρησιµοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση αλλά 

και γενικότερα η πολιτική αρχή, για να προωθήσει τον εθνοκεντρισµό και να 

αναπτύξει το εθνικό συναίσθηµα. 

 

Κάθε κοινωνία αναπαράγει λίγο ή πολύ µια ιστορικά διαµορφωµένη συλλογική 

ταυτότητα και προσπαθεί να τη διατηρήσει. Η συλλογική ταυτότητα περιέχει αρκετά 

στοιχεία εθνοκεντρισµού. Στο πλαίσιο του εθνοκεντρισµού: 

 

Κάθε οµάδα συντηρεί την προσωπική της υπερηφάνεια και µαταιοδοξία. 

Θεωρώντας τον εαυτό της ανώτερο, εξαίρει τις δικές της θεότητες και αξίες, 

βλέποντας υποτιµητικά όσους είναι έξω από αυτήν. Ακόµη, κάθε οµάδα θεωρεί 

ότι τα στοιχεία της δικής της λαϊκής παράδοσης είναι τα µόνα σωστά, 

αξιολογώντας τον εαυτό της ως ανώτερο, και αν διακρίνει ότι άλλες οµάδες 

έχουν διαφορετικές παραδόσεις, συνήθως τις περιφρονεί, συχνά επινοώντας 

υβριστικά και κοροϊδευτικά επίθετα (Sumner:1906:2).  

 

Ο εθνοκεντρισµός έχει τις ρίζες του σε προκαταλήψεις, µνήµες, ιστορίες και 

παραδόσεις οι οποίες στρέφονται ενάντια στο διαφορετικό και το ξένο. Μέσα από την 

εκµάθηση της ιστορίας, η οποία µπορεί να περιέχει αρκετά εθνοκεντρικά στοιχεία 

αλλά και στοιχεία περιχαράκωσης, αναπτύσσεται το εθνικό συναίσθηµα και 
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προωθούνται προκαταλήψεις και αντιλήψεις που έρχονται σε αντίθεση, πολλές 

φορές, τόσο µε την αληθινή ιστορία όσο και µε τους πολιτισµούς που 

ανταγωνίζονται. Η προσπάθεια αυτή, είναι µια προσπάθεια διάκρισης από το 

διαφορετικό, απόκτησης µιας συλλογικής διαφορετικής ταυτότητας από τους 

«άλλους» και σε πολλές των περιπτώσεων, απόκτησης συγκεκριµένων 

προκαταλήψεων και συµπεριφορών απέναντι σε συγκεκριµένους ανταγωνιστικούς 

πολιτισµούς, αλλά και σε εκτεταµένη µορφή, απέναντι στη διαφορετικότητα.  

 

Παρατηρείται ότι σε περιόδους κρίσης, είτε πολιτικής είτε οικονοµικής, ο 

εθνοκεντρισµός και η περιχαράκωση αναπτύσσονται µε γοργούς ρυθµούς. 

Εκτεταµένο παράδειγµα µπορεί να αποτελέσει η ανέλιξη των φασιστικών και 

εθνικιστικών καθεστώτων µετά την οικονοµική κρίση του 1929 σε πολύ µεγάλο 

µέρος των ευρωπαϊκών χωρών. Συγκεκριµένο παράδειγµα από την ελληνική ιστορία 

είναι η εθνική υστερία που δηµιουργήθηκε µε την ανάδειξη του προβλήµατος της 

ονοµασίας της ΠΓ∆Μ το 1990. Συγκεκριµένα, η ΠΓ∆Μ είναι ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα ανάπτυξης εθνικής συνείδησης µέσα από τα βιβλία της ιστορίας από το 

1950 και µετά, όταν ο Τίτο ονόµασε την περιοχή Μακεδονία, και η ανάδειξη του 

προβλήµατος σαράντα χρόνια αργότερα όταν η εθνική τους συνείδηση είχε 

αποκτήσει συγκεκριµένη µορφή, η οποία φυσικά δεν συνέφερε την Ελλάδα ούτε 

σύναδε µε την αληθινή ιστορία όµως αποτελεί πραγµατικότητα για την εθνική 

συνείδηση των κατοίκων της χώρας που αναπτύχθηκε µέσα από τα βιβλία και την 

εκµάθηση της συγκεκριµένης, κατευθυνόµενης από την κυβέρνηση ιστορίας.  

 

Τέλος, φυσικά και δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε την αύξηση των ποσοστών των 

εθνικιστικών κοµµάτων σε όλη την Ευρώπη µετά το ξέσπασµα της οικονοµικής 
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κρίσης µε τελευταίο παράδειγµα τα πολύ µεγάλα ποσοστά που εξέλαβε στις 

πρόσφατες εκλογές (Απρίλιος 2011) στη Φινλανδία το εθνικιστικό κόµµα των 

«Πραγµατικών Φιλανδών».  
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∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, όπου κυρίως αναφερόµαστε σε χώρες υποδοχής, η 

διαπολιτισµική αγωγή έχει ως στόχο την διατύπωση στόχων και περιεχοµένου 

διαπαιδαγώγησης των νέων γενεών σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στην 

πολυπολιτισµική κοινωνία στην οποία ζουν, µε απώτερο στόχο την δηµιουργία των 

συνθηκών που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας.  

 

Για να πετύχει όλα τα παραπάνω η διαπολιτισµική αγωγή διακρίνεται από κάποιες 

αρχές τις οποίες έχει δανειστεί από την εθνολογία, την ανθρωπολογία και την 

κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Η πρώτη αρχή είναι αυτή της ισότητας των 

πολιτισµών. Στη συγκεκριµένη αρχή υπάρχουν αρκετές δυσκολίες ως προς την 

υιοθέτηση δεδοµένων των συγκρούσεων και των ανταγωνισµών µεταξύ των 

διαφορετικών πολιτισµών µέσα σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. Εξ αιτίας αυτών η 

αρχή της ισότητας των πολιτισµών αναγνωρίζει αυτούς τους ανταγωνισµούς, τονίζει 

όµως ότι όλοι αυτοί οι πολιτισµοί και ο καθένας ξεχωριστά είναι εξίσου σηµαντικοί 

για τους φορείς τους. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό 

στοιχείο πάνω στο οποίο αναγνωρίζεται ότι κανείς πολιτισµός δεν είναι ανώτερος από 

τους άλλους και όλοι είναι το ίδιο σηµαντικοί. Έτσι, οι πολίτες µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας µπορούν, µέσα από την εκπαίδευση τέτοιων αρχών, να 

µάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να τη σέβονται και το κυριότερο, να 

συνυπάρχουν µαζί της.  
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Η δεύτερη αρχή είναι η υπόθεση του ελλείµµατος και της διαφοράς. Η υπόθεση του 

ελλείµµατος αναφέρεται στο µειωµένο µορφωτικό επίπεδο που έχουν τα παιδιά που 

προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα (Bernstein:1972). Η υπόθεση της 

διαφοράς αναφέρει ότι τα διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά στοιχεία που µπορεί να 

έχουν µαθητές από διαφορετικές χώρες πρέπει να διατηρηθούν στα πλαίσια µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας κι ενός πολυπολιτισµικού σχολείου και σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει οι µαθητές που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισµούς 

και διαφορετικές χώρες να απαρνηθούν τις καταβολές τους αλλά να γίνουν αποδεκτές 

στα πλαίσια του πολυπολιτισµικού πλαισίου του σχολείου και της κοινωνίας 

γενικότερα, στην οποία ζουν.  

 

Η τρίτη αρχή της διαπολιτισµικής αγωγής είναι αυτή της ισότητας ευκαιριών. 

Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, είναι πολύ σηµαντική η καλλιέργεια της γλώσσας και 

του πολιτισµού των µεταναστών µαθητών µε σκοπό να αναπτυχθούν και να 

εξελιχθούν οι µορφωτικές τους ευκαιρίες και να αποκτήσουν µια 

κοινωνικοπολιτισµική και προσωπική ταυτότητα.  

 

Ως απόρροια όλων των παραπάνω συνεπάγεται ότι το σχολείο σήµερα θα πρέπει να 

είναι ένα σχολείο ένταξης της διαφορετικότητας, να αναγνωρίζει, να σέβεται και να 

λαµβάνει υπόψη τους ιδιαίτερους πολιτισµούς βασιζόµενο στην αναγνώριση της 

ετερότητας, στην κοινωνική συνοχή, στην ισότητα και τη δικαιοσύνη.  

 

Για την επίτευξη όλων αυτών θα πρέπει η διαπολιτισµική πορεία να περιλαµβάνει τα 

στάδια της γνωριµίας µε το διαφορετικό, της απόκτησης αµοιβαίας εµπιστοσύνης, 

άρση των στερεότυπων και ανάπτυξη της διάθεσης για συνεργασία µε το 
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διαφορετικό. Όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω, είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά 

µεταναστών να µαθαίνουν την γλώσσα της χώρας διαµονής αλλά σε καµία περίπτωση 

να ξεχάσουν και να µην διδάσκονται την µητρική τους γλώσσα. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η διατήρηση της πολυπολιτισµικότητας και η µη αφοµοίωση αλλά 

συµβίωση µε το διαφορετικό.  
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∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Η διδασκαλία της ιστορίας επέτρεψε στο παρελθόν και συνεχίζει να επιτρέπει τη 

δικαιολόγηση συγκρούσεων και διενέξεων. Η ιστορία αποτέλεσε και αποτελεί το 

εργαλείο για την προώθηση και δηµιουργία εθνικής συνείδησης των παιδιών όµως 

πολλές φορές δεν αποτυπώνει την πραγµατικότητα των γεγονότων ή αφήνει να 

γνωστοποιηθεί η µισή αλήθεια ιστορικών γεγονότων και πρακτικών µε σκοπό αφενός 

τη δηµιουργία και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και του «ανήκειν» σε µια 

συλλογικότητα και αφετέρου την ενίσχυση της περηφάνιας, του αισθήµατος της 

αξιοπρέπειας και ανωτερότητας της συλλογικότητας.  

