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        1. Εισαγωγή 

“Θα έρθει η ώρα -και σε λιγότερο από δέκα χρόνια- που τα παιδιά στα δημόσια σχολεία θα 

διδάσκονται πρακτικά τα πάντα μέσω των κινούμενων εικόνων. Σίγουρα δεν θα είναι 

υποχρεωμένα να διαβάσουν την ιστορία ποτέ ξανά.”1 

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον Αμερικανό σκηνοθέτη David W. Griffith, ο οποίος 

-μιλώντας για τις δυνατότητες του κινηματογράφου σε συνέντευξη που παραχώρησε 

στην εφημερίδα New York Times το 1915-  έθιξε από πολύ νωρίς το ζήτημα της 

χρήσης της κινούμενης εικόνας στα σχολικά δρώμενα. Και ενώ η δήλωσή του 

αποδείχτηκε προφητική, χρειάστηκαν πολύ παραπάνω από δέκα χρόνια ώστε ο 

κινηματογράφος να κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και να μπορέσει να διαβεί το κατώφλι της σχολικής αίθουσας.  

Σήμερα, ένα αιώνα σχεδόν μετά, τα λόγια του Griffith μοιάζουν πιο επίκαιρα από 

ποτέ. Μπορεί ο οραματιστής κινηματογραφιστής τότε να προάσπιζε τη θέση του 

επικαλούμενος την αυθεντικότητα των ταινιών ως ακριβείς αναπαραστάσεις 

γεγονότων και μπορεί η σημερινή θεώρηση των ιστορικών να έχει αλλάξει 

κατεύθυνση στρέφοντας το ενδιαφέρον στις μεταβλητές ερμηνείας μίας ταινίας και το 

λανθάνον ιδεολογικό και πολιτικό της υπόβαθρο,2 σε κάθε περίπτωση όμως η κοινή 

παραδοχή είναι μία: Ο κινηματογράφος δεν είναι ένα απλό μέσο ψυχαγωγίας, αλλά 

ένα πανίσχυρος φορέας πληροφοριών και μηνυμάτων που η εκπαιδευτική κοινότητα 

δεν πρέπει να αγνοήσει. Η σύγχρονη τεχνολογική και ψηφιακή επανάσταση, που 

ανέδειξε το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας- μέρος των 

οποίων αποτελεί και ο κινηματογράφος-3 περισσότερο από ποτέ, επαναπροσδιορίζει 

τις μεταβλητές του εκπαιδευτικού συστήματος και επιβάλλει την ενσωμάτωση των 

οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Και πράγματι τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Ο κινηματογράφος στις μέρες μας είναι 

ενταγμένος στο πρόγραμμα σπουδών πολλών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και πανεπιστημίων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, αφού βρίσκει 

                                                           
1 Barry Richard, “Five Dollar Movies Prophesied: D.W. Griffith Says They Are Sure to Come with the 

Remarkable Advance in Film Production”, New York Times, 28 Μαρτίου 1915 στο: 

http://query.nytimes.com/mem/archive-

free/pdf?res=9E05EEDE153BE233A2575BC2A9659C946496D6CF. (Πρόσβαση: 10 Νοεμβρίου 

2018) 
2 Leger Grindon, Shadows on the Past: Studies in the Historical Fiction Film, Philadelphia, Temple 

University Press, 1994, σ. 3-4. 
3  Για την διττή φύση του κινηματογράφου ως ΜΜΕ και ως έβδομη τέχνη βλ. Νίκος Κολοβός, 

Κινηματογράφος: η τέχνη της βιομηχανίας, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000. 

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E05EEDE153BE233A2575BC2A9659C946496D6CF
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E05EEDE153BE233A2575BC2A9659C946496D6CF


~ 3 ~ 

 

εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, ιστορικών, φιλολογικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών. Στις κατώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, ωστόσο, η 

κατάσταση παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Ο μέσος δάσκαλος στέκεται συχνά 

καχύποπτα απέναντι στην κινούμενη εικόνα, αντιμετωπίζοντάς την άλλοτε ως μέσο 

επιβράβευσης για τους μαθητές και άλλοτε ως ευχάριστο διάλειμμα από το μάθημα.4 

Σε μια εποχή που η βασική πηγή ιστορικής γνώσης για το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού -μετά το βιβλίο- είναι το οπτικό μέσο,5 η παραπάνω διαπίστωση 

εκπλήσσει.  

Με αφετηρία τις παραπάνω παρατηρήσεις, η παρούσα έρευνα εστιάζει στη χρήση του 

κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τη διδασκαλία της ιστορίας και 

κυρίως στην επίδραση που έχει η κινούμενη εικόνα στους μαθητές. Η επιλογή του εν 

λόγω μαθήματος έγινε για συγκεκριμένο λόγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ταινίες 

δεν είναι βοηθητικές ή δεν μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο διδασκαλίας και 

άλλων σχολικών μαθημάτων. Ο λόγος είναι ότι η ιστορία -τόσο ως επιστήμη όσο και 

ως σχολικό μάθημα- φαίνεται να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ενστάσεις αναφορικά 

με τη χρήση και τη χρησιμότητα των κινηματογραφικών ταινιών. Όπως θα δείξουμε 

και παρακάτω, η σχέση κινηματογράφου και ιστορίας απασχόλησε πολλούς 

μελετητές και ιστορικούς ανά τους χρόνους, με άλλους να τάσσονται υπέρ των 

δυνατοτήτων του οπτικοακουστικού αυτού μέσου και άλλους να το καταδικάζουν 

περίτρανα. Το μάθημα της ιστορίας κατ’ επέκταση, το οποίο συχνά διέπεται από 

αρχές ανάλογες της επιστήμης της ιστορίας και της ιστοριογραφίας, προωθεί τη 

μετάδοση συγκεκριμένων μόνο γνώσεων, υποβιβάζοντας πολλές φορές την αξία του 

κινηματογράφου ως μια παθητική διασκέδαση που δεν έχει άμεση σχέση με την 

εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη με την διεξαγωγή ενός πειράματος 

θέτει στο μικροσκόπιο το μέσο μαθητή-μαθήτρια και μελετά την αλληλεπίδρασή του 

με μια ταινία ιστορικού περιεχομένου.  

Η εργασία χωρίζεται θεματικά σε δύο μέρη, ένα καθαρά θεωρητικό και ένα 

ερευνητικό. Οι ενότητες 1, 2, 3 απαρτίζουν το θεωρητικό κομμάτι. Μετά τον πρόλογο 

(ενότητα 1), επιχειρείται ο ορισμός των εννοιών της «ιστορίας» και της «ιστορικής 

ταινίας» που αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς της εργασίας. Ακολουθεί (ενότητα 

                                                           
4 Α. S. Marcus, A.S. Metzer, R.J. Paxton & D.S. Stoddard, Teaching History with Film: Strategies for 

Secondary Social Studies, New York and London, Routledge, 2010, σ. 5. 
5 Rosenstone, A. Robert, Visions of the Past: The Challenge of Film to our Idea of History, London, 

Harvard University Press, 1995, σ. 22. 
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2) μια σύντομη έκθεση των απόψεων διάφορων ιστορικών πάνω στη σχέση 

κινηματογράφου και ιστορίας εν γένει, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι 

πολύπλευρες προσεγγίσεις αναφορικά με την μελέτη των ιστορικών ταινιών. Για την 

ενότητα αυτή αξιοποιήθηκαν τμήματα και από παλαιότερη έρευνα που έγινε στα 

πλαίσια εκπόνησης σεμιναριακής εργασίας για το μάθημα Αναπαράσταση της 

Ιστορίας στον Παγκόσμιο Κινηματογράφο, με τίτλο «Η Ιστορία Μέσα από τις 

Κινούμενες Εικόνες: Η  Περίπτωση της ταινίας JFK του Oliver Stone».6 Τέλος, 

ακολουθεί μια πιο εστιασμένη προσέγγιση πάνω στη χρήση των ταινιών στα πλαίσια 

του σχολικού μαθήματος της ιστορίας, που αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος της 

εργασίας αυτής. 

Η ενότητα 3 εστιάζει στην υπό εξέταση ταινία που είναι οι 300 του Zack Snyder. 

Αρχικά, μελετάται το ιστορικό γεγονός που πραγματεύεται η ταινία από τη σκοπιά 

της Παραδοσιακής Ιστοριογραφίας. Πρόκειται για τη μάχη των Θερμοπυλών, όπως 

αυτή παρουσιάζεται μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς γραπτές -κυρίως- 

πηγές. Στη συνέχεια, μελετάται η κινηματογραφική προσέγγιση του Zack Snyder, με 

την έμφαση να δίνεται στις ιστορικές ανακρίβειες, την μυθοπλασία και τον βαθμό 

πιστότητας της υπό εξέταση ταινίας όσον αφορά την παρουσίαση του ιστορικού 

γεγονότος. Η ενότητα αυτή είναι  αρκετά σημαντική για να μπορέσουμε να 

ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα του πειράματος που ακολουθεί και να 

κατανοήσουμε το βαθμό στον οποίο τελικά ο κινηματογράφος επηρεάζει ή 

διαμορφώνει την ιστορική μνήμη των μαθητών. 

Οι ενότητες 4 και 5, στη συνέχεια, αφορούν το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. Η 

ενότητα 4 περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία του πειράματος που έλαβε χώρα στη 

σχολική αίθουσα. Θίγονται θέματα μεθοδολογίας, τεχνικών συλλογής των δεδομένων 

και περιγραφής των υποκειμένων και της πειραματικής διαδικασίας. Ακολουθεί η 

ενότητα 5, με τα γενικά συμπεράσματα του πειράματός μας και μία ανασκόπηση εφ’ 

όλης της ύλης.  

 

 

                                                           
6 Γεωργία Τζωρτζάκη, «Η Ιστορία Μέσα από τις Κινούμενες Εικόνες: Η  Περίπτωση της ταινίας JFK 

του Oliver Stone», αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας του 

Θεάτρου και του Κινηματογράφου, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2015.  
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2. Κινηματογράφος και Ιστορία 

Προτού μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και ιστορίας και τις απόψεις 

που έχουν διατυπωθεί ανά τους χρόνους , θα ήταν ίσως θεμιτό να προσπαθήσουμε να 

ορίσουμε τους όρους «ιστορία» και «ιστορική ταινία» που αποτελούν και το 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας. Η γλώσσα μας είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός και η κάθε λέξη της έχει ένα σημασιολογικό βάθος και πλάτος που συχνά 

μεταβάλλεται ανάλογα με το κοινωνικοπολιτικό του πλαίσιο. Όταν δε μια λέξη  

καταφέρνει να διαθέτει μια συγκεκριμένη αξίωση γενικότητας και να είναι 

ταυτόχρονα πολύσημη, τότε ανάγεται σε «έννοια».7 Η σύνθετη φύση της «έννοιας»- 

που μπορεί να είναι σαφής αλλά παράλληλα πολυσήμαντη και που συμπυκνώνει 

μέσα της πολλά νοηματικά περιεχόμενα- απαιτεί συχνά κάτι παραπάνω από μια απλή 

πραγματολογική ανάλυση. Η εξέταση μιας έννοιας για να είναι ολοκληρωμένη θα 

πρέπει να γίνεται τόσο σημασιολογικά (σημαινόμενον – πράγμα), όσο και 

ονομασιολογικά (καταγραφή ταυτόσημων όρων), έχοντας πάντα υπόψη μας ότι τόσο 

οι λέξεις όσο και οι έννοιες έχουν τη δική τους ιστορία.  

2.1 Τι είναι ιστορία; 

Η λέξη «ιστορία» προέρχεται από το ουσιαστικό «ίστωρ», που με τη σειρά του έλκει 

την προέλευσή του από τα ρήματα «ίστημι» και «οίδα», με  τη σύνθεση των δυο να 

συνεπάγεται τη ροή, τη γραφή, την καταγραφή της μαρτυρίας, την αρχειοθέτηση και 

τη μνήμη.8   

Ο όρος εισάγεται  στα ελληνικά γράμματα το 450 π.Χ. και συναντάται στο προοίμιο 

του πατέρα της ιστοριογραφίας, του Ηροδότου. «Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης 

ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε 

ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλέα 

γένηται»9 αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός, δίνοντας έτσι τον πρώτο ορισμό 

της ιστορίας, που δεν είναι άλλος από την καταγραφή γεγονότων ώστε να μην χαθούν 

                                                           
7 Reinhart Koselleck, “Ιστορία των εννοιών και κοινωνική ιστορία” στο Ιστορία των Εννοιών, 

Διαδρομές της Ευρωπαϊκής Ιστοριογραφίας, Αθήνα, Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – Μνήμων, 

2006, σ. 82-83. 
8 Λήμμα «Ιστορία», στο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1 

[Πρόσβαση: 10 Οκτωβρίου 2018] 
9 Ηρόδοτος, Βιβλίο Α’: Κλειώ, προοίμιο διαθέσιμο στο: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30 [Πρόσβαση: 10 

Οκτωβρίου 2018] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30
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άδοξα στο πέρασμα του χρόνου, μια καταγραφή που είναι αποτέλεσμα έρευνας 

[ἱστορίης ἀπόδεξις]. Η πρώτη συστηματική, στη συνέχεια, καταγραφή του έργου της 

ιστοριογραφίας τοποθετείται γύρω στο 166 μ.Χ. και ανήκει στον εκ Σαμοσάτων 

ρήτορα και σατιρικό συγγραφέα Λουκιανό. Στο έργο του  Πῶς δεῖ ἱστορίαν 

συγγράφειν υπογραμμίζει τα χαρακτηριστικά του σωστού ιστορικού που είναι η 

αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η μετριότητα στο ύφος και τη γλωσσική 

έκφραση. Ακολουθώντας τα βήματα του Ηρόδοτου και του Θουκυδίδη, ο Λουκιανός 

αναγνωρίζει ως βασικό στόχο της ιστορίας την έκθεση της αλήθειας στις επερχόμενες 

γενεές [τὴν ἀλήθειαν τῶν γεγενημένων ἀπολείπειν τοῖς ὕστερον], τονίζοντας για 

πρώτη φορά  τη χρησιμότητά της και την σχέση της με το παρόν [πρὸς τὰ 

προγεγραμμένα ἀποβλέποντες εὖ χρῆσθαι τοῖς ἐν ποσί = στρέφοντας το βλέμμα προς 

τα παρελθόντα να αντιμετωπίσ(ουμε) σωστά τα παρόντα].10  

Στα έτη που ακολουθούν ο όρος «ιστορία» καθιερώνεται ως συνολική θεώρηση του 

παρελθόντος αλλά και ως επιστήμη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη θεωρητική 

προσέγγιση του ιστορικού υλικού και το ζήτημα της μεθοδολογικής έρευνας. 

Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας σειράς ιστορικών σχολών, οι οποίες ορίζουν την 

ιστορία από τη δική τους οπτική γωνία κάθε φορά. Έτσι στις αρχές του 19ου αιώνα 

εμφανίζεται η λεγόμενη σχολή του γερμανικού ιστορισμού με πρωτεργάτη τον 

Leopold Von Ranke. Ο Ranke θεμελιώνει την άποψη ότι η ιστορία θα πρέπει να 

ενδιαφέρεται για την ανεύρεση της αλήθειας και μόνο αυτής, δίνοντας σχολαστική 

σημασία στον εντοπισμό αρχειακού υλικού και στην κριτική των πηγών. Ο 

γερμανικός ιστορισμός καλλιεργεί την αντίληψη ότι ο ιστορικός οφείλει απλώς να 

περιγράφει τα γεγονότα και δεν αφήνει καθόλου περιθώρια για ερμηνεία, αφού η 

ερμηνεία ενέχει κίνδυνο παρερμηνείας.11 Ακολουθεί ο διαλεκτικός υλισμός του Marx 

ως αντίλογος στη στενή πολιτική θεώρηση του γερμανικού θετικισμού. Η σχολή αυτή 

φέρνει στο προσκήνιο το ρόλο των κοινωνικών τάξεων και μαζών μέσα στην ιστορία, 

εστιάζοντας στις οικονομικές εσωτερικές δομές της κοινωνίας και την πάλη των 

τάξεων ως προωθητικούς μηχανισμούς του ιστορικού γίγνεσθαι. Και ενώ από 

πολλούς ο ιστορικός υλισμός που αποδίδεται στον Marx κατακρίθηκε ως ένας 

«οικονομικός ντετερμινισμός», η συνεισφορά του στο έργο της ιστοριογραφίας ήταν 

                                                           
10 Λουκιανός, Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν ,215 §42 διαθέσιμο  στο: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=541 [Πρόσβαση: 

10 Οκτωβρίου 2018]. 
11 Georg G. Iggers, The German Conception of History. The National Tradition of Historical Thought 

from Herder to the Present, Middletown: Connecticut, Wesleyan University Press, 1983, σ. 44-89. 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=541
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=541
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μεγάλη, καθώς όχι μόνο κατέδειξε τον κίνδυνο των θετικιστικών απλουστεύσεων, 

αλλά πάνω από όλα ανέδειξε την ιστορία σε κοινωνική επιστήμη. 12 

Στα αρχές του 20ού αιώνα κάνει την εμφάνισή της ακόμη μία σχολή -αν και οι οπαδοί 

της ποτέ δεν ενστερνίστηκαν τον όρο αυτό-, γνωστή ως “Annales”. Πρόκειται για την 

μακροβιότερη σχολή, η οποία εγκαινιάστηκε με την έκδοση του γαλλικού περιοδικού 

Annales το 1929 και άσκησε παγκόσμια επιρροή. Οι υπερασπιστές της ήρθαν επίσης 

σε σύγκρουση με τη θετικιστική ιστοριογραφία κατηγορώντας την ως 

συμβαντολογική και απομακρύνθηκαν από την πολιτική ιστορία προς όφελος μιας 

ιστορίας οικονομικής και κοινωνικής. Βασικά σημεία της θεωρίας τους ήταν η 

αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν και η προώθηση μιας 

διεπιστημονικής προσέγγισης. Σταθμό στην εξέλιξη της σχολής στο δεύτερο μισό του 

20ού αιώνα αποτέλεσε το έργο των Le Goff και Nora Το έργο της ιστορίας, το οποίο 

κάνει λόγο για «ένα νέο τύπο ιστορίας». Η καινούργια αυτή ιστορία αποτελεί 

απόρροια «καινούργιων προβλημάτων», «καινούργιων τρόπων προσέγγισης των 

ζητημάτων» και «καινούργιων αντικειμένων» που κάνουν την εμφάνισή τους στον 

επιστημολογικό χώρο της ιστορίας. Για πρώτη φορά οι ιστορικοί της τρίτης γενιάς 

των Annales στρέφουν τις προσοχή τους σε νέες πηγές και αντισυμβατικά 

αντικείμενα μελέτης, αντλώντας υλικό από την γλωσσολογία, την ψυχανάλυση, τις 

σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, τις λαϊκές τέχνες, την παράδοση, καθώς και 

από την κινηματογραφική εικόνα.13  

Η διαλεκτική γύρω από τον ορισμό της ιστορίας και του αντικειμένου της συνεχίζεται 

μέχρι και σήμερα, με τους ιστορικούς ανά τους χρόνους να διατυπώνουν τους 

θεωρητικούς προβληματισμούς τους γύρω από την σύνθετη αυτή επιστήμη. Το να 

προσπαθήσουμε να παραθέσουμε ένα καθολικό ορισμό θα ήταν πραγματικά δύσκολο 

εάν όχι αδύνατο. Συνοψίζοντας, όμως,  τις επικρατέστερες κοινές παραδοχές 

μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία σήμερα αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ερμηνεία 

και λιγότερο ως αντικειμενική αναπαράσταση του παρελθόντος. Σημαντικός 

παράγοντας για την ερμηνεία αυτή αποτελεί η σύγχρονη κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα και ο «συνεχής και αδιάκοπος διάλογος μεταξύ του παρόντος και 

                                                           
12 Eric Hobsbawm, Για την Ιστορία, μτφρ. Παρασκευάς Ματάλας, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 1998, σ. 180, 

198-199. 
13 Jacques Le Goff & Pierre Nora, Το έργο της ιστορίας, τομ.1, μτφρ. Κλαίρη Μιτσοτάκη, Αθήνα: 

Εκδόσεις Ράππα, 1981-1988, σ. 9-15. 
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του παρελθόντος»14. Τέλος, τα ιστορικά γεγονότα είναι πολύπλοκα και 

πολυδιάστατα, οπότε απαιτούν μια διεπιστημονική και πολύπλευρη προσέγγιση.  

Πλάι στην επιστήμη της «ιστορίας» βρίσκεται και το σχολικό μάθημα της «ιστορίας», 

που αποτελεί το δίαυλο ανάμεσα στην παραγωγή της ακαδημαϊκής γνώσης και τη 

μεταβίβασή της στην κοινωνία και τις νεότερες γενιές. Υπό την έννοια αυτή, η 

σχολική ιστορία συνδέεται άμεσα με την ιστορική επιστήμη, αλλά ταυτόχρονα 

αποτελεί και ευδιάκριτο γνωστικό αντικείμενο αφού απορρέει από τη διασταύρωση 

της ακαδημαϊκής ιστορίας με την παιδαγωγική θεωρία και τη γνωστική ψυχολογία.15 

Βασικός στόχος της σχολικής ιστορίας μέσω του ιστορικού αλφαβητισμού είναι η 

διαμόρφωση της ταυτότητας - έμφυλης, πολιτικής και εθνικής-, η καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης και η κατανόηση της συνέχειας παρελθόντος και παρόντος.16 Όπως 

όμως όλα τα σχολικά μαθήματα, έτσι και η σχολική ιστορία διδάσκεται στο πλαίσιο 

συγκεκριμένων προδιαγραφών μορφής και περιεχομένου, που  αποτυπώνονται στα 

αναλυτικά προγράμματα και υπαγορεύονται από τα συμφέροντα της εκάστοτε 

κυρίαρχης ιδεολογίας. Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου και 

του ελληνικού, η διδακτική της ιστορίας τείνει να έχει χαρακτήρα «εθνοκεντρικό», 

στοχεύοντας στην εθνική διαπαιδαγώγηση των μαθητών και τον πατριωτικό 

φρονηματισμό των νέων, σύμφωνα με την καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας Έφη 

Αβδελά.17 Το αποτέλεσμα είναι συχνά η στείρα απομνημόνευση και η άκριτη 

αφομοίωση μιας ήδη υπάρχουσας καθορισμένης γνώσης από μέρους των μαθητών. Η 

πρακτική αυτή αντιβαίνει τις προγραμματικές αρχές της «νέας ιστορίας», που σε 

αντίθεση µε την παραδοσιακή παύει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στα εθνικά 

γεγονότα πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα, στοχεύοντας στην «ανανέωση της 

διδασκαλίας της ιστορίας» μέσω της ενεργητικής μάθησης.18 Παρατηρείται, λοιπόν, 

μια διάσταση ανάμεσα στη σχολική ιστορία και την επιστήμη της ιστορίας που 

                                                           
14 Edward Hallet Carr, What is History?,  New York, Knopf., 1962, σ. 30. 
15 Γιώργος Κόκκινος, «Η διδακτική της ιστορίας: διεπιστημονικό, αλλά και αυτόνομο γνωστικό 

αντικείμενο. Η ελληνική απόκλιση», Μνήμων, 20, 1998, σ. 248 . 
16 Έφη Αβδελά, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, Νήσος, 1998, σ. 114. 
17 Αβδελά, Ιστορία και σχολείο, σ. 39-61. 
18 Γεώργιος Κόκκινος, Επιστήμη, ιδεολογία, ταυτότητα: Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της 

υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2003, σ.126. 
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παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, με τους σύγχρονους 

ιστορικούς να κάνουν έκκληση για συνάντηση των δύο αυτών πεδίων.19         

Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η «ιστορία» αποτελεί 

μια έννοια και σαν έννοια συμπυκνώνει μέσα της πολλές σημασίες. Έτσι πέρα από 

την επιστήμη και το σχολικό μάθημα της «ιστορίας», έχουμε τις «ιστορίες» που 

προβάλλουν ο κινηματογράφος και οι τηλεοπτικές σειρές, την «ιστορία» ενός 

μυθιστορήματος και την «ιστορία» που μπορεί να αφορά ένα συμβάν ή την πορεία 

της ζωής ενός μεμονωμένου ατόμου. Επιπλέον, η «ιστορία» ενός λαού πιθανόν να 

αφορά τις αντιλήψεις μιας κοινωνίας για το παρελθόν της και όχι την επιστημονική 

ανασύνθεση του παρελθόντος από έναν ιστορικό, ενώ μια «ιστορία» μπορεί να 

αναφέρεται και σε ένα αποκύημα της φαντασίας ή μια αφήγηση ενός 

κατασκευασμένου γεγονότος.  

Στην παρούσα εργασία αναπόφευκτα ο όρος χρησιμοποιείται με όλες σχεδόν τις 

παραπάνω σημασίες του, έμφαση όμως δίνεται στην  προσέγγιση της «ιστορίας» ως 

σχολικού μαθήματος που σκοπό του έχει την καλλιέργεια της ιστορικής κατανόησης 

και τη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης των νεότερων γενεών.  

2.2 Τι ορίζουμε ως «ιστορικές ταινίες»; 

Η ιστορική ταινία ως ευδιάκριτο κινηματογραφικό είδος έκανε την εμφάνισή της από 

πολύ νωρίς στην ιστορία του κινηματογράφου. Από τις επικές βωβές ταινίες του 

πρώιμου ιταλικού κινηματογράφου της περιόδου 1910-1914 και το Birth of a Nation 

του Griffith το 1915 μέχρι και τις σύγχρονες χολιγουντιανές υπερπαραγωγές, 

αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις αγαπημένες και δημοφιλείς 

κατηγορίες τόσο για τους θεατές όσο και για τους κινηματογραφιστές. Και ενώ στο 

άκουσμα της «ιστορικής ταινίας» όλοι μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας ένα ή 

περισσότερα παραδείγματα ταινιών, η προσπάθεια ορισμού του «είδους» 

αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση.  

                                                           
19 Για την ελληνική περίπτωση, συγκεκριμένα, υπήρξαν εποχές που τα πορίσματα της επιστήμης της 

υιοθετήθηκαν άμεσα από τα σχολεία και ενσωματώθηκαν στη διδασκαλία του μαθήματος της 

ιστορίας. Στις μέρες μας, ωστόσο, η σχολική ιστορία  μοιάζει αποκομμένη από την ακαδημαϊκή και 

τείνει να ακολουθεί μια πορεία όλο και περισσότερο «εσωστρεφή». Ενδεικτικά βλ. Αβδελά, Ιστορία 

και σχολείο, ο.π.  Κόκκινος, Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας – για μια νέα διδακτική 

μεθοδολογία στην υπηρεσία της κριτικής ιστορικής σκέψης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2000. Μάρκος 

Καρασαρίνης, «Χριστίνα Κουλούρη: “Η σχολική Ιστορία ακολουθεί μια πορεία εσωστρεφή”», Το 

Βήμα, 4 Μαρτίου 2017 διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2017/03/04/culture/xristina-koyloyri-i-

sxoliki-istoria-akoloythei-mia-poreia-eswstrefi/. [Πρόσβαση: 11/03/2019]   

https://www.tovima.gr/2017/03/04/culture/xristina-koyloyri-i-sxoliki-istoria-akoloythei-mia-poreia-eswstrefi/
https://www.tovima.gr/2017/03/04/culture/xristina-koyloyri-i-sxoliki-istoria-akoloythei-mia-poreia-eswstrefi/
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Γενικά ως ταινίες ιστορικού περιεχομένου χαρακτηρίζονται οι ταινίες που 

πραγματεύονται ένα θέμα ιστορικό, αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό 

γεγονός ή πρόσωπο, ή εμπεριέχουν ιστορικά στοιχεία.20 Ο Rosenstone διακρίνει τις 

ιστορικές ταινίες σε τρεις βασικές κατηγορίες: τις δραματικές ταινίες μεγάλου μήκους 

(dramatic feature film) ή αλλιώς ιστορικές ταινίες μυθοπλασίας -οι οποίες έχουν μια 

κεντρική ιστορία που πλέκεται γύρω από πραγματικά γεγονότα ή πρόσωπα και που 

αποδίδεται κατά τρόπο όσο το δυνατό ρεαλιστικό-, τα ιστορικά ντοκυμαντέρ 

(documentary film) που σε αντίθεση με τις ταινίες μυθοπλασίας αντλούν το υλικό 

τους κυρίως από αρχειακό υλικό και όχι από σκηνοθετημένες σε στούντιο εικόνες και 

τέλος τις πειραματικές/ καινοτόμες ιστορικές ταινίες (the opposition or innovative 

historical film) που ξεφεύγουν από τα πρότυπα των εμπορικών ιστορικών ταινιών της 

κυρίαρχης τάσης (mainstream).21 Από τις κατηγορίες αυτές το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ταινίες μυθοπλασίας, με την προσοχή των σύγχρονων 

ιστορικών και μελετητών του κινηματογράφου να είναι σχεδόν αποκλειστικά 

στραμμένη σε αυτές. Ο λόγος είναι διπλός: αφενός έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση 

στο κοινό -με τα ιστορικά ντοκυμαντέρ και τις πειραματικές ταινίες συχνά να 

βρίσκονται στο περιθώριο- και αφετέρου αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους 

ιστορικούς και τα δεδομένα της παραδοσιακής ιστορίας.  

Ο Leger Grindon στο βιβλίο του Shadows on the Past: Studies in the Historical 

Fiction Film  υπερασπίζεται την υπόσταση των «ιστορικών ταινιών μυθοπλασίας» ως 

ευδιάκριτο κινηματογραφικό είδος, αφού πληρούν όλες τις συμβάσεις και αρχές της 

θεωρίας των ειδών (theory of genres).22 Πιο συγκεκριμένα, τρεις είναι οι βασικοί 

άξονες για τη μελέτη των ειδών: ο εντοπισμός κεντρικών θεμάτων που εκφράζουν 

πολιτιστικές συγκρούσεις, η ύπαρξη επαναλαμβανόμενων μοτίβων και ο ορισμός των 

μεταξύ τους σχέσεων και τέλος η διερεύνηση της απόκρισης  του είδους στις 

κοινωνικές συνθήκες που καθοδηγεί την εξέλιξή του και δίνει νόημα στις μορφές του. 

Στις ιστορικές ταινίες κεντρικό θέμα αποτελεί η σχέση του ατόμου με την κοινωνία, 

μια σχέση συνήθως συγκρουσιακή καθώς υπάρχει διάσταση μεταξύ των προσωπικών 

αναγκών του ατόμου και των αναγκών της κοινωνίας. Όσον αφορά τα 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα της ιστορικής ταινίας μυθοπλασίας, κατά τον Grindon, 

                                                           
20 Pierre Sorlin, “How to Look at an ‘Historical Film’ ” στο Marcia Landy (επιμ.), The Historical Film: 

History and Memory in Media, New Jersey, Rutgers University Press, 2001, σ. 37-38. 
21 Rosenstone, History on Film/ Film on History, σ. 15-21. 
22 Leger Grindon, Shadows on the Past: Studies in the Historical Fiction Film, Philadelphia, Temple 

University Press, 1994, σ.8. 
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αυτά είναι ο ρομαντισμός και το θέαμα, το πρώτο δίνοντας έμφαση στην προσωπική 

εμπειρία και το δεύτερο στη δημόσια ζωή.23 

Ένας ακόμη εύστοχος ορισμός των «ιστορικών ταινιών» δίνεται, επίσης, από την 

Natalie Zemon Davis στο βιβλίο της Slaves on Screen: Film and Historical Vision. 