 

Στόχος λοιπόν της διδασκαλίας της ιστορίας είναι να κάνει τους πολίτες να 

αγαπήσουν την χώρα τους και να νιώθουν περήφανοι γι αυτό κι επίσης να 

δικαιολογήσει την εδαφική ταυτότητα και την ιστορική νοµιµότητα. Η διδασκαλία 

της ιστορίας ανταποκρινόταν κυρίως στην ανάγκη που επιβάλλει ότι «Οι κοινωνίες 

αναµένουν κυρίως από τη γνώση του παρελθόντος, να τις διδάξει σχετικά µε τη δική 

τους ιστορία, να τους ενισχύει το αίσθηµα της αυθεντικότητάς τους, όταν δεν ζητούν 

από τον ιστορικό να το δηµιουργήσει εκ του µηδενός, διατηρώντας τους ιδρυτικούς 

µύθους» (Rémond, 1988).    

Το περιεχόµενο της διδασκαλίας της ιστορίας προσπαθεί να εντάξει την χώρα στην 

ιστορία ενός εδάφους, ενός πολιτισµού, µιας γλώσσας, µιας θρησκείας, σε µια γενική 

διατύπωση, ενός έθνους, αποτυπώνοντας τις αναπαραστάσεις για την ίδια την χώρα 

και για τις ετερότητες, έξω από αυτή.  Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενες 

παραγράφους, τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας είναι εκείνο το εργαλείο που 

κατασκευάζει και αναπαράγει της αντιλήψεις της εθνικότητας και της ετερότητας, 
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του «άλλου», δηλαδή των γειτονικών λαών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της 

εξιστόρησης ιστορικών γεγονότων στα οποία γίνεται εµφανής η διάκριση µεταξύ των 

«εχθρών» και των «φίλων», και κατ’ επέκταση των «καλών» και των «κακών» της 

εκάστοτε υπόθεσης και γεγονότος. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιόµορφο διαπολιτισµικό 

χαρακτηριστικό, καθώς το δίπολο «εµείς» και οι «άλλοι» παρουσιάζει παντού τα ίδια 

χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως του ποιοι είναι οι συγκεκριµένοι «εµείς» και οι 

«άλλοι», ενσωµατώνοντας την πεποίθηση ότι «εµείς» είµαστε οι «καλοί» και οι 

«άλλοι» οι «κακοί» (Γάβρογλου:2002). Αυτός ο τρόπος αφήγησης των γεγονότων 

δηµιουργεί εξαιρετικά µεγάλα προβλήµατα αφού είναι ξεκάθαρα εθνοκεντρικός και 

προκαλεί συγκρούσεις που µπορούν να διαιωνίσουν αρνητικά συναισθήµατα και 

στερεότυπα για τους γειτονικούς λαούς. Παρουσιάζοντάς τους πάντα ως τους κακούς 

της υπόθεσης, το αίσθηµα που δηµιουργείται είναι αυτό της απέχθειας, του 

ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της περιχαράκωσης, κάτι που είναι αυτονόητο ότι δεν 

βοηθάει στη δηµιουργία µιας ανοιχτής κοινωνίας και επ’ ουδενί δεν επιτρέπει την 

οµαλή λειτουργία ή µετάλλαξη µιας κοινωνίας σε πολυπολιτισµική. Η αποδοχή του 

διαφορετικού γίνεται δύσκολη και η περιχαράκωση αποτελεί κεντρικό 

χαρακτηριστικό της κοινωνίας. Σε αυτό το σηµείο µπορούν να εµφανιστούν και 

εθνικιστικές και ρατσιστικές πρακτικές οι οποίες είναι πολύ πιθανόν να έχουν 

δυσµενή αποτελέσµατα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την αποδοχή της 

ετερότητας. Επιπλέον, µέσα από την κατασκευή της στερεοτυπικής αυτής εικόνας του 

«άλλου» απουσιάζει ο «άλλος» ως ο γείτονας και  ο καθηµερινός άνθρωπος, ο 

οποίος, πέρα από τη συµµετοχή του σε οποιεσδήποτε στρατιωτικές και πολεµικές 

επιχειρήσεις, έχει τις δυνατότητες και την ικανότητα να παράγει και  πολιτισµό. 

Εκτός όµως από την δόµηση της εθνικής ταυτότητας και λόγω του γεγονότος ότι οι 

κοινωνίες γίνονται περισσότερο πλουραλιστικές, η ιστορία έχει την υποχρέωση της 
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διδασκαλίας της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συµβίωσης µε την 

ετερότητα.      
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ-ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το µάθηµα της ιστορίας διδάσκεται από την τρίτη τάξη του δηµοτικού σχολείο και 

µέχρι το τέλος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή µέχρι την τρίτη τάξη του 

Λυκείου. Στο δηµοτικό σχολείο το µάθηµα της ιστορίας ξεκινάει από τα αρχαία 

χρόνια, για την ακρίβεια από τη µυθολογία και σταδιακά, µέχρι την έκτη τάξη του 

δηµοτικού, φτάνει στην νεότερη ελληνική ιστορία, δηλαδή µέχρι τον εικοστό αιώνα.  

Η ιστορία στην τρίτη δηµοτικού 

Η ιστορία στην τρίτη τάξη του δηµοτικού σχολείου ξεκινάει µε την παρουσίαση και 

εξιστόρηση της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας που µη γνωρίζοντας οι αρχαίοι 

έλληνες να εξηγήσουν επιστηµονικά πολλά από τα φυσικά γεγονότα που συνέβαιναν 

γύρω τους καθώς και τις αιτίες δηµιουργίας του κόσµου, δηµιούργησαν µύθους για 

να τα εξηγήσουν. Η διδασκαλία της ιστορίας προσπαθεί µε αυτό τον τρόπο να κάνει 

µια µετάβαση από τη µυθολογία στα ιστορικά γεγονότα και στα επιµέρους στοιχεία 

του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού.  

Ο γνωστός µύθος της τιτανοµαχίας παρουσιάζει τον τρόπο δηµιουργίας του κόσµου 

σύµφωνα µε την αρχαία ελληνική µυθολογία και την ιεραρχία των θεών του Ολύµπου 

καθώς και τον ρόλο του καθενός. Εν συνεχεία, ο µύθος της Ευρώπης παρουσιάζεται 

στο βιβλίο της ιστορίας µε ταυτόχρονη παράθεση του σηµερινού νοµίσµατος των δύο 

ευρώ που συµβολίζει την αρπαγή της Ευρώπης από τον ∆ία. Η συγκεκριµένη 

παρουσίαση του νοµίσµατος έχει ως σκοπό να υποδείξει στους µαθητές ότι η αρχαία 

ελληνική µυθολογία και ιστορία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ευρωπαϊκής και 

ταυτόχρονα έχει επηρεάσει του διάφορους ευρωπαϊκούς πολιτισµούς του σήµερα.  
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Το βιβλίο της ιστορίας παραθέτει διάφορους µύθους της αρχαίας ελληνικής 

µυθολογίας. Ανάµεσα σε αυτούς είναι οι άθλοι και η παράθεση της ζωής του 

Ηρακλή. Στη σελίδα 32 γίνεται αναφορά στους Ολυµπιακούς αγώνες που πρώτη 

φορά διοργάνωσε ο Ηρακλής. Το γεγονός ότι σε αυτούς τους αγώνες 

συγκεντρώνονταν οι Έλληνες από όλες τις περιοχές, οι εχθροπραξίες σταµατούσαν 

κατά τη διάρκειά τους µε σκοπό την συµφιλίωση όλων των ελλήνων µας δίνει δυο 

στοιχεία. Αφενός το στοιχείο της διαπολιτισµικότητας καθώς δεν υπήρχε µια ενιαία 

εθνική ελληνική ταυτότητα και οι έλληνες διαχωρίζονταν ανά περιοχή ή πόλη 

κράτος. Εποµένως κάθε επιµέρους πόλη κράτος είχε το δικό του ξεχωριστό πολιτισµό 

και η διαδικασία συµφιλίωσης µέσω των Ολυµπιακών αγώνων προσδίδει το πνεύµα 

της αποδοχής και συνεργασίας µε τη διαφορετικότητα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι 

η συγκεκριµένη παράθεση προσπαθεί να παρουσιάσει το στοιχείο της εθνικής 

ενότητας των ελλήνων που για πρώτη φορά προσπάθησε να επιτευχθεί µέσω των 

Ολυµπιακών αγώνων που πρώτος διοργάνωσε ο Ηρακλής. Το εθνικό στοιχείο λοιπόν, 

που ούτως ή άλλως εµφανίζεται σε όλη την παράθεση ιστορικών και µυθολογικών 

γεγονότων, παρατίθεται µε τη µορφή όµως της ενότητας που επεδίωξε ο Ηρακλής 

µέσω των Ολυµπιακών αγώνων.  

Ο Τρωικός πόλεµος, στον οποίο γίνεται εκτενής αναφορά, εµφανίζει στοιχεία 

σύγκρουσης δυο διαφορετικών πολιτισµών. Στη µυθολογία γίνεται αναφορά για το 

µήλον της έριδος που ήταν βεβαίως η ωραία Ελένη, όµως οι πραγµατικοί λόγοι 

εµπεριέχουν το πολιτικό στοιχείο της κατάκτησης µιας εύπορης και προσοδοφόρας 

περιοχής. Στην ιστορία της τρίτης δηµοτικού βέβαια παρουσιάζεται ο µύθος και η 

προσπάθεια των Αχαιών, µιας από τις ελληνικές φυλές, να φτάσουν και να 

κατακτήσουν την Τροία, όπου κατοικούσε άλλη ελληνική φυλή. Είναι γεγονός ότι 

στοιχεία εθνοκεντρισµού δεν παρουσιάζονται καθώς η διένεξη είναι µεταξύ δυο 
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ελληνικών φυλών, πάρα ταύτα παρουσιάζεται η σύγκρουση δυο επιµέρους ελληνικών 

πολιτισµών 57, όπως και στην αργοναυτική εκστρατεία. Εν συνεχεία παρουσιάζονται 

οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα µέχρι να φτάσει στην πατρίδα του και είναι εµφανής η 

έµφαση στη σηµασία της πατρίδας.  

Το πρώτο µέρος του βιβλίου τελειώνει λοιπόν έχοντας παραθέσει τους 

σηµαντικότερους µύθους από την αρχαία ελληνική µυθολογία. Έχοντας φτάσει µέχρι 

αυτό το σηµείο, το κύριο χαρακτηριστικό που µπορούµε να διακρίνουµε είναι η 

προσπάθεια να εµφυσηθεί στους µαθητές η σηµασία της αρχαίας ελληνικής 

µυθολογίας ως ιστορικά γεγονότα µε µυθικά χαρακτηριστικά που όµως είναι τα 

σηµαντικότερα εκείνης της εποχής καθώς οι έλληνες, παρόλο που ζούσαν σε πόλεις 

κράτη και είχαν πολιτισµικές διαφορές, είναι αυτοί που βρίσκονταν στο επίκεντρο 

της συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου.  