Για αυτήν το ιστορικό είδος αποτελείται από δραματικές ταινίες μεγάλου μήκους στις 

οποίες είτε η βασική πλοκή βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα, είτε μια 

φανταστική πλοκή ξεδιπλώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα πραγματικά ιστορικά 

γεγονότα να είναι κεντρικά και εγγενή στην ιστορία. Αυτός ο ευρύς -βάσει πλοκής- 

χαρακτηρισμός του είδους, καταγράφει τον συγκεκριμένο και μοναδικό χαρακτήρα 

της ιστορικής ταινίας, η οποία εξαρτάται ως προς το νόημά της και τη σημασία της 

από μια σειρά ιστορικών γεγονότων που υπάρχουν πέραν του μυθοπλαστικού κόσμου 

της ίδιας της ταινίας.24 

2.3 Κινηματογράφος και Ιστορία: μια σχέση συμβιωτική 

Η σχέση μεταξύ κινηματογράφου και ιστορίας ξεκινά με την εμφάνιση του πρώτου -

αρχικά ως μέσου ψυχαγωγίας και μετέπειτα ως μέσου πληροφόρησης, 

διαπαιδαγώγησης, ακόμα και προπαγάνδας- στα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για 

μια σχέση από τη φύση της «συμβιωτική», όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Debra Donnelly, γιατί αφενός η ιστορική αφήγηση ανέκαθεν προσέφερε στους 

κινηματογραφιστές πλούσιο υλικό και πηγές έμπνευσης και αφετέρου ο 

κινηματογράφος ο ίδιος έχει τη δύναμη να αιχμαλωτίζει το χρόνο και να καταγράφει 

την πραγματικότητα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, υπερβαίνοντας χρονικούς και 

τοπικούς περιορισμούς και λειτουργώντας ως ιστορικό τεκμήριο.25  

 Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ωστόσο, παρατηρούμε ότι ο κινηματογράφος 

αντιμετωπίστηκε αρχικά με περιφρόνηση από τους καλλιεργημένους κύκλους καθώς 

θεωρήθηκε απλά ως ένα μέσο διασκέδασης της μάζας, ή αν χρησιμοποιήσουμε τα 

λόγια του Ferro ως «ένα μηχάνημα αποβλάκωσης και ηθικής αποσύνθεσης, χασομέρι 

για τους  αγράμματους, για τα καταπτοημένα από την ανάγκη εξαθλιωμένα 

                                                           
23 Grindon, Shadows on the Past: Studies in the Historical Fiction Film, σ. 9-21. 
24 Natalie Zemon Davis, Slaves on Screen: Film and Historical Vision, Cambridge, Harvard University 

Press, 2000, σ. 5.  
25 Debra Donnelly, “Using Feature Films in Teaching Historical Understanding: Research and 

Practice”, Agora 49 (1), 2014, σ. 4 διαθέσιμο στο: 

http://www.academia.edu/10007279/Using_feature_films_in_teaching_historical_understanding_Resea

rch_and_practice (Πρόσβαση: 20 Αυγούστου 2018).  

http://www.academia.edu/10007279/Using_feature_films_in_teaching_historical_understanding_Research_and_practice
http://www.academia.edu/10007279/Using_feature_films_in_teaching_historical_understanding_Research_and_practice
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πλάσματα»26. Και αν οι παραπάνω χαρακτηρισμοί δεν έφταναν για να πείσουν το 

θεατή για την ακαταλληλότητα του κινηματογράφου ως αξιόπιστης πηγής ιστορίας, 

οι ιστορικοί ανά τους χρόνους διατύπωσαν μια σειρά από δικά τους επιχειρήματα 

ενάντια στην χρήση της κινούμενης εικόνας για τη διαμόρφωση της ιστορικής 

μνήμης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ιστορικός William H. McNeill ο 

οποίος το 1968 στο άρθρο του “ The Historian and Historical Films: The Present State 

of Things and a Look to the Future” διαχωρίζει το επάγγελμα του ιστορικού από αυτό 

του σκηνοθέτη-δημιουργού μιας ταινίας, υποστηρίζοντας κατά συνέπεια ότι και το 

έργο που παράγουν δεν μπορεί να είναι το ίδιο αφού ο ένας αγνοεί τις παραδόσεις και 

τις συμβάσεις από το χώρο του άλλου. Για αυτόν οι ταινίες αποτελούν μια συρραφή 

από κατασκευασμένα γεγονότα, μισές αλήθειες και προφανή λάθη, γεγονός που τις 

καθιστά μη ιστορικές. Χαρακτηρίζει τους σκηνοθέτες ως ιστορικά αναλφάβητους και 

κατακρίνει τη χαλαρή αντιμετώπιση των πηγών τους, που κατέχουν ξεχωριστή θέση 

στο χώρο της ιστοριογραφίας. Καταλήγει, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 

και ούτε είναι εύκολο και στο μέλλον να υπάρξουν ιστορικές ταινίες που θα 

αποτυπώσουν τις σοβαρές αναζητήσεις των ιστορικών, γι αυτό και θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται μονάχα ως στοιχεία εμπλουτισμού μιας ήδη προϋπάρχουσας 

ιστορικής γνώσης. Και ενώ η στάση του απέναντι στον κινηματογράφο είναι φανερά 

αρνητική, κλείνει το άρθρο του αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη των 

ακαδημαϊκών ιστορικών να στραφούν τελικά προς το νέο αυτό μέσο αν δεν θέλουν 

να θεωρηθούν αναχρονιστικοί και ξεπερασμένοι. 

Ανάλογη στάση απέναντι στις ταινίες κρατά και ο Καναδός φιλόσοφος Ian Jarvie.  

Στο εκτενές άρθρο του “ Seeing Through Movies ” το 1978 θίγει εκτός των άλλων και 

το ζήτημα του ιστορικού ενδιαφέροντος των ταινιών, ένα θέμα που τον έχει 

απασχολήσει και σε άλλα έργα του. Η θέση του απέναντι στον κινηματογράφο τόσο 

ως πηγή όσο και ως φορέα γνώσης είναι όχι απλά επιφυλακτική, αλλά φανερά 

αρνητική. Όπως ο ίδιος δηλώνει «καμιά ταινία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

διαφανές παράθυρο προς ένα χαμένο παρελθόν»27 και αυτό γιατί ο παράγοντας της 

«επιλογής» και «κατασκευής» σκηνών που δεν βασίζονται πάντα σε αληθινά 

γεγονότα καθιστά μια ταινία ακατάλληλη ως πρώτη ύλη για την έρευνα της ιστορίας. 

Για αυτόν μόνο τα έγγραφα και τα γραπτά τεκμήρια μπορούν να αποτελέσουν υλικό 

                                                           
26 Marc Ferro, Κινηματογράφος και Ιστορία, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002, σ.42.  
27 Ian Jarvie, “Seeing Through Movies”, Philosophy of the Social Sciences, 8 (4), 1978, σ.377.  
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μελέτης της ιστορίας. Συνεχίζοντας, ο Jarvie κάνει λόγο για την υπεροχή του γραπτού 

λόγου έναντι της κινούμενης εικόνας. Ο πρώτος, κατά την άποψή του, αφήνει 

περιθώρια για συλλογισμό, επικυρώνει τις πηγές του μέσω υποσημειώσεων και 

παραπομπών και δίνει την δυνατότητα για διάλογο μεταξύ των ιστορικών.  Αντίθετα 

ο κινηματογράφος στερεί από τον ιστορικό τις δυνατότητες αυτές, που αποτελούν 

αρχές βασικές για το έργο της ιστοριογραφίας.  

Βαδίζοντας στα βήματα του Jarvie και επιστρατεύοντας λίγο πολύ τα ίδια 

επιχειρήματα, ο αμερικανός ιστορικός David Herlihy δημοσιεύει το 1988 ένα άρθρο 

με τίτλο “Am I a Camera? Other Reflections on Films and History”, υιοθετώντας 

ωστόσο μια πιο διαλλαχτική στάση απέναντι στον κινηματογράφο. Αρχικά, 

υπογραμμίζει τις διαφορές και ανεπάρκειες των ιστορικών ταινιών σε σχέση με το 

έργο και τα ζητούμενα της ιστοριογραφίας. Τονίζει, συγκεκριμένα, ότι ενώ η ιστορία 

αυτή καθ’ αυτή αποτελεί ένα συνεχές, η ταινία ακολουθεί σχεδόν πάντα ένα 

αφηγηματικό σχήμα με αρχή, μέση και τέλος και ότι η δεύτερη παρουσιάζει το 

παρελθόν απλοποιημένο και σίγουρο, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας. Για αυτόν η 

αμφιβολία δεν είναι οπτική, γι αυτό και οι ταινίες αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν μια 

αρχή βασική για τον τομέα της ιστοριογραφίας, αυτή της κριτικής σκέψης και 

αντιμετώπισης των ιστορικών τεκμηρίων. Στα μειονεκτήματα του κινηματογράφου 

προσθέτει, επίσης, την δικαιολογημένη ανάγκη των δημιουργών μιας ταινίας να 

καταφύγουν στη φαντασία για να καλύψουν ιστορικά κενά και ανακρίβειες, καθώς 

και το γεγονός ότι η ταινία τείνει να «είναι παγιδευμένη στο “αόρατο” παρόν»,28 

δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση που εμπλέκει και το κοινό μέσα σε αυτή. Με άλλα 

λόγια, ο θεατής βλέπει τα πάντα να ξετυλίγονται μπροστά του σε χρόνο παροντικό, 

ενώ εμπλέκεται συναισθηματικά με τους ήρωες και συμπάσχει, μειώνοντας κατά 

συνέπεια την κριτική απόσταση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν και το 

ιστορικό γεγονός. Αναγνωρίζει, ωστόσο,  την δύναμη των εικόνων να αναπαριστούν 

οπτικά μοτίβα και τεχνοτροπίες του παρελθόντος, μια ικανότητα που ο γραπτός λόγος 

δεν έχει. Αυτή είναι και η μοναδική αξία που αναγνωρίζει στις κινούμενες εικόνες 

αφού όπως ο ίδιος συμπεραίνει «Η ταινία, ένα οπτικό μέσο, μπορεί να παρουσιάσει 

αποτελεσματικά τις οπτικές πτυχές της ιστορίας, αλλά όχι όλη την ιστορία»,29 

                                                           
28 David Herlihy, “Am I a Camera? Other Reflections on Films and History”, The American Historical 

Review, 93:5, 1988, σ. 1190. 

29 Herlihy, “Am I a Camera? Other Reflections on Films and History”, σ. 1192. 
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αποκλείοντας έτσι από τον κινηματογράφο οποιαδήποτε άλλη λειτουργία και 

συνεισφορά στην ιστορική γνώση.       

Και ενώ απόψεις όπως αυτές του McNeill, του Jarvie και του Herlihy ήταν ιδιαίτερα 

δημοφιλείς στους κύκλους των ιστορικών από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του 

κινηματογράφου μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ένας σημαντικός 

αριθμός ακαδημαϊκών κινήθηκαν προς αντίθετη κατεύθυνση. Ήδη από το 1947 ο 

γερμανός συγγραφέας, κοινωνιολόγος και θεωρητικός του κινηματογράφου Siegfried 

Kracauer με το βιβλίο του From Caligari to Hitler: A Psychological History of the 

German Film θέτει το ζήτημα των ταινιών ως φορέων ιστορικής γνώσης, έστω και 

μέσα από μια κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση. Γι αυτόν «οι ταινίες ενός έθνους 

καθρεπτίζουν την ψυχοσύνθεσή του»30 αφενός γιατί αποτελούν προϊόν πολλών 

συντελεστών και όχι ενός ατόμου -επιχείρημα που άλλοι θεωρητικοί όπως ο Jarvie 

χρησιμοποιούν εις βάρος του κινηματογράφου- και αφετέρου γιατί οι ταινίες 

απευθύνονται και επιζητούν την αποδοχή του ανώνυμου πλήθους, με αποτέλεσμα να 

προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και την ιδεολογία αυτού. Τρία χρόνια αργότερα ο 

αμερικανός Franklin Fearing, πιστός οπαδός των απόψεων του Kracauer, εκδίδει το 

βιβλίο Motion Pictures as a Medium of Instruction and Communication: An 

Experimental Analysis of the Effects of Two Films όπου μέσω μιας έρευνας και ειδικά 

σχεδιασμένων τεστ επαναλαμβάνει και επιβεβαιώνει τις βασικές απόψεις του 

Kracauer. Και ενώ κέντρο βάρους της έρευνας του αποτελεί το ψυχολογικό αντίκτυπο 

των ταινιών στο κοινό που μπορεί να επιφέρει αλλαγές στις στάσεις και τα «πιστεύω» 

του, δεν ξεχνά να τονίσει και την παιδευτική αξία τους. Όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά 

αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου «Ως ένα ΜΕΣΟ επικοινωνίας η κινούμενη εικόνα 

αποτελεί ένα όργανο διδασκαλίας και προπαγάνδας. Επηρεάζει τα άτομα που 

εκτίθενται σε αυτή με δύο τρόπους: στάσεις, απόψεις και “πιστεύω” μπορεί να 

τροποποιηθούν, και (ή) γνώσεις και πληροφορίες να αυξηθούν».31  

Στην εμπροσθοφυλακή της μικρής ομάδας των ιστορικών που τάχθηκαν υπέρ του 

κινηματογράφου και προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση του ιστορικού 

ενδιαφέροντος απέναντι στις κινούμενες εικόνες βρίσκεται και ο Γάλλος ιστορικός 

                                                           
30 Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film, Princeton 

and Oxford, Princeton University Press, 1947, σ. 5.  
31 Franklin Fearing, Motion Pictures as a Medium of Instruction and Communication: An Εxperimental 

Analysis of the Effects of Two Films, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1950, σ. 7.   
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Marc Ferro. Το βιβλίο του Κινηματογράφος και Ιστορία, που κυκλοφορεί στα γαλλικά 

για πρώτη φορά το 1976 και αργότερα σε μετάφραση στα αγγλικά το 1988, αποτελεί 

ένα μανιφέστο υπέρ των ταινιών ως ιστορικών ντοκουμέντων. Μέσα από μια σειρά 

πυκνογραμμένων δοκιμίων, ο Ferro προσπαθεί να πείσει τους παραδοσιακούς 

ιστορικούς να στραφούν στις ταινίες και να τις δουν με άλλο μάτι, αναζητώντας όχι 

μόνο το επιφανειακό αλλά και το λανθάνον περιεχόμενο κάθε φορά. Αν και από 

πολλούς τα άρθρα και οι απόψεις του Ferro δέχτηκαν αρνητικές κριτικές ως 

υπεργενικεύσεις με πρόχειρη και ατελή τεκμηρίωση, ο Κινηματογράφος και Ιστορία 

αποτελεί αναμφισβήτητα ένα έργο επαναστατικό, που δίνει τροφή για σκέψη και 

προβληματισμό και που αξίζει την προσοχή τόσο των ιστορικών όσο και των 

μελετητών του κινηματογράφου.          

Και ενώ ο Ferro εκδίδει το βιβλίο του στη Γαλλία, την ίδια περίοδο κυκλοφορεί στην 

Αγγλία ακόμη ένα έργο πάνω στο θέμα αυτό υπό την εποπτεία του Paul Smith, με 

τίτλο The Historian and Film. Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο, όπου μια σειρά 

ακαδημαϊκών από το χώρο του κινηματογράφου και της ιστορίας -

συμπεριλαμβανομένου και του Γάλλου Ferro- αποτυπώνουν στο χαρτί τις σκέψεις 

τους όσον αφορά τη μελέτη της ιστορίας και των ταινιών. Το βιβλίο εστιάζει κυρίως 

στα βήματα που έχουν γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, καταφέρνει –όμως- να θίξει όλα 

τα βασικά θέματα και προβλήματα που προκύπτουν προσεγγίζοντας μια ιστορική 

ταινία, όπως: το διαθέσιμο προς μελέτη υλικό, η αξιολόγηση μιας ταινίας ως 

τεκμηρίου, η ταινία μυθοπλασίας και η ιστορική ανάλυση, οι ταινίες επίκαιρων ως 

ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, ο ιστορικός ως σκηνοθέτης, η ταινία ως μέσο 

διδασκαλίας στην τάξη και τέλος η ιστορία στην οθόνη της τηλεόρασης. Πρόκειται 

για ένα έργο πολύτιμο, που θέτει τους ακρογωνιαίους λίθους και δίνει τις 

κατευθυντήριες οδούς για την μελέτη των ιστορικών ταινιών.     