Το δεύτερο µέρος του βιβλίου αναφέρεται σε πολιτισµικά στοιχεία και ανακαλύψεις 

από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού στην Ελλάδα καθώς καις τους 

επιµέρους πολιτισµούς που υφίσταντο την συγκεκριµένη ιστορική περίοδο.  

Αναλύοντας την εποχή του λίθου αλλά και τη νεολιθική παραθέτονται στοιχεία 

γενικότερα για την ανθρώπινη πορεία. Βεβαίως στη νεολιθική εποχή γίνεται ανάλυση 

σε ξεχωριστό κεφάλαιο για την Ελλάδα και τα ευρήµατα από αυτή την εποχή. 

Περνώντας στην εποχή του χαλκού αναλύονται ο Κυκλαδικός, Μινωικός και 

Μυκηναϊκός πολιτισµός, η ζωή των ανθρώπων, η τέχνη και οι πολιτισµικές διαφορές 

(αθλητικές διοργανώσεις, γιορτές, ενδυµασία κτλ.). 

Από το δεύτερο µέρος του βιβλίου διακρίνουµε διαπολιτισµικά στοιχεία αλλά µε τη 

σηµαντική επισήµανση ότι αυτά αναφέρονται σε επιµέρους ελληνικές περιοχές- 
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κράτη και όχι σε διαφορετικούς πολιτισµούς. Αυτό είναι και το σηµαντικό στοιχείο 

που διαπνέει ολόκληρο το βιβλίο της ιστορίας της τρίτης δηµοτικού. Οι αναφορές 

γίνονται αποκλειστικά για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, ενισχύοντας µε αυτό τον 

τρόπο το στοιχείο του εθνοκεντρισµού, εµπεριέχοντας όµως διαπολιτισµικά στοιχεία 

εντός αυτού λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριµένης εποχής.  

Η ιστορία στην τετάρτη δηµοτικού 

Το βιβλίο της ιστορίας για την τετάρτη δηµοτικού αναφέρεται και αυτό στην αρχαία 

ιστορία, όπως αυτό της τρίτης, αλλά είναι πιο αναλυτικό µε έµφαση κυρίως στα 

ιστορικά γεγονότα ξεφεύγοντας από την µυθολογική εξιστόρηση του βιβλίου της 

τρίτης.  

Ξεκινώντας, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην κάθοδο των δωριέων και στο 

τι σηµαίνει φυλή, «το σύνολο των ανθρώπων µε κοινά χαρακτηριστικά, όπως 

καταγωγή, θρησκεία, γλώσσα, συνήθειες».(σελ.6). Οι µετακινήσεις πληθυσµών στις 

ελλαδικές περιοχές είναι ένα γεγονός για το οποίο γίνεται εκτενής αναφορά έτσι ώστε 

να γίνει κατανοητή η µορφή που είχαν οι τότε κοινωνίες αλλά και οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των επιµέρους πληθυσµών και πολιτισµών. Ένα σηµαντικό µέρος των 

µετακινήσεων πληθυσµών είναι και η δηµιουργία αποικιών από τους έλληνες στη 

Μικρά Ασία µετατρέποντας έτσι το Αιγαίο σε «ελληνική θάλασσα» (σελ 10) αφού 

κατοικούσαν έλληνες και στις δυο πλευρές του. Η ανάλυση αυτή αφενός µας δίνει 

κάποια στοιχεία διαπολιτισµικότητας ανάµεσα στα διαφορετικά ελληνικά φύλα, 

αφετέρου, αναφερόµενη µόνο σε αυτά περιέχει το στοιχείο του εθνοκεντρισµού, κάτι 

που παρατηρήθηκε και στο βιβλίο της τρίτης δηµοτικού.  

Τα κεφάλαια 3 και 4 εστιάζονται σε πολιτισµικά στοιχεία των ελλήνων όπως η τέχνη, 

η γραφή, η ποίηση και η θρησκεία. Στο συγκεκριµένο σηµείο γίνεται αναφορά στη 
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χρησιµοποίηση από τους έλληνες φοινικικών γραµµάτων (σελ. 15), αναφορά που 

αποδεικνύει την αλληλεπίδραση µεταξύ των πληθυσµών στην ευρύτερη ελλαδική 

περιοχή της εποχής.  

Στο κεφάλαιο 5 αναφέρονται οι επιπτώσεις των µετακινήσεων των πληθυσµών και οι 

αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα αλλά και στον Εύξεινο Πόντο, χωρίς βέβαια 

να γίνεται αναφορά σε επαφές µε άλλους πληθυσµούς κατά τη διαδικασία της 

αποικιοποίησης.  

Το κεφάλαιο 7 αναφέρεται πιο επισταµένα σε σύγκριση µε το αντίστοιχο κεφάλαιο 

του βιβλίου της τρίτης δηµοτικού, στις δραστηριότητες των Ελλήνων που τους 

έφερναν πιο κοντά και δηµιουργούσαν ισχυρούς δεσµούς, όπως οι Ολυµπιακοί 

αγώνες. Η φράση «όλες αυτές οι δραστηριότητες ένωναν τους Έλληνες και τους 

έκαναν να νιώθουν µέλη µιας µεγάλης οικογένειας» (σελ. 25) υποδηλώνει την 

ενότητα της φυλής και αποτελεί ένα εθνοκεντρικό στοιχείο παρ’ όλες τις µεταξύ τους 

διαφορές.   

Στα επόµενα κεφάλαια (10-11 και 12-13-14) γίνεται παρουσίαση του πολιτεύµατος 

και της ζωής σε Σπάρτη και Αθήνα αντίστοιχα µε έµφαση στις διαφορές ανάµεσα 

στις δυο πόλεις κράτη χωρίς όµως να γίνεται κάποια ιδιαίτερη αναφορά σε στοιχεία 

διαπολιτισµικότητας. 

Στο κεφάλαιο 15 παρουσιάζεται η περίοδος όπου το Περσικό κράτος ήταν πανίσχυρο 

και είχε υπό την κατοχή του τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Η συνύπαρξη 

των ελλήνων µε τους πέρσες, αναφέρει το βιβλίο στη σελίδα 47, ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη µε αποτέλεσµα αυτοί να εξεγερθούν για να κερδίσουν και πάλι την 

ελευθερία τους, κάτι όµως που τους δηµιούργησε περισσότερα προβλήµατα βάζοντάς 



 36

τους κάτω από βαρύτερο ζυγό. Η παρουσίαση σε αυτό το σηµείο µας δείχνει ότι η 

συνύπαρξη των δυο πολιτισµών ήταν αφόρητη αφού οι πέρσες καταδυνάστευαν τους 

έλληνες της Μικράς Ασίας και τους στερούσαν την ελευθερία τους, άλλο ένα 

στοιχείο εθνοκεντρισµού δηλαδή.  

Στα κεφάλαια 16 και 17 αναφέρονται δυο µεγάλες µάχες, αυτή του Μαραθώνα και 

αυτή των Θερµοπυλών. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις η παρουσίαση γίνεται µε 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αναδείξει το θάρρος και την ανδρεία των Ελλήνων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η φράση «Οι Έλληνες αναγκάστηκαν να 

δώσουν τη µάχη σε δυο µέτωπα. Και σκοτώθηκαν όλοι. Ο θάνατός τους όµως έµεινε 

στην ιστορία ως απόδειξη µεγάλης φιλοπατρίας» (σελ. 54). Στο κεφάλαιο 18 

παρουσιάζεται η καθοριστική ναυµαχία της Σαλαµίνας που έσωσε οριστικά την 

πατρίδα των Ελλήνων µετά από γενναία και έξυπνη µάχη (σελ 58).  

Στο κεφάλαιο 19 γίνεται προσπάθεια να αναδειχτεί η δύναµη που δηµιουργείται από 

την ενότητα των ελλήνων µέσω της παρουσίασης του όρκου των ελλήνων (σελ 60) 

όπως αναφέρεται αλλά και της δήλωσης του Αλέξανδρου, γιου του Αµύντα, προς 

τους Αθηναίους «…εγώ είµαι έλληνας και δε θέλω η Ελλάδα να γίνει σκλάβα…» 

(σελ. 61).  

Από το κεφάλαιο 20 ξεκινάει η τρίτη ενότητα του βιβλίου όπου αναφέρεται στον 

«χρυσό 5ο αιώνα π.Χ.» όπου οι έλληνες έδιωξαν του πέρσες, σύναψαν ειρήνη και 

απελευθέρωσαν τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Η Αθήνα χαρακτηρίζεται ως 

«το πνευµατικό κέντρο των Ελλήνων» (σελ. 66) όπου κατοικούσαν και οι µέτοικοι 

που ήταν «συνήθως έλληνες από άλλες πόλεις αλλά και ξένοι όπως Φοίνικες, Φρύγες, 

Αιγύπτιοι και Άραβες» (σελ. 68). Το βιβλίο αναφέρει ότι αυτοί ζούσαν αρµονικά µε 

τους Αθηναίους και ήταν σπεσιαλίστες στο εµπόριο, είχαν µόρφωση και πλούτο λόγω 
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της δουλειάς τους. Η αναφορά αυτή µαζί µε την παράθεση της φράσης του Περικλή 

ότι «έχουµε τις πύλες της πόλης µας ανοικτές σε όλους» (σελ. 68) είναι η πρώτη 

ξεκάθαρη αναφορά σε διαπολιτισµικά στοιχεία σε µια αρχαία ελληνική πόλη κράτος. 

Το γεγονός ότι αυτή ήταν η Αθήνα την περίοδο του χρυσού αιώνα του Περικλέους 

δείχνει στους µαθητές ότι η ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνεργασία σε µια 

κοινωνία που καθένας µπορεί να προσφέρει αυτό που του αναλογεί µε βάση την 

ιδιότητα, τις γνώσεις και την εργασία του. Οι µέτοικοι λοιπόν είναι το πρώτο 

παράδειγµα διαπολιτισµικής κοινωνίας που παρατίθεται στο βιβλίο µε τόσο ξεκάθαρο 

και γλαφυρό τρόπο.  