Μια δεκαετία περίπου αργότερα, το 1988, ο αμερικανός ιστορικός Hayden White, με 

ειδίκευση στην ιστορία της λογοτεχνίας και την λογοτεχνική κριτική, δημοσιεύει το 

άρθρο με τίτλο “Historiography and Historiophoty” («Ιστοριογραφία και 

Ιστοριοφωτογραφία»), στο οποίο εξισώνει το έργο του κινηματογράφου με αυτό της 

παραδοσιακής ιστοριογραφίας. Αντικρούοντας τα επιχειρήματα του Jarvie και 

ενστερνιζόμενος τις απόψεις του Rosenstone, ο White υποστηρίζει ότι «κάθε γραπτή 

ιστορία αποτελεί προϊόν διαδικασιών συμπύκνωσης, μετατόπισης, συμβολισμού και 

τροποποίησης ακριβώς όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μιας 
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κινηματογραφικής αναπαράστασης. Είναι μόνο το μέσο αυτό που διαφέρει, όχι ο 

τρόπος με τον οποίο παράγονται τα μηνύματα».32 Με άλλα λόγια, τονίζει ότι η 

ιστοριογραφία είναι προϊόν μυθοπλασίας όπως ακριβώς και μια ταινία και ότι δεν 

αποτελεί μια κατοπτρική εικόνα του παρελθόντος αλλά περισσότερο μια μορφή 

γραπτής αναπαράστασης και ερμηνείας του. Μια άλλη μορφή είναι οι κινούμενες 

εικόνες, οι οποίες αντί για φράσεις, προτάσεις και ακολουθίες προτάσεων 

επιστρατεύουν την κίνηση της κάμερας, τις ακολουθίες των πλάνων και τη χρήση του 

μοντάζ για να συνθέσουν τα μηνύματά τους.     

Στους ακαδημαϊκούς μελετητές του 20ού αιώνα που τάσσονται υπέρ του 

κινηματογράφου ξεχωρίζει και ο αμερικανός Robert Brent Toplin. Όντας καθηγητής 

της αμερικάνικης ιστορίας αλλά και παραγωγός αρκετών γνωστών ιστορικών ταινιών 

για την τηλεόραση, έχει βιώσει και τις δύο πλευρές του θέματος. Αναγνωρίζει και 

αποδέχεται τη συμβολή του κινηματογράφου στην επιστήμη της Ιστορίας, δεν θεωρεί 

όμως ότι όλες οι ταινίες που πραγματεύονται άμεσα ή έμμεσα ιστορικά γεγονότα 

παρουσιάζουν και ιστορικό ενδιαφέρον, γι αυτό και το ύφος του είναι συχνά 

επικριτικό. Στα βιβλία του History by Hollywood: The Use and Abuse of the 

American Past (1998) και  Oliver Stone’s USA: Film, History and Controversy (2000) 

μελετά πώς οι κινηματογραφιστές του Χόλυγουντ παρουσιάζουν ιστορίες για 

πραγματικά ιστορικά γεγονότα, προκαλώντας τους ιστορικούς να δουν το επάγγελμά 

τους με νέους και δυνητικά συναρπαστικούς τρόπους. Παρουσιάζεται, ωστόσο, πιο 

συγκρατημένος και επιφυλακτικός σε σχέση με άλλους συναδέλφους του, κάνοντας 

έκκληση για εγκράτεια όσον αφορά τις ελευθερίες που παίρνουν οι 

κινηματογραφιστές στο βωμό της τέχνης όταν χειρίζονται ιστορικά γεγονότα.   

Κλείνουμε, τέλος, με τον αμερικανό ιστορικό Rosenstone, ο οποίος αποτελεί ίσως τον 

πιο φανατικό υπέρμαχο των δυνατοτήτων του οπτικοακουστικού μέσου για την 

αναπαράσταση και ερμηνεία της Ιστορίας. Ο Rosenstone έχει γράψει δύο βιβλία 

πάνω στο θέμα αυτό, τα Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of 

History (1995) και History on Film/ Film on History (2006, 2012), καθώς και ένα 

μεγάλο αριθμό άρθρων που εστιάζουν στον τρόπο ανάλυσης των «ταινιών ιστορίας», 

όπως χαρακτηριστικά τις ονομάζει. Χωρίς να υποβιβάζει τις αρετές της 

                                                           
32 Hayden White, “Historiography and Historiophoty”, The American Historical Review, 1988, Vol. 93, 

σ. 1194. 
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παραδοσιακής γραπτής ιστορίας, επιδιώκει να δείξει ότι η μελέτη της ιστορικής 

ταινίας πρέπει να διέπεται από δικούς της όρους ως μέρος ενός χωριστού πεδίου 

εκπροσώπησης και λόγου, που δεν έχει σκοπό να παράγει κυριολεκτικές αλήθειες για 

το παρελθόν, αλλά μεταφορικές αλήθειες που λειτουργούν ως ένα είδος σχολιασμού 

και πρόκλησης στην παραδοσιακή ιστορία.33 Γι αυτόν, οι ομοιότητες μεταξύ 

κινηματογράφου και ιστοριογραφίας είναι πολύ περισσότερες από τις διαφορές. 

Όπως ακριβώς μία ταινία, έτσι και η γραπτή ιστορία  δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί για 

την ακρίβεια και την κυριολεκτική αλήθεια αυτών που  μεταφέρει, εφόσον διέπεται 

τόσο από αφηγηματικές συμβάσεις και σύγχρονες τροπές όσο και από την 

υποκειμενική παρέμβαση του ιστορικού. Αντίστοιχα, ο χειρισμός της ιστορίας από τις 

ταινίες αντλεί το υλικό του από επιβεβαιωμένα δεδομένα και λογικές υποθέσεις, 

χωρίς τα οποία καμία διαφωτιστική μεταφορά ή συμβολισμός δε θα μπορούσε να 

σταθεί. Αυτό που μόνο διαφέρει είναι τα μέσα με τα οποία η ιστορία αναπαράγεται 

κάθε φορά, γι αυτό και το ενδιαφέρον προς τη μελέτη των ιστορικών ταινιών είναι 

επιτακτική ανάγκη. 

2.4  Ο κινηματογράφος και το μάθημα της ιστορίας 

Όπως δείξαμε παραπάνω η σχέση κινηματογράφου και ιστορίας είναι ένα ζήτημα με 

πολύπλευρες προσεγγίσεις. Κάποιοι μελετητές εξετάζουν εάν μια ταινία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ιστορικό τεκμήριο και κάποιοι κατά πόσο η γραπτή, ιστορική 

αφήγηση μοιάζει με την κινηματογραφική, άλλοι εστιάζουν στο ψυχολογικό 

αντίκτυπο των ιστορικών ταινιών και άλλοι στην παιδευτική τους αξία και τον τρόπο 

ανάλυσής τους, ενώ πολλές φορές μπορεί να θίγονται ταυτόχρονα περισσότερα του 

ενός θέματα μέσα σε μία και μόνο μελέτη. Η χρήση των κινούμενων εικόνων στη 

σχολική αίθουσα –που αποτελεί κέντρο βάρους της εργασίας αυτής- είναι επίσης ένα 

ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετούς μελετητές, με την πλειονότητά τους όμως να 

το προσεγγίζει επιφανειακά ή να το εξετάζει παράπλευρα με άλλα ερευνητικά 

ζητήματα. Όταν δε το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στο μάθημα της ιστορίας και 

την επίδραση του κινηματογράφου στην ιστορική κατανόηση των μαθητών, τότε η 

βιβλιογραφία αποδεικνύεται εξαιρετικά περιορισμένη.  

Ο Haworth εξετάζοντας το θέμα αυτό το 1976 παραδέχεται την σχετική απουσία του 

κινηματογράφου από τη διδασκαλία της ιστορίας, μια απουσία όμως δικαιολογημένη 

                                                           
33 Rosenstone, History on Film/ Film on History, σ. 9. 
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αφού υπαγορεύεται από τεχνικές δυσκολίες και περιορισμούς της εν λόγω εποχής. Ο 

κακά συντηρημένος ή συχνά ανύπαρκτος εξοπλισμός στα σχολεία, η χρονοβόρα 

μετακίνηση των μαθητών σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, ο προγραμματισμός και 

η ενοικίαση των ταινιών σε συνδυασμό με τους χαμηλούς σχολικούς 

προϋπολογισμούς, αποτελούσαν συχνά ανασταλτικούς παράγοντες για την προβολή 

ταινιών στα πλαίσια του μαθήματος.34 Τους ίδιους περιορισμούς κατονομάζει και ο 

Maynard στο βιβλίο του The Celluloid Curriculum: How to Use Movies in the 

Classroom, που κυκλοφορεί την ίδια δεκαετία. Καταθέτοντας τις προσωπικές του 

εμπειρίες από τη χρήση ταινιών μεγάλου μήκους στην σχολική αίθουσα, 

υπογραμμίζει τις αμέτρητες δυνατότητες του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου, ενώ αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στη διδακτική αξία των ταινιών 

ως ιστορικών πηγών. Παραδέχεται ωστόσο τα προβλήματα που συνοδεύουν τη χρήση 

τους στη σχολική τάξη, προβλήματα τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικής φύσεως.      

Σαράντα σχεδόν χρόνια μετά, οι συνθήκες και οι μεταβλητές στον εκπαιδευτικό 

τομέα έχουν αλλάξει ριζικά. Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός στα σχολεία, η 

εύκολη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και η δυνατότητα αναπαραγωγής 

ταινιών σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών, έχουν κάνει την προβολή μιας ταινίας 

ευκολότερη από ποτέ. Παράλληλα η εκτεταμένη πρόσβαση στην κινούμενη εικόνα 

εκτός σχολείου, έχει δημιουργήσει ένα νέο «τύπο» μαθητή, που απαιτεί μια 

διαφορετική διδακτική προσέγγιση σε σχέση με αυτή του παρελθόντος. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει και η έρευνα των Wineburg, Mosborg και Porat που έγινε σε 

γονείς και μαθητές ηλικίας δεκαεπτά ετών, από τρία διαφορετικά σχολεία της 

Αμερικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ιστορική κατανόηση των μαθητών δεν 

διαμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο στη σχολική αίθουσα, αλλά είναι περισσότερο 

το αποτέλεσμα «μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο σπίτι, το σχολείο, 

την κοινότητα και τις διαμορφωτικές δυνάμεις της σύγχρονης λαϊκής κουλτούρας».35 

Ανάμεσα στις «δυνάμεις» αυτές εξαίρετη θέση κατέχει ο κινηματογράφος, που 

αποτελεί συχνό σημείο αναφοράς για μαθητές, γονείς και δασκάλους.  

Ένα μεγάλο μέρος του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί τα τελευταία δεκαπέντε 

χρόνια ως προς την χρήση του κινηματογράφου στη σχολική αίθουσα και δη στο 

                                                           
34 Bryan Haworth, “Film in the classroom” στο: Paul Smith, The Historian and Film, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1976, σ. 157. 
35 Sam Wineburg, Susan Mosborg, Dan Porat, “What Can Forrest Gump Tell Us About Students’ 

Historical Understanding?” , Social Education, 65 (1), 2000, σ. 55. 
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μάθημα της ιστορίας εστιάζει στους δασκάλους-καθηγητές και τις συνήθεις 

πρακτικές τους. Ο Metzger στο άρθρο του “Pedagogy and the Historical Feature 

Film: Toward Historical Literacy” υπογραμμίζει τη στροφή των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών προς  τις δυνατότητες της κινούμενης εικόνας για τη διδασκαλία της 

ιστορίας. Μελετώντας, ωστόσο, στην πράξη τη χρήση ταινιών από καθηγητές της 

μέσης εκπαίδευσης, παρατηρεί αρκετά προβλήματα και ελλείψεις. Ανάμεσα σε αυτά 

τονίζει την επιφανειακή και συχνά παθητική προσέγγιση των ιστορικών ταινιών από 

μέρους τους και την προβολή τους ως μοναδικές και έγκυρες απεικονίσεις του 

παρελθόντος, χωρίς το περιθώριο αμφιβολίας ή εστιασμένης προοπτικής. Σε αυτά 

έρχεται να προστεθεί η ελλιπής καθοδήγηση των μαθητών για τη μελέτη του 

κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου παραγωγής  μιας ταινίας, η περιορισμένη ιστορική 

ενσυναίσθηση (historical empathy) και συχνά ο ανύπαρκτος συσχετισμός μεταξύ 

παρελθόντος και παρόντος.36 Παρόμοια είναι τα ευρήματα και στη συλλογική μελέτη 

περίπτωσης του Stoddard (2009). Ο ερευνητής στέκεται ιδιαίτερα στο στοιχείο της 

επιλογής μίας ταινίας, που εξυπηρετεί συνήθως τις ιδεολογικές επιδιώξεις του 

διδάσκοντα και τα μηνύματα που θέλει να μεταφέρει στους μαθητές του. Το 

αποτέλεσμα είναι να ευνοείται η προβολή της εκδοχής εκείνης που συνάδει με την 

προσωπική οπτική και αντίληψη του καθηγητή για τα ιστορικά γεγονότα εις βάρος 

της θεμιτής πολυφωνίας.37 Η Hobbs στο άρθρο της “Non-optimal Uses of Video in 

the Classroom” προχωρά ένα βήμα παραπέρα και παραθέτει μια τυπολογία από 

πρακτικές διδασκαλίας που μειώνουν την αξία της προβολής ταινιών και βίντεο ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνει τα εξής: 1) μη σαφώς 

προσδιορισμένος εκπαιδευτικός σκοπός, 2) προβολή χωρίς παύσεις για σχολιασμό 

και επανεξέταση των σκηνών, 3) προβολή σε μεγάλες ομάδες μαθητών δίνοντας την 

ευκαιρία ενός διαλλείματος στον εκπαιδευτικό, 4) απουσία εμπλοκής του δασκάλου 

και έλλειψη προσοχής κατά τη διάρκεια της προβολής, 5) η χρήση της ταινίας ως 

ανταμοιβή, 6) η χρήση της ταινίας μονάχα για να παρακινήσει και να εμπνεύσει 

ενδιαφέρον για ένα θέμα, 7) η χρήση της ταινίας για να ελέγξει τη συμπεριφορά των 

μαθητών.38 Πιο θετικά είναι τα αποτελέσματα της μελέτης των Marcus και Stoddard 

(2007) όσον αφορά τη χρήση κινηματογραφικών ταινιών για τη διδασκαλία της 

                                                           
36 Scott Alan Metzger, “Pedagogy and the Historical Feature Film: Toward Historical Literacy”,  Film 

& History An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies, 37(2), σ.72-74. 
37 Jeremy Stoddard, “The Ideological Implications of Using “Educational” Film to Teach Controversial 

Events”, Curriculum Inquiry, 39 (3), 2007, σ.429. 
38 Renee Hobbs, “Non-optimal Uses of Video in the Classroom”, Learning, Media and Technology, 31 

(1), 2006, σ. 41-47.  

https://www.researchgate.net/journal/1548-9922_Film_History_An_Interdisciplinary_Journal_of_Film_and_Television_Studies
https://www.researchgate.net/journal/1548-9922_Film_History_An_Interdisciplinary_Journal_of_Film_and_Television_Studies
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ιστορίας. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι βασικός στόχος των εκπαιδευτικών με την 

προβολή ταινιών είναι η έκθεση των μαθητών τους σε ιστορικές αναπαραστάσεις, η 

ανάπτυξη ενσυναίσθησης και η προσπάθεια οπτικοποίησης μιας ιστορικής εποχής. Οι 

ταινίες στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως έμμεσες ιστορικές πηγές 

και όχι ως άμεσα ιστορικά τεκμήρια για την εποχή που γυρίστηκαν. Σε αντίθεση –

τέλος- με τις προηγούμενες μελέτες, παρατηρούν ότι οι πρακτικές των εκπαιδευτικών 

έχουν αρχίσει να μετατοπίζονται από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους προς 

σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα.39       

Όσον αφορά το αντίκτυπο των ιστορικών ταινιών μυθοπλασίας κατά τη διδασκαλία 

της ιστορίας, ο αριθμός των ερευνών εκείνων που στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο 

μαθητικό πληθυσμό και στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα είναι ακόμα πιο 

περιορισμένος.40 O Seixas, μελετώντας τις ηθικές κρίσεις που κατασκευάζουν οι νέοι 

σε σχέση με τις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να συλλάβουν την ταινία ως ένα 