Στο κεφάλαιο 23 γίνεται αναφορά στην τέχνη κατά την περίοδο του χρυσού αιώνα 

και στο παράθεµα 1 στη σελίδα 73 αναφέρεται µια ιστορία που «κατά τη διάρκεια της 

τουρκοκρατίας οι τούρκοι πήγαν να κλέψουν τις καρυάτιδες και τις είδαν ζωντανές 

να κλαίνε επειδή ο λόρδος Έλγιν είχε πάρει τη µία για να τη µεταφέρει στην Αγγλία. 

Βλέποντας αυτό το θέαµα οι τούρκοι φοβήθηκαν πολύ και έφυγαν». Η παράθεση 

αυτής της ιστορίας παραθέτει εµφανώς εθνοκεντρικά στοιχεία και είναι µια πρώτη 

αναφορά στην τουρκοκρατία (παρότι αναλύεται χρονολογικά άλλη εποχή) δείχνοντας 

συνάµα την ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισµού.  

 Στα κεφάλαια 25, 26 και 27 παρουσιάζεται και αναλύεται ο πελοποννησιακός 

πόλεµος που χαρακτηρίζεται από το βιβλίο ως «εµφύλιος πόλεµος». Οι διαφορετικοί 

επιµέρους ελληνικοί πολιτισµοί µε κύριους εκφραστές την Αθήνα και τη Σπάρτη 

έρχονται σε σύγκρουση µε αποτέλεσµα τις απώλειες και από τις δύο πλευρές και την 

τελική ηγεµονία των Σπαρτιατών. Παρατηρούνται διαπολιτισµικά στοιχεία εντός των 

επιµέρους ελληνικών πολιτισµών που όµως διαµορφώνουν συγκρουσιακή διάθεση 

ανάµεσα στις πόλεις κράτη.  
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Στα κεφάλαια 28 και 29 γίνεται αναφορά στην ηγεµονία της Θήβας και τις 

συγκρούσεις της µε την Σπάρτη. Στα πλαίσια της ανάλυσης αναφέρεται και ο ιερός 

λόχος των Θηβαίων που συγκρίνεται µε τον ιερό λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη 

που δηµιούργησε το 1821 και σε αυτόν που ιδρύθηκε το 1942 κατά των Γερµανών 

του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Είναι ξεκάθαρα εθνοκεντρικό στοιχείο, σίγουρα µε 

ιστορικά γεγονότα που πρέπει να είναι γνωστά αλλά σε ένα βιβλίο που ακόµα οι 

µαθητές δεν έχουν διδαχθεί τα ιστορικά γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης 

ελληνικής ιστορίας.  

Τα κεφάλαια 30-33 αναφέρονται στην κυριαρχία της Μακεδονίας, «µιας νέας 

µεγάλης ελληνικής δύναµης» (σελ 95). Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου προς την 

Αίγυπτο, την Περσία και την Ινδία φανερώνει µια προσπάθεια για εξελληνισµό και 

την τιµωρία των κατοίκων αυτών των περιοχών «για τις καταστροφές που είχαν 

προκαλέσει στην Ελλάδα» (σελ. 97). Στο σηµείο αυτό βλέπουµε ξεκάθαρα τα 

εθνοκεντρικά στοιχεία που εµφυσούνται στους µαθητές αναδεικνύοντας την ισχύ του 

Μ. Αλέξανδρου και των στρατευµάτων του κυρίως ενάντια στους Πέρσες αλλά και 

την «εξυπνάδα τη γενναιοδωρία και τη φιλοµάθειά του» (σελ. 99-100).  

Επιπλέον γίνεται εµφανές ότι οι κατακτηµένες περιοχές ήταν πλέον πολυπολιτισµικές 

αφού ζούσαν σε αυτές οι κατακτηµένοι λαοί αλλά και έλληνες που «εγκατέλειψαν 

την Ελλάδα και πήγαν να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές. Η ελληνική γλώσσα 

άρχισε να διαδίδεται παντού και οι πόλεις στολίστηκαν µε λαµπρά κτίρια, ναούς, 

θέατρα και γυµναστήρια». Όλα αυτά µας δηλώνουν ότι γίνεται προσπάθεια οι 

µαθητές να αποκτήσουν την πεποίθηση ότι ο ελληνικός πολιτισµός ήταν ανώτερος 

εκείνη την εποχή και η διαπολιτισµικότητα που είχαν οι κοινωνίες της εποχής του Μ. 
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Αλεξάνδρου δίνει την θέση της στο εθνοκεντρισµό λόγω της προβολής της 

κυριαρχίας του ελληνικού πολιτισµού έναντι των άλλων. 

Η τέταρτη ενότητα του βιβλίου (κεφάλαια 34-37) αναφέρεται στα ελληνιστικά χρόνια 

όπου η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου (δεν γίνεται αναφορά στα πολυπολιτισµικά 

στοιχεία της αλλά δίνεται έµφαση στο ελληνικό στοιχείο σε αυτές τις περιοχές όπως 

είναι η πύλη της πόλης της Αλεξάνδρειας που σήµερα είναι γραµµένο το όνοµά της 

στα ελληνικά και στα αραβικά) χωρίζεται σε τέσσερα κράτη. 

Στο κεφάλαιο 36 γίνεται αναφορά για τη ζωή στις ελληνιστικές πόλεις µετά τον 

θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Η αναφορά που γίνεται έχει να κάνει µε την ανάπτυξη 

αυτών των περιοχών και την συνύπαρξη των ελλήνων που πήγαν να µείνουν και να 

εργαστούν εκεί, µε τους ντόπιους πληθυσµούς και πολιτισµούς. Οι πολιτισµοί 

αναµειγνύονται και σωστά το βιβλίο αναφέρει ότι «µαζί µε τους δώδεκα θεούς 

λάτρευαν και τους θεούς της Ανατολής, όπως τον Σατράπη και την Ίσιδα» (σελ 113), 

φράση που εµφανώς αναδεικνύει σε µεγάλο βαθµό τη διαπολιτισµικότητα που 

διέπνεε τις ελληνιστικές περιοχές εκείνη την περίοδο και που πολύ σωστά αναφέρεται 

στο βιβλίο.  

Η ελληνική γλώσσα διαδίδεται και την περίοδο εκείνη «τα ελληνικά διαβάζονταν από 

σχεδόν όλα τα έθνη» όπως αναφέρεται στη σελίδα 114 του βιβλίου. Η αναφορά αυτή 

αποδεικνύει ότι το ελληνικό στοιχείο ήταν πολύ έντονο σε όλο τον τότε γνωστό 

κόσµο όµως παράλληλα εµφανίζεται η διαπολιτισµικότητα που διέπνεε τα έθνη.  

Επιπλέον η ελληνιστική τέχνη, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 37 του βιβλίου, 

διαδόθηκε και αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθµό σε όλο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσµο 

που µας δίνει άλλο ένα στοιχείο της διαπολιτισιµικότητας της εποχής. Σε αυτό το 
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κεφάλαιο που αναφέρεται στα ελληνιστικά χρόνια βλέπουµε ξεκάθαρα ότι η 

διαπολιτισµικότητα υπάρχει σε πολύ µεγάλο βαθµό και αυτό αναφέρεται στα κείµενα 

του βιβλίου.  

Στο τελευταίο µέρος του βιβλίου και στο κεφάλαιο 43 γίνεται αναφορά στο µέρος στο 

οποίο απευθύνεται στο βιβλίο και την ιστορία του. Στην ανάλυσή µας βρίσκεται το 

Ρέθυµνο για το οποίο το βιβλίο αναφέρει τα Αρχαία, Βυζαντινά, Ενετικά και 

Τούρκικα µνηµεία που διαθέτει. Και µόνο η αναφορά στα µνηµεία αποδεικνύει τη 

διαπολιτισµικότητα που διακατείχε και διακατέχει τον συγκεκριµένο τόπο. 

Συνοψίζοντας, το βιβλίο της τετάρτης δηµοτικού περιέχει πολλά περισσότερα 

διαπολιτισµικά στοιχεία σε σύγκριση µε αυτό της τρίτης δηµοτικού. Αυτό το 

παρατηρούµε περισσότερο τόσο στην αναφορά για την αρχαία Αθήνα του χρυσού 

αιώνα του Περικλέους όσο και σε εκείνη για την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου και 

τους ελληνιστικούς χρόνους που την ακολούθησαν. Στην αναφορά των ελληνιστικών 

χρόνων η διαπολιτισµικότητα είναι διάχυτη καθώς οι µαθητές διαβάζοντας αυτά τα 

κεφάλαια µπορούν να καταλάβουν ότι τα βασίλεια που δηµιουργήθηκαν µετά τον 

θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου ήταν κατά το πλείστον πολυπολιτισµικά. Βεβαίως, σε 

όλα αυτά δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε το εθνοκεντρικό στοιχείο που διαπνέει 

σχεδόν όλο το βιβλίο καθώς αναδεικνύει µε έµµεσο και άµεσο τρόπο όπως 

παρατέθηκε στις προηγούµενες παραγράφους την υπερίσχυση και «ανωτερότητα», αν 

µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε έτσι, του ελληνικού στοιχείου σε συγκεκριµένες 

χρονικές και ιστορικές περιόδους της αρχαιότητας, όπως επισταµένως αναπτύχθηκε 

πρωτύτερα. 
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Η ιστορία στη πέµπτη δηµοτικού 

Το βιβλίο της ιστορίας της πέµπτης δηµοτικού ξεκινάει µε την κατάκτηση των 

ελληνικών περιοχών από τους ρωµαίους και τις συνέπειες γι αυτούς που τις 

περισσότερες φορές περιγράφονται ως καταστροφικές. Οι ρωµαίοι παρουσιάζονται 

εχθρικοί µε όσους δεν συνεργάζονταν λεηλατώντας τις ελληνικές πόλεις και 

συµπεριφερόµενοι προς τους έλληνες µε τον χειρότερο τρόπο. Εποµένως, οι µόνοι 

που δεν υπέστησαν καταστροφές ήταν οι πόλεις «που συµµάχησαν και δεν 

αντιστάθηκαν στις λεγεώνες» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το βιβλίο στη σελίδα 

10. Η συνύπαρξη λοιπόν περιγράφεται δύσκολη και δυσβάστακτη για τους έλληνες.  

Όµως στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η κατάκτηση των ρωµαίων από τον 

ελληνικό πολιτισµό. Οι ρωµαίοι «µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και χτίζουν σπίτια 

και αγάλµατα µε ελληνικά σχέδια» (σελ. 12). Σε αυτό το σηµείο εύλογα θα 

παρατηρήσει κανείς ότι το βιβλίο αναφέρει ότι οι ρωµαίοι εφόσον εντυπωσιάστηκαν 

µε τον ελληνικό πολιτισµό «άλλαξαν την αρχική τους στάση απέναντι στους 

έλληνες» και προσπάθησαν να χρησιµοποιήσουν στην πράξη τον πολιτισµό τους. 

(σελ 12). Είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριµένη αναφορά εµπεριέχει δυο στοιχεία. Το 

πρώτο είναι η συνύπαρξη δυο πολιτισµών και το δεύτερο και πάλι η ανωτερότητα του 

ελληνικού πολιτισµού. Έτσι, υπάρχει συνύπαρξη της διαπολιτισµικότητας αλλά και 

του εθνοκεντρισµού λόγω της παραπάνω σύζευξης.  

Στο κεφάλαιο 3 το βιβλίο κάνει αναφορά στην δηµιουργία της ρωµαϊκής 

αυτοκρατορίας ως υπερδύναµη. Η διαπολιτισµικότητα είναι φανερή από τις πρώτες 

γραµµές αναφοράς στην αυτοκρατορία αφού «µέσα στο απέραντο ρωµαϊκό κράτος 

κατοικούσαν άνθρωποι από πολλές φυλές, µε διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες και 

συνήθειες. Ήταν µια πολυπολιτισµική αυτοκρατορία» (σελ. 14). Για πρώτη φορά στο 
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µάθηµα της ιστορίας γίνεται αναφορά στην πολυπολιτισµικότητα αλλά είναι εµφανές 

ότι σε αυτό το σηµείο είναι ενδεδειγµένο να γίνει αναφορά αφού πράγµατι η 

αυτοκρατορία ήταν πολυπολιτισµική και φυσικά το στοιχείο της διαπολιτισµικότητας 

ήταν εµφανές και γνωστό. Εποµένως, η συγκεκριµένη αναφορά είναι εξαιρετικά 

σηµαντική.    

Προχωρώντας την ανάλυσή µας παρατηρούµε ότι στο κεφάλαιο πέντε γίνεται 

αναφορά στις αλλαγές στη διοίκηση της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και τους τριγµούς 

που δηµιουργούνταν από εσωτερικά και εξωτερικά προβλήµατα. Εστιάζοντας στα 

εσωτερικά αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι σκληροί διωγµοί κατά των χριστιανών 

προκαλούσαν τη δυσαρέσκεια των πιστών της νέας θρησκείας για το ρωµαϊκό κράτος 

και έντονο διχασµό ανάµεσα σε αυτούς και τους οπαδούς των άλλων θρησκειών». 

Αυτή η αναφορά αποκαλύπτει στους µαθητές για µια ακόµα φορά τη 

διαπολιτισµικότητα εντός της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας αφού οι κάτοικοί της δεν 

ανήκαν σε µια θρησκεία αλλά σε πολλές οι οποίες βρίσκονταν σε διαµάχη µεταξύ 

τους.  

Το κεφάλαιο 6 αναφέρεται στη µεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώµη στο 

Βυζάντιο και σε αυτό το σηµείο µπορούµε να διακρίνουµε διαπολιτισµικά στοιχεία 

για την αυτοκρατορία. Χαρακτηριστικά, το βιβλίο αναφέρει ότι «στις ανατολικές 

περιοχές της αυτοκρατορίας κατοικούσαν κυρίως ελληνόφωνοι πληθυσµοί. Οι 

περισσότεροι από αυτούς είχαν ασπαστεί το χριστιανισµό, ο οποίος εκεί είχε 

πρωτοδιδαχθεί και ριζώσει». Παρατηρούµε ότι και από τη συγκεκριµένη φράση η 

ρωµαϊκή αυτοκρατορία συγκέντρωνε στο εσωτερικό της στοιχεία από διάφορους 

πολιτισµούς και θρησκείες παρότι σε κάποιες περιοχές, όπως οι ανατολικές, 

υπερτερούσε κάποιος πολιτισµός σε σχέση µε τους άλλους. Εποµένως, η 
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διαπολιτισµικότητα είναι φανερή και σε αυτό το σηµείο παρότι έµφαση δίνεται και 

πάλι στο ελληνικό στοιχείο.  

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται αναφορά στη θωράκιση της Κωνσταντινούπολης και τη 

διακόσµηση της µε έργα τέχνης «προερχόµενα από όλη την αυτοκρατορία και από τη 

Ρώµη» (σελ. 26). Και σε αυτό το σηµείο γίνεται κατανοητό ότι µέσω της τέχνης, η 

οποία είναι µια κύρια µορφή έκφρασης του πολιτισµού, παρατηρούνται 

διαπολιτισµικά στοιχεία καθώς τα έργα τέχνης που προέρχονται από όλο το φάσµα 

της αυτοκρατορίας έχουν αρκετές πολιτισµικές προελεύσεις. 

Στο κεφάλαιο 9 που παρουσιάζει τη διχοτόµηση της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας σε 

ανατολική και δυτική αναφέρεται ότι «οι κάτοικοι του ανατολικού κράτους…αν και 

ανήκαν σε διαφορετικά έθνη, αποδέχονταν όλοι το ρωµαϊκό νόµο, τη χριστιανική 

θρησκεία και την ελληνική γλώσσα που ήταν τα κοινά στοιχεία που τους ένωναν» 

(σελ. 32) κάτι που ουσιαστικά αποκαλύπτει στους µαθητές ότι το ανατολικό τµήµα 

της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας που ονοµάστηκε µετέπειτα βυζαντινή αυτοκρατορία, 

ήταν µια πολυπολιτισµική κοινωνία, µε έντονο το στοιχείο της διαπολιτισµικότητας 

που όµως διέθετε κάποια κοινά στοιχεία τα οποία διατηρούσαν τον συνεκτικό της 

ιστό. 

Στη σελίδα 60 και µετά από την παρουσίαση των συγκρούσεων των βυζαντινών µε 

γειτονικούς λαούς παρατίθεται ένα κείµενο που αναφέρεται στους άραβες µε εµφανές 

το στοιχείο της διαπολιτισµικότητας αφού δέχθηκαν επιδράσεις ήδη από την εποχή 

του Μ. Αλέξανδρου και στη συνέχεια επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής: «Οι Άραβες στις βυζαντινές περιοχές που 

κατέλαβαν, ήρθαν σε επαφή µε τον ελληνικό πολιτισµό, που ανθούσε εκεί από τα 

χρόνια του Μεγαλέξανδρου. Στην Αντιόχεια, στη ∆αµασκό και την Αλεξάνδρεια 
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υπήρχαν σχολές, µουσεία, έργα τέχνης και πνευµατική παράδοση, που έγιναν δικά 

τους. Οι Άραβες δέχθηκαν την επίδρασή τους, τα σεβάστηκαν και πήραν πολλά 

στοιχεία τους για δικό τους πολιτισµό. Το γειτόνεµά τους µε το Βυζάντιο δεν ήταν 

διαρκής πόλεµος. Ανάµεσά τους υπήρξαν περίοδοι µακράς ειρήνης και συνεργασίας. 

Βυζαντινοί τεχνίτες διακόσµησαν αραβικούς ναούς και παλάτια. Βυζαντινοί έµποροι 

πήγαιναν σε αραβικές χώρες και Άραβες επισκέπτονται συχνά τις αγορές της Πόλης 

και της Τραπεζούντας. Χριστιανοί µοναχοί στα µοναστήρια της Συρίας µετέφρασαν 

στα αραβικά έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, ιδιαίτερα του Αριστοτέλη και του 

Ιπποκράτη. Πολλά από αυτά τα έργα τα γνωρίζουµε σήµερα µόνο από τις αραβικές 

µεταφράσεις τους. Βυζαντινοί δάσκαλοι, ακόµη, δίδαξαν σε αραβικά σχολεία. Τα δυο 

κράτη τέλος αντάλλασαν συχνά διπλωµατικές αντιπροσωπείες, οι οποίες γίνονταν 

δεκτές µε εντυπωσιακές τελετές στις αυλές της Κωνσταντινούπολης και της 

Βαγδάτης» (σελ. 60).  

Το παραπάνω κείµενο παρουσιάζει τη διαπολιτισµικότητα ανάµεσα σε Άραβες και 

Βυζαντινούς. Είναι πολύ σηµαντικό γιατί αναδεικνύει ότι οι δυο πολιτισµοί 

αντάλλαξαν πολλά στοιχεία συνυπάρχοντας άλλοτε αρµονικά και άλλοτε όχι στη 

συγκεκριµένη περιοχή.  

Ο εκχριστιανισµός των Σλάβων που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 21 µας αναδεικνύει 

πολύ σηµαντικά διαπολιτισµικά στοιχεία. Οι σλαβικές φυλές «δέχονται από το 

Βυζάντιο τη θρησκεία και τον πολιτισµό του…πολλοί σλάβοι εγκαταστάθηκαν στη 

νότια Βαλκανική και ενσωµατώθηκαν στους βυζαντινούς πληθυσµούς και στον τρόπο 

ζωής τους» (σελ 64). Βλέπουµε ότι η διαπολιτισµικότητα στις βυζαντινές περιοχές 

είναι υπαρκτή σε µεγάλο βαθµό και αυτό γίνεται σαφές από το βιβλίο της ιστορίας.  
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Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος είναι δυο µορφές που παρουσιάζονται από το βιβλίο της 

ιστορίας ως συνεκτικές από τους Βυζαντινούς προς τους Σλάβους και ως 

«µεταφορείς» του πολιτισµού στις σλαβικές περιοχές. Σύµφωνα µε την παράθεση της 

Λ. Λεζέ στη σελίδα 65 «σ’ όλες τις σλαβικές πόλεις …οι δυο θεσσαλονικείς 

θεωρούνται ως εθνικοί προστάτες τους. Οι επιστήµονες γράφουν την ιστορία τους, ο 

λαός τους σέβεται, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τιµά ως αγίους και οι πολιτικοί 

βλέπουν σ’ αυτούς το σύµβολο της ενότητας για τη φυλή τους». Είναι λοιπόν φανερό 

ότι οι δυο ιεραπόστολοι παρουσιάζονται από το βιβλίο ως δυο µορφές που διέδοσαν 

τον πολιτισµό, τη θρησκεία και τα γράµµατα στις σλαβικές περιοχές, αποτελούν 

ακόµα και σήµερα σύµβολα της ενότητας αυτών των πληθυσµών και βεβαίως 

φανερώνουν την επίδραση του ενός πολιτισµού µε τον άλλο, δηλαδή την ύπαρξη της 

διαπολιτισµικότητας στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή.  