«πολιτιστικό κατασκεύασμα» μιας μεταγενέστερης εποχής, αντιμετωπίζοντάς την 

συχνά σαν ένα «διαφανές παράθυρο για το παρελθόν».41 Επίσης, χωρίς σχετική 

καθοδήγηση για την ανάλυση των διαφορετικών οπτικών ενός ιστορικού γεγονότος, 

παρουσιάζουν έλλειψη ιστορικής συνείδησης κατά την ερμηνεία μιας 

κινηματογραφικής αναπαράστασης. Ο Marcus εξετάζοντας την επίδραση ιστορικών 

ταινιών μυθοπλασίας σε μαθητές λυκείου, παρατήρησε το εξής παράδοξο: ενώ στις 

συνεντεύξεις η πλειοψηφία υπέδειξε τον κινηματογράφο ως αναξιόπιστη πηγή 

ιστορικών πληροφοριών έναντι του καθηγητή και του σχολικού βιβλίου, στην πράξη 

δε φάνηκε να τον αντιμετωπίζει ως έτσι. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αποδέχτηκαν τα 

αποσπάσματα ταινιών που τους προβλήθηκαν ως απολύτως αξιόπιστα, ενώ η σχέση 

τους με τις πηγές αποδείχτηκε «παθητική», χωρίς καμία προσπάθεια κριτικής 

προσέγγισης και ανάλυσης. Αντίθετα, αντιμετωπίζοντας τη ταινία όπως και το 

σχολικό βιβλίο, η μόνη τους επιδίωξη ήταν να αποκτήσουν και να απομνημονεύσουν 

                                                           
39 Alan S. Marcus and Jeremy Stoddard, “Tinsel Town as Teacher: Hollywood Film in the High School 

Classroom”, The History Teacher, 40 (3), 2007, σ. 317-318. 
40Βλ. Marcus and Stoddard, “Tinsel Town as Teacher: Hollywood Film in the High School 

Classroom”, σ. 305. Alan S. Marcus, “ ‘It Is as It Was’: Feature Film in the History Classroom”, The 

Social Studies, 96 (2), 2005, σ. 62. Alan S. Marcus , Richard J. Paxton & Peter Meyerson, “ ‘The 

Reality of Ιt All’: History Students Read the Movies”, Theory & Research in Social Education, 34 (4), 

2006, σ. 517. 
41 Peter Seixas, “Confronting the Moral Frames of Popular Film: Young People Respond to Historical 

Revisionism”, American Journal of Education, 102 (3), 1994, σ. 280-281. 
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άκριτα τις παρεχόμενες ιστορικές πληροφορίες.42 Τα συμπεράσματα αυτά 

επιβεβαιώνει και η έρευνα των Marcus, Paxton και Meyerson όσον αφορά την 

αντιμετώπιση του κινηματογράφου ως αξιόπιστης ιστορικής πηγής. Η αληθοφάνεια 

που προσφέρουν οι χολιγουντιανές παραγωγές επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την 

ιστορική κατανόηση των μαθητών, οι οποίοι σπάνια εξετάζουν κριτικά τις 

κινηματογραφικές απεικονίσεις που παρακολουθούν. Αυτό έχει ως συνέπεια η 

«αλήθεια που πολλές φορές υιοθετούν να είναι η κινηματογραφική εκδοχή του 

σκηνοθέτη και όχι (η αλήθεια) του ιστορικού». Σε κάθε περίπτωση, όμως, η 

κινούμενη εικόνα και η δύναμή της να μαγνητίζει τους μαθητές αποτελεί ένα ισχυρό 

κίνητρο για την ενασχόλησή τους με τα ιστορικά γεγονότα και την εμπλοκή τους σε 

ένα διάλογο γύρω από την σύνθεση της ιστορικής πραγματικότητας.43 

      

3. Οι 300 του Λεωνίδα 

3.1 Οι 300: μέσα από τις γραπτές πηγές και τα σχολικά βιβλία  

Η μάχη των Θερμοπυλών αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός παγκοσμίου φήμης, που 

ενέπνευσε τις επόμενες γενεές με το παράδειγμα των 300 γενναίων στρατιωτών του 

Λεωνίδα. Για πολλούς, μάλιστα, η μάχη αυτή έγινε θρύλος πολύ πριν γίνει ακόμα 

ιστορία.44  

Βασική πηγή του ιστορικού γεγονότος αποτελεί το έργο του Ηροδότου Ιστορίαι, που 

τοποθετείται γύρω στο 440-430 π. Χ. Το έργο αυτό κατανέμεται σε εννέα βιβλία -η 

διαίρεση των οποίων έγινε κατά τους αλεξανδρινούς χρόνους-  και το κάθε βιβλίο 

φέρει το όνομα μίας αρχαίας Μούσας. Η μάχη των Θερμοπυλών και η εκστρατεία του 

Ξέρξη στην Ελλάδα εξετάζονται στο βιβλίο Ζ΄, με το όνομα Πολύμνια. Ο γεννημένος 

στην υπό περσική κατοχή Αλικαρνασσό ιστορικός, αποφασίζει να γράψει την ιστορία 

των Περσικών πολέμων -όπως μας πληροφορεί στον πρόλογό του-  σε μια 

προσπάθεια να ανακαλύψει τις πραγματικές αιτίες τους και να μελετήσει τα 

αποτελέσματά τους. Για τη σύνταξη του έργου του στηρίχτηκε τόσο σε γραπτές πηγές 

(έργα λογογράφων, επική-λυρική- δραματική ποίηση, λαϊκή λογοτεχνία και αρχεία 

                                                           
42 Marcus, “ ‘It Is as It Was’: Feature Film in the History Classroom”, σ. 63. 
43 Marcus , Paxton & Meyerson, “ ‘The Reality of Ιt All’: History Students Read the Movies”, σ. 539-

540. 
44 Paul Cartledge, The Spartans: An Epic History, Great Britain, Pan Books Macmillan, 2003, σ. 22, 

242.  
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πόλεων) όσο και σε προφορικές, όπως συνάγεται από σκόρπιες επισημάνσεις και 

παρατηρήσεις μέσα στα κείμενά του. Δεν μένει όμως εκεί, αφού η μέθοδος που 

προτείνει είναι αυστηρά κριτική, βασιζόμενος έτσι στην προσωπική έρευνα και την 

εμπειρική παρατήρηση. Και παρά τις προσπάθειές του για μια ορθολογική 

εξιστόρηση των γεγονότων, πολλές φορές δείχνει να αποδέχεται εξηγήσεις που 

βρίσκονται έξω από το πεδίο της λογικής. Χαρακτηριστική, για παράδειγμα, είναι η 

θέση που κατέχει το «θείο» στο έργο του. Ο κόσμος του Ηροδότου κυβερνάται από 

θεούς, ενώ η «ὕβρις» και η «νέμεσις» συχνά αποτελούν την κινητήρια αρχή των 

γεγονότων. Για τη μάχη των Θερμοπυλών αναφέρει χαρακτηριστικά σε κάποιο 

σημείο «φιλέει γὰρ ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν. οὕτω δὲ καὶ στρατὸς 

πολλὸς ὑπὸ ὀλίγου διαφθείρεται κατὰ τοιόνδε·» (Γιατί ο θεός αρέσκεται να χτυπάει 

κατακέφαλα όσα υπερυψώνονται. Κι έτσι και μεγάλος στρατός εξοντώνεται από 

μικρό.)45  Όσον αφορά την αξιοπιστία του έργου του, ο ιστορικός δέχτηκε κριτική 

από πολλούς αρχαίους και νεότερους ιστορικούς. Ο Θουκυδίδης σε αρκετά σημεία 

των κειμένων του αμφισβητεί τη μέθοδο του Ηροδότου χωρίς -ωστόσο- να τον 

κατονομάζει, ενώ ο Πλούταρχος αφιέρωσε μια ολόκληρη πραγματεία «Περί τῆς 

Ἡροδότου κακοηθείας» στα Ηθικά του. Σήμερα, σε γενικές γραμμές, το έργο του 

θεωρείται αξιόπιστο αφού οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν τους 

ισχυρισμούς του και οι μόνες αμφιβολίες που εκφράζονται αφορούν τους αριθμούς 

των νεκρών και τις ακριβείς ημερομηνίες των μαχών.46  

Σημαντικές πληροφορίες για την ζωή των Σπαρτιατών αντλούμε, επίσης, από το έργο 

του Ξενοφώντα Λακεδαιμονίων Πολιτεία που τοποθετείται γύρω στο 378 π.Χ. Αν και 

το έργο αυτό θεωρείται περισσότερο διδακτικό παρά ιστορικό, προσφέρει μια 

αξιόλογη και αναλυτική παρουσίαση της ζωής στη Σπάρτη. Ο ιστορικός, γνωστός για 

τα φιλολακωνικά του αισθήματα, περιγράφει με δέος το ολιγαρχικό πολίτευμα της 

σπαρτιατικής πολιτείας, την στρατιωτική εκπαίδευση των Λακεδαιμονίων και την 

οργάνωση της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής τους. Ακρογωνιαίο λίθο της σπαρτιατικής 

δύναμης θεωρεί το παιδαγωγικό σύστημα που είχε θεσπίσει με νόμο ο Λυκούργος47 

                                                           
45 Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 7.10.1 διαθέσιμο στο: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=161. [Πρόσβαση: 

20 Οκτωβρίου 2018] 
46 Tom Holland, Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West, New York, Anchor 

Books, 2005, σ. 377. 
47 Για το σπουδαίο έργο του νομοθέτη Λυκούργου και την πολιτειακή οργάνωση που συνέστησε και 

ανέδειξε τη Σπάρτη σε μεγάλη δύναμη του αρχαίου κόσμου αντλούμε και από τον Πλούταρχο στο 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=161
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=161
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και που δημιουργούσε πολίτες ηθικούς και πρόθυμους να θυσιαστούν για την 

ελευθερία της πόλης τους. Αναφορά στους Περσικούς πολέμους και τη μάχη των 

Θερμοπυλών κάνει και ο Κτησίας από την Κνίδο της Μικράς Ασίας στο έργο του τα 

Περσικά, η αξία και η ακρίβεια των οποίων όμως αμφισβητείται αφού σε αρκετά 

σημεία τα λεγόμενα του ιστορικού δεν επιβεβαιώνονται από τα αρχαιολογικά 

ευρήματα. Τέλος, στους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς που ασχολήθηκαν με τους 

Περσικούς πολέμους συγκαταλέγεται και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Έγραψε την  

Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη τον 1ο αιώνα π.Χ. όπου πραγματεύεται την παγκόσμια ιστορία 

από τις μυθικές αρχές έως την εποχή του, αποτελώντας μια επιπρόσθετη ιστορική 

πηγή για την εκστρατεία του Ξέρξη. 

Όσον αφορά το ιστορικό γεγονός, η μάχη των Θερμοπυλών έλαβε χώρα το 480 π.Χ. 

μεταξύ Ελλήνων και Περσών και εντάσσεται στη δεύτερη φάση των Περσικών 

πολέμων. Διαδέχθηκε τη νίκη του Μαραθώνα και προηγήθηκε της Ναυμαχίας της 

Σαλαμίνας και της τελευταίας σύγκρουσης στις Πλαταιές. Σχεδόν μία δεκαετία μετά 

τη συντριπτική ήττα των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. , ο Ξέρξης 

ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας θέλοντας να συνεχίσει το έργο 

του πατέρα του. Ο Ηρόδοτος αφήνει να εννοηθεί ότι ο λόγος της καθυστέρησης 

αυτής ήταν ο φόβος και οι αμφιβολίες του Πέρση βασιλιά για την έκβαση της 

εκστρατείας, οι σύγχρονοι όμως ιστορικοί αμφισβητούν αυτή την εξήγηση. Όπως 

ισχυρίζονται, η Ελλάδα μάλλον θα έμοιαζε εύκολη λεία για τους Πέρσες, καθώς οι 

Έλληνες την περίοδο εκείνη ήταν άστατα οργανωμένοι και πολιτικά διαιρεμένοι, ενώ 

οι λιγοστοί οπλίτες τους θα ωφελούσαν ελάχιστα απέναντι στις αμέτρητες ορδές των 

δικών του στρατευμάτων.48 Το 481 π.Χ., λοιπόν, έχοντας ολοκληρώσει τις 

προετοιμασίες για την εισβολή στην Ελλάδα, ο Ξέρξης έστειλε πρεσβευτές σε όλες 

τις ελληνικές πόλεις-κράτη εκτός της Αθήνας και της Σπάρτης ζητώντας «γῆν καὶ 

ὕδωρ».49 Η Σπάρτη και η Αθήνα έλαβαν την υποστήριξη μερικών ελληνικών πόλεων 

και το ίδιο έτος συγκλήθηκε συνέδριο στην Κόρινθο όπου και δημιουργήθηκε η 

ελληνική συμμαχία. Με τη συμμαχία αυτή το κάθε μέλος είχε τη δυνατότητα να 

στέλνει αγγελιοφόρους στις υπόλοιπες πόλεις-μέλη, ζητώντας στρατό για αμυντικούς 

σκοπούς. 

                                                                                                                                                                      
έργο του Βίοι Παράλληλοι.  Τόσο σημαντικό θεωρούταν το έργο του, που ο ιστορικός του κάνει την 

τιμή να τον συγκρίνει με τον Νουμά Πομπίλιο, τον μεγάλο νομοθέτη των πρώιμων Ρωμαίων.   
48 Cartledge, The Spartans: An Epic History, σ. 106. 
49 Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 32. 
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Το 480 π.Χ. και αφού έγινε γνωστό ότι ο Ξέρξης διέσχισε τον Ελλήσποντο, το στενό 

των Θερμοπυλών φάνηκε ως η μοναδική αμυντική γραμμή για τους Έλληνες, που 

αποφάσισαν να το υπερασπιστούν προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των 

Περσών και να εξουδετερώσουν το μειονέκτημα της μικρής αριθμητικής τους 

δύναμης. Η περίοδος που οι περσικές δυνάμεις κατέφθασαν στις Θερμοπύλες 

συνέπεσε με την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων -διάστημα κατά το οποίο 

σταματούσαν όλες οι πολεμικές συρράξεις στις ελληνικές πόλεις-κράτη-, αλλά και με 

τα Κάρνεια, μια σπαρτιατική θρησκευτική γιορτή αφιερωμένη στον Απόλλωνα κατά 

την οποία η οποιαδήποτε σύγκρουση θεωρούταν ιεροσυλία. Παρ’ όλα αυτά οι έφοροι 

της Σπάρτης θεώρησαν ότι η επείγουσα κατάσταση ήταν σοβαρή δικαιολογία για να 

στείλουν στρατό με αρχηγό το Λεωνίδα. Οι θρησκευτικοί, ωστόσο, αυτοί περιορισμοί 

αποτέλεσαν μια βασική αιτία για τον μικρό αριθμό πολεμιστών που στάλθηκαν να 

υπερασπιστούν το στενό των Θερμοπυλών, τόσο από τη Σπάρτη όσο και από τις 

άλλες Πελοποννησιακές πόλεις. Έτσι ο Λεωνίδας με τους 300 πολεμιστές του, 

συνοδεύτηκε από 4.000 περίπου Πελοποννήσιους , 700 Θεσπιείς, 400 Θηβαίους και 

1000 Φωκείς.50 Η κύρια αφηγηματική μας πηγή, ο Ηρόδοτος, μας πληροφορεί για τα 

κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν οι 300 που θα συνόδευαν τον Λεωνίδα στη μάχη. 

Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς επέλεξε άντρες που είχαν όλοι τους γιους, ώστε να μην 

χαθούν οι οικογένειές τους έπειτα από τον επικείμενο χαμό τους.51 Ο Λεωνίδας 

γνώριζε τον χρησμό της Πυθίας που προέβλεψε ότι «είτε η Λακωνία θα χαθεί, είτε θα 

χάσει ένα βασιλιά της»,52 οπότε ήξερε ότι θα έπρεπε να πεθάνει για να σωθεί η 

Σπάρτη. Ο ιστορικός Paul Cartledge υπογραμμίζει ότι η υπεράσπιση των 

Θερμοπυλών θεωρήθηκε από τους Σπαρτιάτες ως «μια αποστολή αυτοκτονίας, ένα 

είδος άσκησης καμικάζι που αποφασίστηκε σε ένα απόλυτα ορθολογικό πλαίσιο 

σκέψης».53 Αυτό επιβεβαιώνεται και από την μαρτυρία ενός Πέρση ανιχνευτή στον 

Ξέρξη, ο οποίος κατασκοπεύοντας τους Σπαρτιάτες πριν από τη μάχη έμεινε 

έκπληκτος βλέποντάς τους να χτενίζονται και να περιποιούνται τους εαυτούς τους λες 

και θα παρευρίσκονταν σε κάποιο αθλητικό αγώνα, μια συμπεριφορά που 

αντικατόπτριζε την σπαρτιατική αντίληψη για τον ένδοξο θάνατο.  