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται η επίδραση του χριστιανικού πολιτισµού στους 

Βούλγαρους και τους Ρώσους που παρά τις προστριβές µε τους Βυζαντινούς 

εκχριστιανίστηκαν και είχαν επιδράσεις από τον πολιτισµό τους (σελ 67), άλλο ένα 

διαπολιτισµικό στοιχείο. Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουµε σε όλα τα παραπάνω 

ότι στο βιβλίο της ιστορίας δίνεται έµφαση κυρίως στην επίδραση του ελληνικού 

πολιτισµού (που µεταφράζεται σε βυζαντινός αλλά όπως έχει παρουσιαστεί 

προηγουµένως ο βυζαντινός σιγά σιγά ερµηνεύεται σαν ελληνικός, κάτι που δεν 

σηµαίνει ότι ήταν όντως η πραγµατικότητα) στους σλαβικούς πολιτισµούς, εποµένως 

διαπολιτισµικότητα µε έµφαση όµως σε εθνοκεντρικά στοιχεία.  

Στο κεφάλαιο 26 παρουσιάζεται η ανάπτυξη των γραµµάτων και η µελέτη των 

αρχαίων Ελλήνων κλασσικών και µε αυτό τον τρόπο γίνεται η προσπάθεια ένωσης 
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του αρχαίου µε το βυζαντινό µε αποτέλεσµα την κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου 

στη βυζαντινή αυτοκρατορία καθώς έτσι αποτυπώνεται µέσα από το κείµενο.  

Στα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζεται η παρακµή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και 

συγκεκριµένα στο 30ο η άλωσή της από τους Σταυροφόρους. Η πολιτιστική 

καταστροφή και λεηλασία της Πόλης παρουσιάζεται µε γλαφυρό τρόπο από το 

βιβλίο. Στο κεφάλαιο για την ανακατάληψη της Πόλης παρουσιάζεται και πάλι η 

λεηλασία της από τους Φράγκους και η κακή µεταχείριση από πλευράς τους προς 

τους Έλληνες, κάτι που δείχνει ότι οι δυο πολιτισµοί παρότι συνυπήρξαν αυτό δεν 

συνέβαινε αρµονικά.  

Τα κεφάλαια 31 – 36 ασχολούνται µε την παρακµή και άλωση της Πόλης από τους 

Τούρκους χωρίς να εµφανίζονται στοιχεία διαπολιτισµικότητας αλλά περισσότερο 

εθνοκεντρικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε. Ένας διαφορετικός πολιτισµός απειλεί 

τον ελληνικό (πλέον ο βυζαντινός ταυτίζεται µε τον ελληνικό) και η όποια 

προσπάθεια προσέγγισης µε τη ∆ύση δεν φέρνει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Αν 

κάποιο στοιχείο υπερτερεί αυτό είναι το στοιχείο του εθνοκεντρισµού.  

Η διπλωµατία των Βυζαντινών που αναλύεται στο κεφάλαιο 38 παρουσιάζεται ότι  

δηµιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες για τη διαµονή ξένων στο Βυζάντιο και ιδίως στην 

Πόλη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι παιδιά πολλών αρχόντων διέµεναν στην 

Πόλη, οι έµποροι προστατεύονταν αλλά και πολλοί άνθρωποι την επισκέπτονταν, 

µάθαιναν την ελληνική γλώσσα, διέµεναν µόνιµα κτλ (σελ 118). Όλα αυτά 

αναδεικνύουν ότι υπήρχε το διαπολιτισµικό στοιχείο στην αυτοκρατορία σύµφωνα µε 

το βιβλίο της ιστορίας.  
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Τέλος στο κεφάλαιο 42 αναφέρεται ότι «η ρωµαϊκή αυτοκρατορία ήταν ένα κράτος 

πολυεθνικό. Στην επικράτειά της ζούσαν πολλοί λαοί που µιλούσαν διαφορετικές 

γλώσσες…µε επικρατέστερες τη λατινική και την ελληνική που υπερίσχυσε στην 

ανατολική αυτοκρατορία αλλά δεν οµιλούταν µε τον ίδιο τρόπο» (σελ 128). Οι 

παραπάνω αναφορές έκδηλα φανερώνουν τη διαπολιτισµικότητα που εµφανίζεται 

στην ιστορική επισκόπηση των βυζαντινών χρόνων µε έµφαση βέβαια στο ελληνικό 

στοιχείο.  

Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι το βιβλίο της ιστορίας της πέµπτης δηµοτικού 

εµφανίζει πολυπολιτισµικά στοιχεία καθώς αναλύει µια περίοδο που η 

πολυπολιτισµικότητα στις αυτοκρατορίες είναι περισσότερο από εµφανής. Βεβαίως, 

µε την επικέντρωση στην ανατολική αυτοκρατορία σταδιακά ξεχωρίζει το ελληνικό 

στοιχείο και το θέτει ως καθοριστικό παράγοντα εξέλιξης της περιοχής έτσι ώστε να 

γίνει η µετάβαση από το βυζάντιο στην ανεξαρτητοποίησης της Ελλάδας που θα 

αναφερθεί η ιστορία της έκτης δηµοτικού. Η επίδραση άλλων πολιτισµών αλλά και η 

επίδραση του βυζαντινού σε άλλους, όπως η περίπτωση των σλάβων, είναι εµφανής 

και αναδεικνύεται µέσα από το βιβλίο καθώς αναλύονται ζητήµατα όπως αυτό της 

διάδοσης του χριστιανισµού στους σλάβους από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο.  

Η ιστορία στην έκτη δηµοτικού 

Ξεκινώντας την ανάλυση του βιβλίου της ιστορίας της έκτης δηµοτικού βλέπουµε ότι 

ένα µικρό κεφάλαιο µόνο αναφέρεται στον ευρωπαϊκό πολιτισµό κατά τη διάρκεια 

της τουρκοκρατίας στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε κάποιες 

σηµαντικές ανακαλύψεις, τόσο τεχνολογικές όσο και γεωγραφικές, και αφιερώνει µια 

παράγραφο στην αναγέννηση και άλλη µια στον διαφωτισµό, που αναµφίβολα 

αποτέλεσαν ορόσηµα για την εξέλιξη όχι µόνο της ευρωπαϊκής αλλά και της 
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ανθρώπινης σκέψης και πολιτισµού, ένα δηλαδή πολύ σηµαντικό διαπολιτισµικό 

στοιχείο. 

Το βιβλίο συνεχίζει µε µια µικρή ανάλυση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και των 

προβληµάτων που αντιµετώπιζε λόγω της έκτασής της χωρίς να κάνει όµως αναφορά 

στον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της. Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 4 γίνεται ανάλυση 

για τη δύναµη και την επιρροή των Βενετών και των Γενουατών που είχαν 

κατακτήσει αρκετές από τις ελληνικές περιοχές.  

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στα προνόµια που έδωσε ο Σουλτάνος ο οποίος 

«αναγνώρισε τον πατριάρχη ως θρησκευτικό και πολιτικό αρχηγό όλων των 

ορθοδόξων» (σελ. 27) όπως αναφέρει αποτυπώνοντας έτσι ένα διαπολιτισµικό 

στοιχείο εντός της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Επιπλέον γίνεται αναφορά στους 

Φαναριώτες οι οποίοι (έλληνες) κατέλαβαν αρκετές καίριες θέσεις στην Οθωµανική 

αυτοκρατορία. Τέλος, παραχωρήσεις αναφέρεται ότι έγιναν από τους Τούρκους τόσο 

στους Έλληνες όσο και στους εβραίους για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους 

συµφέροντα φυσικά, της διατήρησης δηλαδή της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Και 

από αυτό το σηµείο παρατηρούµε τα διαπολιτισµικά στοιχεία που υπάρχουν και 

αποτυπώνονται στην περιγραφή της λειτουργίας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.  

Ένα εθνοκεντρικό στοιχείο που πρέπει να καταγραφεί είναι ότι οι έλληνες 

αξιοποίησαν τις εξουσίες που είχαν κι έτσι διατήρησαν «τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιµα 

και τις παραδόσεις τους». Βέβαια, η αλήθεια είναι και φυσικά δεν γίνεται αναφορά σε 

αυτή, ότι πολλοί έλληνες είχαν βολευτεί µε τις εξουσίες και τα προνόµια που διέθεταν 

και δεν τους ενδιέφερε το «εθνικό αίσθηµα». Οι λόγοι που δεν γίνεται αναφορά σε 

αυτό το γεγονός είναι προφανείς καθώς η διδασκαλία της ιστορίας έχει τον αντίθετο 

σκοπό, την ενίσχυση δηλαδή του εθνικού αισθήµατος.  
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Στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται οι αντιξοότητες που αντιµετώπιζαν οι έλληνες κατά τη 

διάρκεια της τουρκοκρατίας. Αυτές οι αντιξοότητες οδήγησαν τους έλληνες σε 

µετακινήσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης για να µπορέσουν να επιβιώσουν, κάτι 

που αναµείγνυε τους πολιτισµούς.  

Οι εκτεταµένες οικονοµικές δραστηριότητες των ελλήνων είναι αυτές που τους 

έφεραν σε επαφή µε άλλους πολιτισµούς, κάτι που περιγράφεται στο κεφάλαιο 8. το 

διαπολιτισµικό στοιχείο είναι εµφανές καθώς βλέπουµε ότι διαφορετικοί πολιτισµοί 

έρχονται σε επαφή τόσο µέσω της µετανάστευσης όσο και µέσω του εµπορίου χωρίς 

βέβαια να παραγνωρίζουµε την συνύπαρξη µε άλλους λαούς και κυρίως µε τους 

Τούρκους, κάτι βέβαια που δεν διατυπώνεται τόσο ξεκάθαρα καθώς ο σκοπός του 

βιβλίου είναι να παρουσιάσει ότι οι έλληνες διατηρούσαν την ενότητά τους και οι 

τούρκοι ήταν κατακτητές που τους καταπίεζαν. Η παρουσίαση της καθηµερινής ζωής 

των ελλήνων είναι ένα παράδειγµα προσπάθειας απόδειξης της ενότητας και τους 

εθνικού αισθήµατος, δηλαδή ένα καθαρά εθνοκεντρικό στοιχείο χωρίς 

διαπολιτισµικές αναφορές.  

Η αναφορά στα κρυφά σχολειά, στους δασκάλους του γένους και στους θρύλους που 

διαδίδονταν για να διατηρηθεί το εθνικό συναίσθηµα στις ελληνικές κοινότητες µέσα 

στην Οθωµανική αυτοκρατορία είναι ένα ακόµα εθνοκεντρικό στοιχείο που 

εµφανίζεται στα κεφάλαια 10 και 11 του βιβλίου της ιστορίας. 

∆ιαπολιτισµικό στοιχείο µπορεί να χαρακτηριστεί η αναφορά στις επιδράσεις που 

δέχθηκε η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική από τη δύση, κυρίως στις 

λατινοκρατούµενες περιοχές, όπως αναφέρεται στη σελίδα 61.  



 50

Η διαπολιτισµικότητα κατά την εποχή της τουρκοκρατίας παρουσιάζεται στο 

κεφάλαιο 16 του βιβλίου όπου αναφέρεται ότι «οι συµφορές και τα κοινά βάσανα της 

σκλαβιάς ένωσαν τους έλληνες και τους άλλους λαούς της Βαλκανικής χερσονήσου. 

Ο κοινός τόπος ζωής των σκλαβωµένων δηµιούργησε κάποιες κοινές παραδόσεις, 

πόθους και ελπίδες. Αυτά γίνονται ιδιαίτερα φανερά στις οµοιότητες που 

παρουσιάζουν τα δηµοτικά τραγούδια, τα ήθη και τα έθιµα, η κατοικία και η 

ενδυµασία των βαλκανικών λαών» (σελ. 81). Η συγκεκριµένη αναφορά αλλά και οι 

αναφορές στον Ρήγα Φεραίο που προσπάθησε να εµψυχώσει όλους τους 

σκλαβωµένους λαούς, όπως αναφέρεται παρακάτω, φανερώνει την έντονη 

διαπολιτισµικότητα που υπάρχει εκείνη την εποχή και φυσικά αποτυπώνεται στο 

βιβλίο της ιστορίας.  

Το κεφάλαιο 19 καταπιάνεται µε το ξέσπασµα της επανάστασης στην Πελοπόννησο. 

Η αναφορά ότι «οι Τούρκοι ζούσαν µαζί µε τους Έλληνες και είχαν προσωπικές 

επαφές, ακόµα και φιλίες» (σελ 97) φανερώνει ότι η κοινωνία διαπνεόταν από την 

συνύπαρξη διαφόρων πολιτισµών. Βεβαίως, παρακάτω αναφέρεται ότι οι σχέσεις 

αυτές άλλαξαν µόλις ξεκίνησε η επανάσταση και επικεντρώνεται σε αναφορές στις 

προεργασίες και τις πρώτες µάχες, κάτι που δεν αναιρεί τη διαπολιτισµική διάσταση 

που ίσχυε και που αναφέρεται εµµέσως πλην σαφώς. Επίσης, στο συγκεκριµένο 

κεφάλαιο περιγράφονται αγριότητες µόνο όµως από την τουρκική πλευρά, κάτι που 

σαφώς έχει εθνοκεντρικό χαρακτήρα και οι σκοποί είναι προφανείς κι έχουν 

αναφερθεί.  

Εθνοκεντρικά στοιχεία παρατηρούνται και στην περιγραφή των πρώτων επιτυχιών 

της επανάστασης όπου δίνεται έµφαση στην παρουσίαση του ηρωισµού και της 

εξυπνάδας των ελλήνων στις µάχες εναντίων των τούρκων µε στόχο την ενίσχυση του 
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εθνικού αισθήµατος. Παράδειγµα αποτελεί η παράθεση του ποιήµατος του Ουγκό, 

«το Ελληνόπουλο» που περιγράφει τις επιτυχίες των ελλήνων στις µάχες.  

Ο φιλελληνισµός είναι ένα στοιχείο διαπολιτισµικότητας καθώς άλλοι πολιτισµοί 

θαυµάζουν έναν ξένο πολιτισµό γι αυτούς λόγω κυρίως της ιστορίας του και 

προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Η αναφορά στον φιλελληνισµό γίνεται στο κεφάλαιο 

24 όπου παρουσιάζεται το αίσθηµα που δηµιουργείται σε πολλούς απλούς πολίτες της 

Ευρώπης να συνδράµουν στην ελληνική επανάσταση καθώς θαύµαζαν την ελληνική 

ιστορία και πολιτισµό. Πολλοί από αυτούς εκτός από οικονοµικές συνδροµές 

«αγωνίστηκαν στο πλευρό των ελλήνων» όπως αναφέρεται στη σελίδα 131 του 

βιβλίου της ιστορίας.  

Η περιγραφή της πολιορκίας του Μεσολογγίου έχει ως στόχο την ανύψωση του 

εθνικού αισθήµατος και γι αυτό τον λόγο γίνεται µε λεπτοµερειακό τρόπο και µε 

ύφος τραγικό αλλά συνάµα αναδεικνύοντας τον ηρωισµό των ελλήνων.  

Προχωρώντας στο κεφάλαιο 29 και την επιρροή από πλευράς Μεγάλων ∆υνάµεων, 

αυτή γίνεται εµφανής από τον σχηµατισµό κοµµάτων που τα ονόµατά τους 

καθορίστηκαν µε βάση τη δύναµη που οι υποστηρικτές τους συµπαθούσαν 

περισσότερο. Επιπλέον οι µεγάλες δυνάµεις εγκαθίδρυσαν ξένους βασιλείς στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 31, και βεβαίως 

επέδρασαν και σε πολιτισµικό επίπεδο, όπως η «διοργάνωση χοροεσπεριδών, 

συνήθεια ευρωπαϊκή…αλλά και τα φράγκικα, ρούχα ευρωπαϊκά» (σελ. 172). Πάρα 

ταύτα αναφέρεται ότι οι Έλληνες «διατήρησαν την ιδιαιτερότητά τους όσο κι αν 

επηρεάστηκαν από τον πολιτισµό της Ευρώπης» (σελ. 172) δίνοντας έτσι κι ένα 

εθνοκεντρικό στοιχείο στην ανάλυση όπου αναφέρονται διαπολιτισµικά στοιχεία.                
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 Η Μακεδονία αποτελούσε µια περιοχή που το ελληνικό στοιχείο ήταν βεβαίως 

ισχυρό όµως υπήρχαν και άλλες εθνότητες όπως οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι 

Τούρκοι. Στο κεφάλαιο 36 αναφέρεται η προσπάθεια από µεριάς της Ελλάδας να 

κερδίσει την Μακεδονία κυρίως µε την ενίσχυση του ελληνικού πολιτισµού όπως 

αναφέρει. Εποµένως το διαπολιτισµικό στοιχείο δίνει τη θέση του στο εθνοκεντρικό 

και στο βιβλίο της ιστορίας τονίζεται µόνο το εθνοκεντρικό στοιχείο για τους 

προφανείς λόγους που έχουµε ήδη αναφέρει. Από τους Βαλκανικούς πολέµους 

γίνεται φανερό το πολυπολιτισµικό στοιχείο της περιοχής αλλά και οι επιµέρους 

εθνικισµοί από τις εθνότητες όπου εξ αρχής, όπως περιγράφεται και στο βιβλίο, 

στράφηκαν εναντίον της Τουρκίας και στη συνέχεια προσπάθησαν να κατακτήσουν η 

καθεµία περισσότερα εδάφη από την άλλη.  

Στην τέχνη της εποχής παρουσιάζεται το διαπολιτισµικό στοιχείο που επηρεάζεται 

από την Ευρώπη καθώς όπως αναφέρεται «οι δηµιουργοί πήραν πολλά από την 

Ευρώπη» (σελ 199).  

Στο κεφάλαιο 40 γίνεται αναφορά στο ελληνισµό της Θράκης και της Μ. Ασίας που 

διατηρήθηκε αιώνες σε αυτές τις περιοχές, παρά τις αντιξοότητες και συνυπήρξε µε 

τους διάφορους ξένους πολιτισµούς. Η διαπολιτισµικότητα σε αυτό το σηµείο 

συνυπάρχει µε τον εθνοκεντρισµό καθώς αναφέρεται ότι «οι Έλληνες που ζούσαν 

στα παράλια του Εύξεινου Πόντου οργάνωσαν δικό τους τρόπο ζωής και ανάπτυξαν 

τα γράµµατα. Πιστοί στις παραδόσεις οι Πόντιοι διατήρησαν τη γλώσσα τους και τη 

θρησκεία τους κάτω από δύσκολες συνθήκες ζωής. Πολλοί Έλληνες ζούσαν ακόµη 

σε διάφορες περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ανατολική Θράκη µε κέντρο την 

Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ρωµυλία αλλά και σ’ όλα τα παράλια του 

Ευξείνου Πόντου» (σελ 213). Ο εθνοκεντρισµός φαίνεται και από το κείµενο µε τίτλο 
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«Όλα αυτά ήταν ελληνικά» που παρατίθεται στη σελίδα 215 και αναφέρεται σε 

περιοχές της Μικράς Ασίας.  

Στις αναφορές της Μικρασιατικής καταστροφής αλλά και του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 

Πολέµου υπάρχει το συγκρουσιακό στοιχείο και η προσπάθεια ανάδειξης του εθνικού 

συµφέροντος αλλά και του ηρωισµού των Ελλήνων.  

Στο κεφάλαιο 46 παρουσιάζεται η διαπολιτισµικότητα αλλά από πλευράς 

µετανάστευσης των Ελλήνων σε χώρες όπως η Αυστραλία για εύρεση εργασίας. 

Είναι γεγονός ότι µεγάλο µέρος του ελληνικού πληθυσµού µετανάστευσε κι έτσι ο 

ελληνικός πολιτισµός ήρθε σε επαφή µε άλλους τόσο σε αυτές τις πολυπολιτισµικές 

(Καναδάς, Αυστραλία, ΗΠΑ κτλ) χώρες στις οποίες µετανάστευσε όσο και έµµεσα 

πίσω στην Ελλάδα µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Το παράθεµα για τον 

απόδηµο ελληνισµό στην σελίδα 276 είναι χαρακτηριστικό της σηµασίας του για την 

Ελλάδα αλλά και της επιρροής των άλλων πολιτισµών που παρουσιάζεται έµµεσα.  