                                                           
50 Οι αριθμοί είναι αυτοί που παραθέτει ο Ηρόδοτος στο Ιστορίαι. Οι αριθμοί του Διόδωρου 

εμφανίζουν κάποιες διαφορές, με τους δύο ιστορικούς να συμφωνούν μόνο στον αριθμό των 

Σπαρτιατών και των Θηβαίων.  
51 Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 202. 
52 Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 220. 
53 Cartledge, The Spartans: An Epic History, σ. 117-118. 
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Μετά την άφιξη των περσικών δυνάμεων, σημειώθηκε καθυστέρηση τριών ή 

τεσσάρων ημερών πριν ξεκινήσει η πραγματική επίθεση. Αυτό πιθανόν είχε ως στόχο 

να ασκηθεί ψυχολογική πίεση στους Έλληνες και να δοθεί η δυνατότητα στον Ξέρξη 

να ανασυγκροτήσει τον στόλο του, μεγάλο μέρος του οποίου είχε καταστραφεί από 

μια σφοδρή καταιγίδα κοντά στο ακρωτήριο της Σηπιάς. Όταν η επίθεση ξεκίνησε, 

ήταν η αρχή μιας επικής μάχης που διήρκησε τρεις μέρες. Οι Έλληνες είχαν 

ανοικοδομήσει ένα παλιό τείχος στη Μέση Πύλη, μπροστά από το οποίο 

παρατάχθηκαν σε πυκνή τάξη. Η ελληνική φάλαγγα αποδείχτηκε ανώτερη από την 

τακτική πολέμου του εχθρού, που δεν μπόρεσε να φανερώσει την αριθμητική 

υπεροχή του στον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Κατά τον Ηρόδοτο, οι Έλληνες 

σκότωσαν πολλούς Μήδους προκαλώντας τον Ξέρξη να σηκωθεί τρεις φορές από το 

θρόνο του, ενώ ακόμα και οι Αθάνατοι (ένα τάγμα 10.000 επίλεκτων και άρτια 

εκπαιδευμένων στρατιωτών) 54 δεν είχαν καλύτερη τύχη απέναντι στους Έλληνες 

πολεμιστές. 

Η δεύτερη μέρα ακολούθησε λίγο πολύ την ίδια πορεία με την πρώτη, καταλήγοντας 

στην αυξανόμενη απογοήτευση και τον εκνευρισμό του Ξέρξη. Το απόγευμα και ενώ 

ο Ξέρξης σκεφτόταν τι έπρεπε να κάνει δέχθηκε την επίσκεψη του Εφιάλτη, ο οποίος 

του υπέδειξε ένα μονοπάτι από το οποίο θα μπορούσε να περικυκλώσει τους 

Έλληνες. Ο Ξέρξης έστειλε αμέσως τον Υδάρνη με τους Αθανάτους για να 

περικυκλώσει τους Έλληνες. Χάρη στην επέμβαση του Εφιάλτη, το όνομα του οποίου 

συνδέθηκε με την προδοσία,  τη νύχτα της δεύτερης ημέρας και νωρίς το πρωί της 

τρίτης οι Πέρσες περικύκλωσαν τους υπερασπιστές των Θερμοπυλών. Πριν 

ολοκληρωθεί η κύκλωση και αφού οι Φωκείς είχαν ήδη υποχωρήσει, ο Λεωνίδας 

έδωσε εντολή στους συμπολεμιστές του να αποχωρήσουν. Έμειναν με τη θέλησή 

τους 700 Θεσπιείς και 400 Θηβαίοι που έπεσαν στη μάχη μαζί με τους 300 

Σπαρτιάτες.55 Πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, στην αρχή με δόρατα και ξίφη και 

στη συνέχεια με δόντια και με νύχια, σκοτώνοντας ένα σημαντικό αριθμό Περσών.56 

Οι τελευταίοι σπαρτιάτες επιζώντες θάφτηκαν κάτω από μία θάλασσα από βέλη. Το 

σώμα του Λεωνίδα βρέθηκε ανάμεσα στα άλλα πτώματα, ενώ αμέσως μετά 

                                                           
54 Ο όρος «Αθάνατοι» αποδίδεται στον Ηρόδοτο. Επρόκειτο για την ελίτ της περσικής στρατιωτικής 

δύναμης. Ο λόγος που αποκαλούνταν «μύριοι αθάνατοι» ήταν ότι όταν ένας άντρας έπεφτε στη μάχη 

αντικαθιστούταν αμέσως από κάποιον άλλο, έτσι το σώμα διατηρούσε μονίμως τη δύναμη των 10.000 

στρατιωτών του αμείωτη. [Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 83] 
55 Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 222. 
56 Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 225. 
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διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του, μια πράξη ασυνήθιστη ακόμη και για τους Πέρσες 

που συνήθως τιμούσαν τους γενναίους νεκρούς αντιπάλους τους.57  

Η μάχη αυτή, παρά την τελική της έκβαση, ενίσχυσε το ηθικό των Ελλήνων 

στρατιωτών κατά τη δεύτερη εισβολή. Έτσι μερικές εβδομάδες αργότερα στη 

ναυμαχία της Σαλαμίνας και στη συνέχεια πάλι την επόμενη χρονιά κατά τη μεγάλη 

σύγκρουση του πεζικού στις Πλαταιές, οι Έλληνες νίκησαν και κατέστρεψαν τους 

Περσικούς εισβολείς. Για πολλούς ιστορικούς η ζωογόνος δύναμη των νικητών ήταν 

οι Θερμοπύλες, η ευγενική θυσία της τελικής στάσης των αριθμημένων Ελλήνων και 

ιδιαίτερα το θάρρος των πεσόντων τριακοσίων Σπαρτιατών υπό την καθοδήγηση του 

βασιλιά Λεωνίδα.58 Από την πλευρά της περσικής εισβολής οι Θερμοπύλες 

αποτέλεσαν αναμφίβολα μια ήττα για τους Έλληνες, για τον δυτικό κόσμο –όμως- 

ήταν οι Σπαρτιάτες αυτοί που εγκωμιάστηκαν και επαινέθηκαν για τις εξαιρετικές 

επιδόσεις τους στη μάχη και την ανιδιοτελή τους θυσία.59 

Στα ελληνικά δημόσια σχολεία η μάχη των Θερμοπυλών και η οργάνωση και η ζωή 

γενικά στη Σπάρτη εξετάζονται στα βιβλία ιστορίας της Δ΄ τάξης δημοτικού, της Α΄ 

γυμνασίου και της Α΄ ενιαίου λυκείου (γενικής παιδείας). Το βιβλίο της Δ΄ τάξης του 

δημοτικού επικεντρώνεται στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής ιστορίας από τα 

γεωμετρικά χρόνια έως και την  περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πρόκειται για 

μια ιστορία τοπική, με έμφαση σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Έτσι 

πέρα από ιστορικά γεγονότα και μάχες, το βιβλίο εστιάζει σε πλευρές της 

καθημερινής ζωής, της οικονομικής δραστηριότητας και της ατομικής και συλλογικής 

δράσης των απλών ανθρώπων. Η ζωή στη Σπάρτη και η μάχη των Θερμοπυλών 

εξετάζονται σε χωριστά, αυτοτελή κεφάλαια, με το διδακτικό κείμενο να 

πλαισιώνεται από χάρτες, φωτογραφίες από αγάλματα και νομίσματα της εποχής, 

αλλά και συνοδευτικά κείμενα κατάλληλα διασκευασμένα για την αντιληπτική 

ικανότητα των μαθητών, τα οποία λειτουργούν ως έμμεσες ιστορικές πηγές που 

στηρίζουν ή επεκτείνουν την ιστορική αφήγηση. Το βιβλίο της Α΄ τάξης γυμνασίου 

επεκτείνει λίγο την περίοδο μελέτης και καλύπτει τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και 

την περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η κοινωνικοπολιτική οργάνωση της 

                                                           
57 Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 238. 
58 Βλ. Holland, Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West, σ. 294. Cartledge, 

The Spartans: An Epic History, σ. 120 και Victor Davis Hanson, “History and the Movie ‘300’”, 

Private Papers, 11 Οκτωβρίου 2006 στο http://archive.li/DOkW . [Πρόσβαση: 12/12/2018.] 
59 Holland, Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West, σ. xvii-xviii. 

http://archive.li/DOkW
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Σπάρτης εξετάζεται σε χωριστό κεφάλαιο, ενώ η μάχη των Θερμοπυλών μελετάται 

στο ευρύτερο πλαίσιο των Περσικών πολέμων. Όπως και με το βιβλίο της Δ΄ τάξης 

του δημοτικού, κάθε ενότητα πλαισιώνεται από εικόνες και παραθέματα που 

συμπληρώνουν και αποσαφηνίζουν την κυρία προς διδασκαλία ιστορική αφήγηση, 

βοηθώντας με τη σωστή καθοδήγηση τον μαθητή να κατανοήσει απόλυτα τι σημαίνει 

ιστορία. Τέλος, το βιβλίο της ιστορίας της Α΄ τάξης του ενιαίου λυκείου μελετάει, 

όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, την Ιστορία του αρχαίου κόσμου από τους 

προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως και την εποχή του Ιουστινιανού. Μέσα 

από τις σελίδες του οι μαθητές καλούνται «να εξοικειωθούν με την ελληνική ιστορία 

της αρχαιότητας σε αντιπαραβολή με την ιστορία των άλλων λαών, να κατανοήσουν 

δηλαδή το βαθμό σύνδεσης του Ελληνισμού με τους λαούς της Ανατολής και της 

Μεσογείου και κατ' επέκταση τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο 

από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τον 6ο αιώνα μ.Χ.».60 Στο βιβλίο αυτό δεν 

γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη Σπάρτη και τη μάχη των Θερμοπυλών, αλλά περισσότερο 

μια σφαιρική παρουσίαση του ελληνικού κόσμου κατά την αρχαϊκή εποχή, με 

έμφαση στην πολιτειακή οργάνωση της πόλης-κράτους και την ενίσχυση της εθνικής 

συνείδησης που είχαν ως αποτέλεσμα οι αγώνες κατά των «βαρβάρων». Τα κείμενα 

για ακόμη μία φορά συνοδεύονται από εικόνες, χάρτες, πίνακες και παραθέματα 

συγγραφέων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του βιβλίου και 

λειτουργούν ως συμπληρωματικές ιστορικές πηγές.  

 Πέρα από τα διδακτικά βιβλία που παραχωρούνται δωρεάν στους μαθητές κατά την 

έναρξη του σχολικού έτους, το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει στην 

δημιουργία χρήσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών που ενισχύουν το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι 

ένα σημαντικό βοήθημα για τους μαθητές, πλέον, αποτελούν τα διαδραστικά σχολικά 

βιβλία. Πρόκειται για τα σχολικά βιβλία του μαθητή σε ψηφιακή μορφή, τα οποία 

είναι εμπλουτισμένα «με ψηφιακά διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως 

προσομοιώσεις, δυναμικές αναπαραστάσεις, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, χάρτες, 

τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις, παρτιτούρες, κ.ά. Μέσα στις σελίδες των βιβλίων 

έχουν ενσωματωθεί «ενεργά» εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν άμεσα σε 

                                                           
60 Αντώνης Μαστραπάς, Ιστορία του αρχαίου κόσμου: Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της 

Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού Α΄ τάξη γενικού λυκείου: Βιβλίο Μαθητού, Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», 2007, σ. 7. 
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αυτά, κάνοντας τη χρήση τους ιδιαίτερα εύκολη για μαθητές όλων των ηλικιών».61 

Άλλο σημαντικό βοήθημα και πλούσια πηγή πληροφοριών για το μαθητή αποτελεί το 

«Φωτόδεντρο». Πρόκειται για έναν εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού 

περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. «Αποτελεί 

την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση 

και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε 

όλους -μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο- και περιλαμβάνει  

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που είτε βρίσκεται στα 

αποθετήρια «Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας είτε σε άλλα «εξωτερικά» 

αποθετήρια και εκπαιδευτικές πύλες. Παρέχει δηλαδή έναν κεντρικό «κατάλογο» με 

το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική 

εκπαίδευση».62 

3.2 300: η ταινία 

Η ταινία 300 του Zack Snyder έκανε την  παγκόσμια πρεμιέρα της στη Σπάρτη στις 7 

Μαρτίου 2007. Πρόκειται για μια ταινία ιστορικού περιεχομένου, η οποία έχει δεχτεί 

πολλούς χαρακτηρισμούς όσον αφορά το είδος της, από επική πολεμική ταινία, μέχρι 

ταινία δράσης ή ταινία εποχής.63 Το σίγουρο είναι ότι όσοι περιμένουν μια πιστή 

αναπαράσταση της ιστορίας ή μία ακόμη κλασική, επική, Χολιγουντιανή ταινία, τότε 

μάλλον θα διαψευστούν.  

Ο τίτλος της παραπέμπει στη μάχη των Θερμοπυλών και πράγματι ο σκηνοθέτης της 

καταφέρνει με επιτυχία να αποδώσει τα βασικότερα σημεία του ιστορικού γεγονότος. 

Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται ξεκάθαρα για μια ταινία μυθοπλασίας βασισμένη στην 

ομώνυμη σειρά κόμικς του Frank Miller, βασικός στόχος της οποίας είναι η πιστή 

μεταφορά των εικονογραφημένων σελίδων της Dark Horse στη μεγάλη οθόνη. Οι 

ασυνήθιστοι -άλλωστε- χρωματισμοί της, που συνθέτουν μια εικόνα άκρως 

                                                           
61 Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, διαδραστικά βιβλία & αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων 

στο http://dschool.edu.gr/dschool2-project/services/ebooks/. [Πρόσβαση: 03/01/19]  
62 Φωτόδεντρο- εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου στο   

http://photodentro.edu.gr/aggregator/ . [Πρόσβαση 03/01/2019]  

 Οι υπηρεσίες αυτές δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι» του ΕΣΠΑ 2007-

2013 και «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, 

των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΣΠΑ 2014-2020 

του Υπουργείου Παιδείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να αναζητήσει στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://dschool.edu.gr/ . 
63 “300: Movie Info”, Rotten Tomatoes στο: https://www.rottentomatoes.com/m/300 [Πρόσβαση: 

03/01/2019] και “300 (Film)”, Wikipedia The Free Encyclopedia στο  

https://en.wikipedia.org/wiki/300_(film) [Πρόσβαση: 03/01/2019]   

http://dschool.edu.gr/dschool2-project/services/ebooks/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://dschool.edu.gr/
https://www.rottentomatoes.com/m/300
https://en.wikipedia.org/wiki/300_(film)
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αντιρεαλιστική, υπογραμμίζουν ευθύς εξ αρχής την ταυτότητά της. Η ιδιάζουσα 

εικόνα όμως, που παραπέμπει στις εικονογραφημένες ιστορίες υπερηρώων ή την 

εικονική πραγματικότητα των βιντεοπαιχνιδιών, δεν είναι η μόνη απόκλιση της 

ταινίας από τις συμβάσεις της κλασικής Χολιγουντιανής αφήγησης. Ο Rosenstone 

στο βιβλίο του Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History 

αριθμεί τέσσερα ακόμα βασικά χαρακτηριστικά των ιστορικών ταινιών μυθοπλασίας 

του “mainstream” κινηματογράφου. Πρώτον, η ιστορία -όπως συμβαίνει πάντα στο 

Χόλυγουντ- παρουσιάζεται σαν μια καλοσχεδιασμένη αφήγηση με αρχή, μέση και 

τέλος. Δεύτερον, η αφήγηση αυτή είναι συνήθως κλειστή, ολοκληρωμένα 

διατυπωμένη και με μία βασική προσέγγιση πάνω στο θέμα, χωρίς να παρουσιάζονται 

πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές. Τρίτον, η ιστορία σχεδόν πάντα 

παρουσιάζεται μέσα από τη ζωή απλών, καθημερινών ατόμων που αναδεικνύονται σε 

ήρωες και λειτουργούν για το κοινό καλό. Τέταρτο και τελευταίο χαρακτηριστικό -

άμεσα συνδεδεμένο με το προηγούμενο- είναι η δραματοποίηση των ιστορικών 

γεγονότων, η αναγωγή τους σε προσωπικές ιστορίες και η συναισθηματική φόρτισή 

τους.64 Η ταινία του Snyder δείχνει να μην ακολουθεί πιστά τις συμβάσεις αυτές, 

καθιστώντας συχνά τους 300 πόλο έλξης αρνητικών κριτικών από τον αμερικανικό -

κυρίως- τύπο. Αφενός η αφήγηση της ταινίας είναι λιτή και περιεκτική, 

ακολουθώντας πιστά τα καρέ του Miller σαν “storyboards”. Κατηγορείται έτσι από 

πολλούς ως αποσπασματική και παραμελημένη, με την έμφαση να δίνεται 

αποκλειστικά στη δύναμη της εικόνας εις βάρος της πλοκής.65 Όσον αφορά τους 

χαρακτήρες των 300, έχουν θεωρηθεί από πολλούς «μονοδιάστατες καρικατούρες»,66 

χωρίς ανάπτυξη ή βάθος. Και πράγματι ο Snyder δεν εστιάζει σε μεμονωμένους 

χαρακτήρες, ούτε εμβαθύνει στην ψυχολογία και την ψυχοσύνθεσή τους. 