Η πνευµατική άνθιση κατά τον 20ο αιώνα είχε µεγάλες επιρροές από τον ευρωπαϊκό 

πολιτισµό όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 50, «οι δηµιουργοί αυτής της 

περιόδου…επηρεάστηκαν από τους ξένους, και κυρίως από τους Ευρωπαίους» (σελ 

265), που µας επιδεικνύει ένα σύγχρονο διαπολιτισµικό στοιχείο.   

Συνοψίζοντας την ανάλυσή µας για το βιβλίο της ιστορίας της έκτης δηµοτικού, 

παρατηρούµε ότι υπάρχουν αρκετά διαπολιτισµικά στοιχεία που παρατίθενται σε 

αυτό. Το κυριότερο όµως είναι αυτό του εθνοκεντρισµού καθώς το κοµµάτι αυτό της 

ιστορίας είναι πολύ σηµαντικό για την ενίσχυση του εθνικού αισθήµατος και αυτό 

επιτυγχάνεται µέσα από την διδασκαλία της ιστορίας. ∆εν δίνεται έµφαση στον 

ευρωπαϊκό πολιτισµό όπως γίνεται σε µεγαλύτερες τάξεις παρά µόνο σε εθνικό 
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επίπεδο παρουσιάζοντας µε αρκετή λεπτοµέρεια τον ηρωισµό των ελλήνων. Βεβαίως, 

ο αντικειµενικός κριτής θα µπορέσει να διαπιστώσει ότι αυτή η εξιστόρηση 

διαπνέεται από υποκειµενικότητα και εθνοκεντρισµό και τα όποια διαπολιτισµικά 

στοιχεία που µπορεί να υπάρχουν απλώς υπονοούνται τις περισσότερες φορές και δεν 

εκφράζονται αντικειµενικά και ελεύθερα.    
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η διδασκαλία της ιστορίας είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια 

ενίσχυσης και προώθησης του εθνικού αισθήµατος. Αυτή η προσπάθεια κατέστη 

εµφανής στην ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια καθώς ο 

εθνοκεντρισµός είναι έκδηλος σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας της ιστορίας. Είναι 

προφανές ότι η διαπολιτισµικότητα εµφανίζεται και παρουσιάσαµε τα σηµεία που 

αυτή είναι φανερή αλλά δεν γίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά της καθώς 

επικρατεί περισσότερο ο εθνοκεντρισµός.  

 

Στην ιστορία της τρίτης δηµοτικού όλα τα στοιχεία υπάρχουν σε µικρότερο βαθµό 

και η εξιστόρηση της µυθολογίας έχει τη µορφή της αφήγησης. Όµως και πάλι 

αναδεικνύονται όπου γίνεται εφικτό τα εθνοκεντρικά στοιχεία. 

 

Πολύ περισσότερο εµφανίζονται εθνοκεντρικά στοιχεία στο βιβλίο της τετάρτης 

δηµοτικού όµως µε την επισήµανση ότι στην ανάλυση των ελληνιστικών χρόνων 

γίνεται ξεκάθαρο ότι υφίσταται η πολυπολιτισµικότητα και βεβαίως ένα πολύ 

σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι αυτό της αρχαίας Αθήνα κατά την περίοδο του 

Χρυσού Αιώνα του Περικλή. 

 

Στην ιστορία της πέµπτης δηµοτικού η διαπολιτισµικότητα είναι εµφανής καθώς η 

ανάλυση έχει ως αντικείµενο πολυπολιτισµικές αυτοκρατορίες όπως η ρωµαϊκή και 

αργότερα η βυζαντινή. Καθώς προχωράµε στην ιστορική ανάλυση βλέπουµε ότι 

γίνεται εµφανής ο εθνοκεντρισµός στην προσπάθεια σύνδεσης της ανατολικής 
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ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µε τον ελληνισµό. Βεβαίως, η επίδραση άλλων πολιτισµών 

είναι γεγονός, κάτι στο οποίο όµως δεν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση.  

 

Στην ιστορία της έκτης δηµοτικού ο εθνοκεντρισµός υπερισχύει περισσότερο σε 

σύγκριση µε τα βιβλία της ιστορίας των προηγούµενων τάξεων. Αυτό προφανώς 

συµβαίνει λόγω της προσπάθειας δηµιουργίας ενός πιο έντονου εθνικού αισθήµατος 

µε τον διαχωρισµό από τους Τούρκους και την ανάδειξη του µεγαλείου του 

ελληνικού ηρωισµού. Το βασικό µέληµα των διαµορφωτών πολιτικής είναι να 

εµφυσηθεί στους µαθητές το αίσθηµα ότι η συνέχεια του πολιτισµού δεν χάθηκε κατά 

τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και ότι ο ελληνικός πολιτισµός λίγο επηρεάστηκε από 

τον τουρκικό. Το µέληµα αυτό γίνεται σαφές στην ανάλυση του αντίστοιχου 

κεφαλαίου.  

 

Όσο κι αν η ιστορία αποτελεί ένα µέσο για την ανάπτυξη ενός κοινού αισθήµατος 

που προωθούν οι κυβερνήσεις θα πρέπει τα γεγονότα να εξιστορούνται µε τον 

δυνατότερο αντικειµενικό τρόπο. Τα βιβλία της τρίτης, τετάρτης και πέµπτης 

δηµοτικού είναι προσφάτως ανανεωµένα και πιο φιλικά προς το µαθητή, 

παρουσιάζοντας πιο αντικειµενικά σε σύγκριση µε το παρελθόν τα γεγονότα. Το 

βιβλίο της έκτης δηµοτικού δεν έχει ανανεωθεί και η ανανέωσή του κρίνεται 

αναγκαία. Η προσθήκη περισσότερων πληροφοριών για τον ευρωπαϊκό πολιτισµό της 

νεότερης και σύγχρονης εποχής είναι αναγκαία έτσι ώστε οι µαθητές να γνωρίσουν 

τον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Τα εθνοκεντρικά στοιχεία θα πρέπει να ελαττωθούν και τα 

γεγονότα να παρουσιάζονται πιο αντικειµενικά µη προκαλώντας µίσος για το 

αντίπαλο δέος, δηλαδή τους τούρκους. Όλες αυτές οι προτάσεις βρίσκονται προς την 

κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός αντικειµενικού πνεύµατος που θα δέχεται τη 
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διαφορετικότητα όντας πολίτης µιας πλέον αναπτυσσόµενης πολυπολιτισµικής 

κοινωνίας µε πολλές εξωτερικής επιδράσεις. Βεβαίως το εθνικό στοιχείο δεν πρέπει 

να χαθεί αλλά θα πρέπει να προωθηθεί στα πλαίσια που θα θεωρείται δηµιουργικό, 

προωθώντας έτσι αισθήµατα όπως η αποδοχή και αντικειµενική γνώση και όχι το 

µίσος προς το διαφορετικό.   



 58

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

� Berstein, S. - Milza. P. (1999): Ιστορία της Ευρώπης: από την Ρωµαϊκή 

Αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά Κράτη 5ος-18ος αιώνας, τ. Β', Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 

� Bernstein, B. (1972): Studien zur sprachlichen Sozialisation, Düsseldorf  

� Γαβρόγλου, Κ. (17/2/02):  Παιχνίδι µε τα στερεότυπα. Το αντίπαλον δέος 

στην περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το Βήµα. σ.: S22 

� Γλεντής Σ., Νικολόπουλος Ν., Μαραγκουδάκης Ε., Νικολοπούλου Μ, (2010): 

Ιστορία Ε’ ∆ηµοτικού, Στα βυζαντινά χρόνια, ΟΕ∆Β, Αθήνα 

� Greverus, I-M. (1978): Kultur und Alltagswelt, München  

� Gutmann A. (1993): «The Challenge of Multiculturalism in Political Ethics», 

Philosophy and Public Affairs, τ. 22, αρ. 3: 171-206  

� Hohmann, M. (1983): Interkulturelle Erziehung-Versuch einer Bestands-

aufnahme, in: Auslanderkinder in Schule und Kindergarten. 

� Inglis Ch. (1996): Multiculturalism: New policy Responsens to Diversity, 

Most, UNESCO 

� Κατοσυλάκος Θ., Κυρκίνη Α., Σταµοπούλου Μ., (1997): Στα Νεότερα 

Χρόνια, Ιστορία ΣΤ’ ∆ηµοτικού, ΟΕ∆Β, Αθήνα 

� Κατσουλάκος Θ., Λένα Μ., Καρυώτη Ι., Κατσάρου Χ. (2010): Ιστορία ∆’ 

∆ηµοτικού, Στα αρχαία χρόνια, ΟΕ∆Β, Αθήνα 

� Kymlicka W. (2005α): Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας. Μια εισαγωγή. 

Μεταφρ. Εισαγωγή Μολυβάς Γ., Αθήνα, εκδόσεις Πόλις 



 59

� Kymlicka W. (2005β): «Multikulturelle Stautsbugerschaft» στο: L. Allolio-

Nacke, B. Katscheuer κ.ά. (επιµ.) Differenzen auders denken, Campus U. σελ. 

157-185 

� Μαϊστρέλλης Σ., Καλύβη Ε., Μιχαήλ Μ. (2010): Ιστορία Γ’ ∆ηµοτικού, Από 

τη µυθολογία στην Ιστορία, ΟΕ∆Β, Αθήνα 

� Porscher, L: Second Council of Europe Teachers Seminar on: The education 

on migrant children: Interkultural pedagogy in the field, Strasbourg 1979. 

� Rémond, R. (1988): Notre siècle (1918–1988), avec la collaboration de Jean-

François Sirinelli, Fayard, Paris,  1992, 1995 et 2003 Le Siècle dernier.                  

� Sumner W.G. (1906): Folkways, New York 

� Weber M. (1920): Gesammelte Aufsaetze zur Religionssoziologie, 3 τόµοι, 

Tubingen Mohr 

� Weber M. (1921): Gesammelte Politische Schriften, Tubingen Mohr 

� Weber M. (1985): Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen Mohr 

� Weber M. (1987): Η πολιτική ως επάγγελµα, ειδαγ., µεταφρ. Μ. Κυπραίος, 

Αθήνα, Παπαζήσης 

� Χιωτάκης Σ. (1999): Η «πολυπολιτισµικότητα» εναντίον της 

πολυπολιτισµικότητας; Ανοιχτοί παράγοντες της ¨ανοιχτής κοινωνίας» στο: 

Επιστήµη και Κοινωνία 1999.  