Πρωταγωνιστής στην ταινία του -όπως και στα βιβλία του Miller- δεν είναι  το άτομο 

αλλά το σύνολο, οι γενναίοι τριακόσιοι ενάντια στους «άλλους», τους «βαρβάρους», 

οι «καλοί» ενάντια στους «κακούς». Αποκλίσεις όπως αυτές καταρρίπτουν την 

αληθοφάνεια που τόσο επιζητεί ο κλασικός αμερικανικός κινηματογράφος, 

                                                           
64  Rosenstone A. Robert, Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History, London, 

Harvard University Press, 1995, σ. 123. 
65 Christian J. Holoka, “300: History, Graphic Novel, Movie”, Michigan War Studies Review, 4 Μαΐου 

2007, σ. 10 διαθέσιμο στο:  http://www.miwsr.com/2007/downloads/20070504.pdf. [Πρόσβαση: 

03/01/2019]  
66 Kenneth Turan, “Movie Review: '300'”, Los Angeles Times, 9 Μαρτίου 2007 διαθέσιμο στο: 

https://web.archive.org/web/20070311210453/http://www.calendarlive.com/movies/cl-et-

three9mar09%2C0%2C7620364.story?coll=cl-movies-top-right. [Πρόσβαση: 03/01/2019]  

http://www.miwsr.com/2007/downloads/20070504.pdf
https://web.archive.org/web/20070311210453/http:/www.calendarlive.com/movies/cl-et-three9mar09%2C0%2C7620364.story?coll=cl-movies-top-right
https://web.archive.org/web/20070311210453/http:/www.calendarlive.com/movies/cl-et-three9mar09%2C0%2C7620364.story?coll=cl-movies-top-right
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υπογραμμίζοντας κατά συνέπεια την μυθοπλαστική φύση των 300 και την απόστασή 

τους από την πραγματικότητα. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που 

επιλέχθηκε η εν λόγω ταινία για τη διενέργεια του πειράματός μας. Το γεγονός ότι 

αποτελεί αναμφισβήτητα μια ταινίας μυθοπλασίας, χωρίς καθόλου αληθοφανείς 

αναπαραστάσεις, μας επιτρέπει να μελετήσουμε την επίδραση που έχει πάνω στην 

ιστορική αντίληψη των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν συνειδητά μια 

κατασκευασμένη παρουσίαση του ιστορικού γεγονότος. 

Βασική πηγή της ταινίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί το 

εικονογραφημένο αφήγημα 300, γι αυτό και η μελέτη της θα πρέπει να γίνει 

αναπόφευκτα σε συνάρτηση με αυτό. Πρόκειται για μία σειρά κόμικς πέντε συνολικά 

τευχών, σε κείμενο και σχέδια του Frank Miller και χρώματα της Lynn Varley. Τα 

κόμικς -υπό τους τίτλους Τρόμος, Καθήκον, Δόξα, Μάχη και Νίκη- παρουσιάζουν τη 

μάχη των Θερμοπυλών και των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτή από την πλευρά 

των Σπαρτιατών και του γενναίου βασιλιά τους, Λεωνίδα. Ο ίδιος ο Miller, ο οποίος 

συνεργάστηκε στενά με τον Snyder ως σύμβουλος για την παραγωγή της ταινίας, έχει 

παραδεχτεί σε συνέντευξή του ότι πηγή έμπνευσης και για το δικό του έργο 

αποτέλεσε μία ταινία που παρακολούθησε σε ηλικία επτά ετών.  Ανάμεσα σε άλλα 

αναφέρει: «Ήμουν μικρό αγόρι επτά ετών όταν είδα αυτή την παλιά ταινία από την 

20th Century Fox που ονομάζεται  The 300 Spartans67…Προς το τέλος… γύρισα πίσω 

και κάθισα δίπλα στον πατέρα μου και είπα, “Μπαμπά, οι καλοί πρόκειται να 

πεθάνουν;” “Φοβάμαι πως ναι, γιε μου.” Κάθισα και παρακολούθησα το τέλος της 

ταινίας και η πορεία της δημιουργικής ζωής μου άλλαξε γιατί ξαφνικά οι ήρωες δεν 

ήταν τα παιδιά που λαμβάνουν το μετάλλιο στο τέλος του Πολέμου των Άστρων. 

Είναι άνθρωποι που κάνουν το σωστό, παρά τις όποιες συνέπειες.»68 Υπό το πρίσμα 

αυτής της συνειδητοποίησης, το έργο του Miller αποτελεί ένα φόρο τιμής στην 

ανιδιοτελή θυσία των τριακοσίων Σπαρτιατών, που επέλεξαν να αντισταθούν και να 

πολεμήσουν γενναία παρά τις δυσοίωνες γι αυτούς πιθανότητες. Για αυτό και τόσο 

στις εικονογραφημένες σελίδες του Miller όσο και στην κινηματογραφική μεταφορά 

                                                           
67 Ο τίτλος της ταινίας σε ελληνική απόδοση είναι ο  Λέων της Σπάρτης και έτος κυκλοφορίας της το 

1962. Τα γυρίσματα έγιναν στην Ελλάδα με τη συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης και του 

ελληνικού στρατού, ο οποίος διέθεσε εκατοντάδες στρατιώτες ως κομπάρσους αλλά και μέσα για την 

κάλυψη των αναγκών των γυρισμάτων. Περιελάμβανε, τέλος, ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, ανάμεσα 

στους οποίους και αρκετοί Έλληνες, όπως η Άννα Συνοδινού (Γοργώ), ο Ρίτσαρντ Ίγκαν (Λεωνίδας) 

και ο Ραλφ Ρίτσαρντσον (Θεμιστοκλής). 
68 Daniel Robert Epstein, “Frank Miller, 300 Interview”, UnderGroundOnline διαθέσιμο στο: 

http://archive.li/sTp6L. [Πρόσβαση: 03/01/2019]  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD
http://archive.li/sTp6L
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του Snyder οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις-κράτη που πολέμησαν στις Θερμοπύλες 

δεν εμφανίζονται ποτέ.69 Πέρα από τους Αρκάδιους, ο αρχηγός των οποίων 

παρουσιάζεται να διατηρεί φιλική σχέση με το Λεωνίδα, και τους Θεσπιείς, που 

περικυκλώθηκαν από τους Πέρσες την τελευταία ημέρα της μάχης, οι υπόλοιπες 

ελληνικές δυνάμεις απουσιάζουν.  

Γίνεται εύκολα, λοιπόν, αντιληπτό ότι η κινηματογραφική ιστορία που 

παρακολουθούμε στους 300 αποτελεί μία εκδοχή της ιστορίας του Ηροδότου, 

φιλτραρισμένη πρώτα από τη ματιά του Miller και στη συνέχεια του σκηνοθέτη 

Snyder. Σύμφωνα με τον ιστορικό Victor Davis Hanson αυτό δεν μειώνει απαραίτητα 

την ιστορική ακρίβεια ή αξία της ταινίας και αυτό γιατί όλες οι ιστορικές πηγές 

αποτελούν κατά κάποιο τρόπο περισσότερο μια ερμηνεία, παρά μια ακριβή 

αναπαράσταση της Ιστορίας. Από τους αγγειογράφους του 4ου π.Χ. αιώνα, τα κείμενα 

του Ηροδότου τον 5ο π.Χ. αιώνα, τους ποιητές του 16ου και 17ου αιώνα μέχρι και τα  

μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, η μάχη των Θερμοπυλών επιδέχτηκε μια σειρά από 

διαφορετικές ερμηνείες, κοινός παρανομαστής των οποίων ήταν η ευρύτερη δυτική 

αντίληψη περί ελευθερίας.70 Και αν και τα κόμικς -όπως συμβαίνει και με τις ταινίες- 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον κόσμο της φαντασίας, ο Miller σπεύδει να 

υπερασπιστεί την ιστορική ακρίβεια των αναπαραστάσεών του υπογραμμίζοντας την 

έρευνα που προηγήθηκε της συγγραφής των 300, κάτι το οποίο ισχύει και για τον 

Snyder. Όπως δηλώνει ο Miller στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Epstein, ποτέ 

δεν επαναπαύτηκε στην ιδέα και μόνο της μάχης των Θερμοπυλών. Διάβασε εκτενώς 

πληροφορίες γύρω από το ιστορικό γεγονός, επισκέφτηκε την Ελλάδα και πέρασε 

τρεις εβδομάδες στο Αιγαίο μελετώντας τα ελληνικά εδάφη, είδε με τα μάτια του το 

στενό των Θερμοπυλών σε μια προσπάθεια να αναπαραστήσει στο μυαλό τους τις 

παλιές μάχες, ενώ όπως παραδέχτηκε «Έμαθα ότι η έρευνα της ιστορίας ξεκινάει σαν 

μια αγγαρεία αλλά γρήγορα μετατρέπεται σε θησαυρό. Η ιστορία μου βελτιωνόταν 

όσο περισσότερο την μελετούσα».71 Το εικονογραφημένο έργο του άλλωστε  

επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του, καθώς πέρα από τις όποιες ανακρίβειες, οι 300 

του Miller βρίθουν ιστορικών στοιχείων.  

                                                           
69 Dan Vergano, “This is Sparta? The history behind the movie '300'”, USA Today, 3 Μαΐου 2007 

διαθέσιμο στο: https://usatoday30.usatoday.com/tech/science/columnist/vergano/2007-03-05-300-

history_N.htm. [Πρόσβαση: 05/01/2019] 
70 Victor Davis Hanson, “300: Facts or Fiction”, Special Features, Warner Bros, 2-disk Special Edition 

DVD, 2007.  
71 Epstein, “Frank Miller, 300 Interview”. 

https://usatoday30.usatoday.com/tech/science/columnist/vergano/2007-03-05-300-history_N.htm
https://usatoday30.usatoday.com/tech/science/columnist/vergano/2007-03-05-300-history_N.htm
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Αυτό που επιχειρεί ο Snyder είναι να δώσει κίνηση στα δισδιάστατα καρέ του Miller, 

πράγμα το οποίο επιτυγχάνει όχι μόνο ακολουθώντας πιστά τη δομή και την 

οργάνωση της αφήγησης, αλλά διατηρώντας και την οπτική ακεραιότητα των 

εικονογραφημένων βιβλίων. Για να το καταφέρει αυτό, επιστρατεύει τη βοήθεια της 

ψηφιακής τεχνολογίας και των ειδικών οπτικών εφέ δημιουργημένων μέσω 

υπολογιστή (computer-generated imagery). Η ταινία γυρίστηκε στο σύνολό της μέσα 

σε ένα στούντιο στο Μόντρεαλ μπροστά από μπλε και πράσινες οθόνες -κάτι που 

εξυπηρετεί τη δημιουργία ψηφιακών σκηνών- και μόνο μία σκηνή γυρίστηκε έξω, 

απεικονίζοντας άλογα να ταξιδεύουν στην ύπαιθρο.72 Τα γυρίσματα διήρκησαν μόλις 

εξήντα ημέρες, ενώ η μετέπειτα επεξεργασία των σκηνών από ψηφιακούς γραφίστες 

κράτησε περίπου ένα χρόνο. Κατά τη φάση αυτή, προστέθηκε το φόντο βασισμένο 

στις αληθινές τοποθεσίες που έλαβαν χώρα οι μάχες και δημιουργήθηκαν τα ακραία 

καιρικά φαινόμενα, οι αμέτρητες λεγεώνες στρατιωτών και οι σκηνές αιματοχυσίας. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επεξεργασία των χρωμάτων. Η ταινία, που έχει 

επαινεθεί για την φωτογραφία της ακόμη και από τους επικριτές της,73 κινείται σε 

τόνους έντονου κόκκινου, μαύρου και χρυσού. Μέσω μιας ειδικής τεχνικής αυξήθηκε 

η αντίθεση μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών χρωμάτων, υπερτονίζοντας έτσι κάθε 

στοιχείο του κάδρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σκιάσεις στους άνω 

κοιλιακούς μυς που είναι εμφανείς μέχρι και στον τελευταίο Σπαρτιάτη μαχητή.  

Όσον αφορά την πλοκή, όπως προαναφέρθηκε, η ταινία ακολουθεί σε γενικές 

γραμμές την αφήγηση του Miller. Παρόλα αυτά o Snyder κάνει τις δικές του 

παρεμβάσεις όπου το κρίνει κατάλληλο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

της κινηματογραφικής του εκδοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οπτική 

της αφήγησης ανάμεσα στα δύο έργα. Στην εικονογραφημένη ιστορία του Miller 

έχουμε έναν αόρατο αφηγητή, αφού σε κανένα σημείο δε γίνεται ξεκάθαρα σαφές 

ποιος εξιστορεί τα όσα συνέβησαν. Από τη συχνή χρήση του α΄ πληθυντικού 

συμπεραίνουμε ότι πρέπει να είναι ένας από του τριακόσιους που συνοδεύουν τον 

Λεωνίδα, σε κανένα όμως σημείο η ταυτότητά του δεν γίνεται γνωστή. Στην ταινία 

του Snyder ο ομιλητής αυτός παίρνει σάρκα και οστά στο πρόσωπο του Δήλιου, ενός 

Σπαρτιάτη στρατιώτη και εξαίρετου αφηγητή όπως πληροφορούμαστε στην ταινία. Η 

επιλογή αυτή είναι σκόπιμη, αφού η φωνή του Δήλιου αποτελεί την ποιητική αδεία 

                                                           
72 Mark Olsen, “300: An epic battle is pumped up”, Los Angeles Times, 14 Ιανουαρίου 2007 στο: 

http://archive.is/tToSi . [Πρόσβαση: 03/01/2019] 
73 Turan, “Movie Review: '300'”. 

http://archive.is/tToSi
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του σκηνοθέτη μας, επιτρέποντάς του τις όποιες παρεκκλίσεις ή υπερβολές. Αυτή 

είναι ξεκάθαρα μία σπαρτιάτικη ιστορία, μια ιστορία «νίκης» που ο Σπαρτιάτης 

ομιλητής μεταφέρει με επιτυχία στους συντοπίτες του, υπακούοντας στις τελευταίες 

εντολές του θανόντος βασιλιά του. Στην ιστορία του Miller η αφήγηση ξεκινά με τους 

Σπαρτιάτες να βρίσκονται καθ’ οδόν για τη μάχη των Θερμοπυλών. Στην ταινία, 

αντίθετα, ο Δήλιος ξεκινά την ιστορία του ενώ βρίσκεται πια στις Πλαταιές, κάνοντας 

αναδρομές στο παρελθόν. Αναφέρεται, αρχικά, στην αγωγή που έλαβε ο Λεωνίδας 

μικρός, την κήρυξη του πολέμου και την αποτυχημένη προσπάθεια των Εφόρων να 

αποτρέψουν τη μάχη αυτή. Στη συνέχεια εξιστορεί τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο 

στενό των Θερμοπυλών και τη σθεναρή αντίσταση των Σπαρτιατών για τρεις 

ολόκληρες ημέρες, την απομάκρυνσή του από το πεδίο της μάχης έπειτα από εντολή 

του Λεωνίδα και τέλος την παρουσία του μπροστά στο Συμβούλιο της Σπάρτης 

προκειμένου να μεταφέρει τα γεγονότα αυτά. Μία ακόμη απόκλιση του Snyder από 

την εικονογραφημένη ιστορία του Miller είναι η επινόηση της παράπλευρης ιστορίας 

της βασίλισσας Γοργώς. Η σύζυγος του Λεωνίδα, στην προσπάθειά της να 

εξασφαλίσει ενισχύσεις, εμφανίζεται μπροστά στη συμβούλιο της Σπάρτης και 

έρχεται αντιμέτωπη με τις λασπολογίες και τις κατηγορίες του προδότη πολιτικού 

Θέρων. Η υποϊστορία αυτή, που καθυστερεί λίγο τη δράση, έχει ως σκοπό να 

αναδείξει την θέση και τη δύναμη της γυναίκας στη σπαρτιατική κοινωνία.  

Ένας ιστορικός της κλασικής περιόδου που επιζητεί την πιστότητα στις πρωτογενείς 

ιστορικές πηγές απαλλαγμένη από κάθε υποκειμενική αλλοίωση, σίγουρα θα 

εντοπίσει ένα μεγάλο αριθμό από ιστορικές ανακρίβειες και κατασκευασμένα 

γεγονότα στην ιστορία του Snyder. Ήδη αναφέραμε την υποϊστορία της βασίλισσας 

Γοργώς που είναι δημιούργημα του σκηνοθέτη, σε μια προσπάθειά του να αναδείξει 

το ρόλο των γυναικών στην αρχαία Σπάρτη. Σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές 

πόλεις-κράτη, οι Σπαρτιάτισσες έχαιραν μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού. 

Λάμβαναν ανάλογη αγωγή με τους άντρες και συμμετείχαν στις σωματικές ασκήσεις, 

ενώ η γνώμη τους μετρούσε ιδιαίτερα. Η παρουσία τους, ωστόσο, στην Απέλλα ήταν 

μάλλον κάτι απίθανο, αφού δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι Λακεδαιμόνιοι 

άνδρες 30 ετών και άνω. Κατασκευασμένη είναι και ιστορία με το λύκο στην αρχή 

της αφήγησης. Ο Λεωνίδας, έφηβος ακόμα και κατά τη διάρκεια της σπαρτιατικής 

αγωγής του, έρχεται αντιμέτωπος με ένα άγριο -σχεδόν εξωπραγματικό- πλάσμα, το 

οποίο και τελικά σκοτώνει παρασέρνοντάς το και παγιδεύοντάς το μέσα σε μία στενή 
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χαράδρα. Το γεγονός αυτό δεν συνέβη στην πραγματικότητα, αλλά όπως 

ενημερωνόμαστε στις πρόσθετες παροχές της ταινίας η προσθήκη του εξυπηρετεί 

διπλό στόχο. Αφενός λειτουργεί ως προοικονομία για τη μάχη των Θερμοπυλών, 

αφετέρου προσπαθεί να εδραιώσει το Λεωνίδα ως «ήρωα» που κέρδισε δικαιωματικά 

το θρόνο.74 Στην πραγματικότητα, βέβαια, το αξίωμα αυτό ήταν κληρονομικό. Μία 

άλλη ανακρίβεια αφορά την σπαρτιατική αγωγή. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, τα 

παιδιά αποχωρίζονταν από τις μητέρες του σε ηλικία 7 ετών για να ξεκινήσουν τη 

στρατιωτική τους εκπαίδευση που διαρκούσε μέχρι και την ηλικία των 20. Πέρα από 

την πολεμική τέχνη, στην Αγωγή τα παιδιά καλλιεργούσαν και άλλες αρετές μέσω 

της έκθεσής τους σε μαθήματα όπως φιλοσοφία, μαθηματικά, μουσική, τραγούδι, 

στιχομυθίες και χορό. Η ταινία εστιάζει κυρίως στη βίαιη πλευρά της Αγωγής, 

θέλοντας να υπογραμμίσει την ταυτότητα των Σπαρτιατών ως πολεμικό λαό. Οι 

υπόλοιπες αρετές που ένας Σπαρτιάτης στρατιώτης έπρεπε να κατέχει θίγονται 

έμμεσα μόνο, σε σκηνές όπως αυτή της πορείας προς το στενό των Θερμοπυλών όπου 

οι Σπαρτιάτες παρουσιάζονται να παίζουν μουσικά όργανα, να χορεύουν και να 

τραγουδάνε. Ενδιαφέρον έχει και η σκηνή με τον Πέρση αγγελιοφόρο που ο 

Λεωνίδας ρίχνει στο πηγάδι, αφού πρόκειται για ένα εσκεμμένο αναχρονισμό από 

μέρους του Miller που με τη σειρά του υιοθετεί και ο Snyder. Το γεγονός αυτό 

συνέβη στην πραγματικότητα, αλλά δέκα χρόνια νωρίτερα και πριν από τη μάχη του 

Μαραθώνα, όπως μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος.75 Κατά τη δεύτερη Περσική εισβολή 

στάλθηκαν απεσταλμένοι του Ξέρξη σε όλες τις ελληνικές πόλεις-κράτη, πλην της 

Αθήνας και της Σπάρτης όμως εξαιτίας των γεγονότων που είχαν λάβει χώρα το 492 

π.Χ. Τέλος, η μεγαλύτερη -ίσως- κριτική που έχει δεχτεί η ταινία στα πλαίσια του 

ρεαλισμού και της ιστορικής ορθότητας αφορά την απεικόνιση των χαρακτήρων της, 

όπου τα στοιχεία της υπερβολής είναι διάχυτα. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν 

σχολιάσει αρνητικά την απεικόνιση των Σπαρτιατών με την υπερβολική έμφαση στα 

καλογυμνασμένα και αθλητικά σώματά τους, αλλά και την ελλιπή ενδυμασία τους.76 

Ο Miller σε συνέντευξή του έχει παραδεχτεί ότι «Οι ανακρίβειες, σχεδόν όλες τους, 

είναι σκόπιμες. Αφαίρεσα εκείνους τους μπρούτζινους θώρακες και τις δερμάτινες 

                                                           
74 Frank Miller, “300: Facts or Fiction”, Special Features. 
75 Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄: Πολύμνια, 7.133.1.  
76 Roger Ebert, “300: Review ”, RogerEbert.com, 4 Αυγούστου 2008 στο  

https://www.rogerebert.com/reviews/300-2006 [Πρόσβαση: 05/01/2009]  και 

A. O. Scoot, “Review: The '300': Ah, the fine-looking fighters of freedom-loving Sparta”, The New 

York Times, 8 Μαρτίου 2007 στο https://www.nytimes.com/2007/03/08/arts/08iht-

fmreview9.4839934.html. [Πρόσβαση: 05/01/2009] 

https://www.rogerebert.com/reviews/300-2006
https://www.nytimes.com/2007/03/08/arts/08iht-fmreview9.4839934.html
https://www.nytimes.com/2007/03/08/arts/08iht-fmreview9.4839934.html
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φούστες για κάποιο λόγο. Ήθελα αυτά τα παιδιά να κινούνται και ήθελα να φαίνονται 

καλά. Αφαίρεσα και ένα μεγάλο αριθμό από τα κράνη τους, εν μέρει για να μπορείτε 

να αναγνωρίσετε ποιοι είναι οι χαρακτήρες.»77 Όσον αφορά τον Snyder, όπως 

πληροφορούμαστε στις πρόσθετες παροχές της ταινίας, θέλησε να μεταφέρει στην 

οθόνη τους Σπαρτιάτες όπως απεικονίζονται στα αρχαιοελληνικά αγάλματα και τις 

αγγειογραφίες του 4ου π.Χ. αιώνα, γυμνούς -δηλαδή- με κύριο χαρακτηριστικό τους 

την πορφυρή κάπα και την σπαρτιάτικη ασπίδα. Η μεγαλύτερη ελευθερία, όμως, που 

πήρε ο σκηνοθέτης αφορά στην απεικόνιση της Περσικής αυτοκρατορίας. Σε 

αντίθεση με τους αρρενωπούς και καλογυμνασμένους Σπαρτιάτες, οι Πέρσες 

παρουσιάζονται ως θηλυπρεπείς και συχνά ως όντα δαιμονικά, τερατώδη και 

μεταλλαγμένα. Ο αφηγητής προσθέτει στην ιστορία του φανταστικά στοιχεία, όπως 

ελέφαντες μαμούθ, γιγάντιους ρινόκερους και σπινθηροβόλους μάγους. Η παρέλαση 

των «περσικών τεράτων» συμπληρώνεται από τρίμετρους παραμορφωμένους 

στρατιώτες και μεταλλαγμένα τέρατα με κεφάλι κατσικιού ή χέρια από τσεκούρια. 

Δεν είναι όμως μόνο οι Πέρσες που παρουσιάζονται ως αποκρουστικοί και 

παραμορφωμένοι. Οι Έφοροι της Σπάρτης, που στην πραγματικότητα αποτελούσαν 

ένα ετησίως εκλεγμένο διοικητικό σώμα, απεικονίζονται άρρωστοι, λεπροί και 

διεφθαρμένοι, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον προδότη Εφιάλτη. Μία εξήγηση για τις 

αναπαραστάσεις αυτές –σύμφωνα με τα λόγια του Snyder- είναι ότι αποτελούν μία 

αλληγορία, καθώς μία κινηματογραφική ταινία πρέπει σε περιορισμένο χρόνο να 

αποδώσει κάποια νοήματα. Έτσι οι «κακοί» στους 300 παρουσιάζονται ως σωματικά 

αποκρουστικοί και παραμορφωμένοι ενώ οι καλοί ως υγιείς και καλογυμνασμένοι, 

έτσι ώστε το εξωτερικό παρουσιαστικό να αντικατοπτρίζει τον εσωτερικό τους 

κόσμο.78 Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μία ταινία του εμπορικού 

αμερικανικού κινηματογράφου, οπότε το στοιχείο της υπερβολής και του 

εντυπωσιασμού είναι σύμφυτα.     

Πέραν -όμως- από τις ιστορικές ανακρίβειες και αποκλίσεις από την πραγματικότητα, 

αρκετά είναι και τα στοιχεία που καθιστούν την ταινία ιστορικά ακριβή. Δεν είναι 

τυχαίο, άλλωστε, ότι κατά τη διαδικασία της παραγωγής ο Snyder επικαλέσθηκε τη 

βοήθεια αρκετών ιστορικών της κλασικής περιόδου, ανάμεσα στους οποίους 

συγκαταλέγονται ο προαναφερθείς Victor Davis Hanson και ο ειδικός στην μελέτη 

                                                           
77 Steve Daly, “How ''300'' went from the page to the screen”, Entertainment Weekly, 13 Μαρτίου 2007 

στο  https://ew.com/article/2007/03/13/how-300-went-page-screen. [Πρόσβαση 05/01/2009]  
78 Zack Snyder, “300: Facts or Fiction”, Special Features. 

https://ew.com/article/2007/03/13/how-300-went-page-screen
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της σπαρτιατικής κοινωνίας Paul Cartledge.79 Έτσι μέσα από την κινηματογραφική 

εκδοχή των 300 παίρνουμε μία ιδέα για τον σπαρτιατικό τρόπο ζωής, από τον 

ενδελεχή έλεγχο των βρεφών κατά τη γέννησή τους και την ρίψη τους στον Καιάδα 

σε περίπτωση που κρίνονταν ασθενικά, την σκληρή και βασανιστική εκπαίδευσή τους 

κατά την περίοδο της Αγωγής, μέχρι και την αδιαμφισβήτητη πειθαρχία και 

γενναιότητα των στρατιωτών τους. Στις πολεμικές σκηνές αποτυπώνεται με μεγάλη 

επιτυχία η βασική σπαρτιατική πολεμική τεχνική της οπλιτικής φάλαγγας, τον ακριβή 

ορισμό της οποίας δίνει και ο Λεωνίδας στον Εφιάλτη όταν αρνείται την προσφορά 

του να τον χρησιμοποιήσει στη μάχη. Τα γεγονότα δε που έλαβαν χώρα κατά την 

τριήμερη αντίσταση των Σπαρτιατών στο στενό των Θερμοπυλών συνάδουν με τις 

περιγραφές στις Ιστορίες του Ηροδότου. Τέλος, πολλές από τις ατάκες και τους 

ευρηματικούς διαλόγους που χρησιμοποιούνται στην ταινία, έλκουν την προέλευσή 

τους από τις αρχαίες καταγραφές στις Ιστορίες του Ηροδότου και τα Ηθικά του 

Πλουτάρχου. Ενδεικτικά παραδείγματα από την ταινία αποτελούν η φράση «Μολών 

λαβέ!» έπειτα από την παρότρυνση των Περσών στους Σπαρτιάτες να παραδώσουν 

τα όπλα, η απάντηση του Στέλιου στον Πέρση απεσταλμένο όταν ισχυρίστηκε ότι τα 

βέλη τους είναι τόσα πολλά που θα καλύψουν το φως του ήλιου και εκείνος ατάραχος 

αποκρίθηκε «Τότε θα πολεμήσουμε υπό σκιά.»80 και η παρότρυνση του Λεωνίδα το 

πρωί της τελευταίας ημέρας της μάχης «Ετοιμάστε το πρωινό σας και φάτε συνετά, 

γιατί απόψε θα δειπνήσουμε στον Άδη.». 

Κλείνοντας, μπορούμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε ότι οι 300 του Snyder 

καταφέρνουν με επιτυχία να αποδώσουν το ευρύτερο νόημα της μάχης των 

Θερμοπυλών όπως αυτό παρουσιάζεται στις ιστορίες του δυτικού κόσμου, που δεν 

είναι άλλο από την ανιδιοτελή θυσία υπέρ της ελευθερίας. Οι όποιες αποκλίσεις ή 

παρεμβάσεις στα ιστορικά γεγονότα εκ μέρους του σκηνοθέτη δεν επηρεάζουν τα 

μηνύματα που επιζητεί να πραγματώσει η ταινία. Η έμφαση δε στην σπαρτιατική 

υπεροχή και η αντίστοιχη απαξίωση των περσικών δυνάμεων είναι απολύτως 

δικαιολογημένη, αφού όπως αναφέρθηκε και παραπάνω πρόκειται για μία καθαρά 

σπαρτιατική ιστορία, ειπωμένη από ένα Σπαρτιάτη για τους Σπαρτιάτες. Όπως 

παραδέχεται άλλωστε και ο Miller «Έψαχνα περισσότερο για μία κατεύθυνση παρά 

για ένα μάθημα ιστορίας. Το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορώ να ελπίζω είναι ότι αν 

                                                           
79 Dan Vergano, “This is Sparta? The history behind the movie '300'”.   
80 Ο Ηρόδοτος αποδίδει τη φράση αυτή στο Διηνεκή, στην ταινία ωστόσο είναι ο χαρακτήρας του   

Στέλιου που την αναφωνεί. 
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η ταινία ενθουσιάσει κάποιον, θα θελήσει να εξερευνήσει τις ίδιες τις ιστορίες. 

Επειδή οι ιστορίες είναι ατελείωτα συναρπαστικές».81 Το ίδιο ευελπιστούμε να 

αποδείξουμε και εμείς στο πείραμα που ακολουθεί, ότι ακόμη και στην έσχατη 

περίπτωση που δεν σημειωθεί καμία μεταβολή στην ιστορική αντίληψη των μαθητών, 

η ταινία θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων και θα αποτελέσει αφορμή 

για περαιτέρω έρευνα πάνω στα ιστορικά γεγονότα αυτά κάθ’ αυτά.    

 

4. Πείραμα στη σχολική αίθουσα 

4.1  Μεθοδολογία έρευνας 

Ο Creswell ορίζει ως έρευνα «μια διαδικασία βημάτων που χρησιμοποιούνται για τη 

συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών ώστε να αυξήσουμε την κατανόηση ενός 

θέματος ή ενός προβλήματος».82 Την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας 

σηματοδοτεί ο προβληματισμός του εκάστοτε ερευνητή. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη 

φύση του προβλήματος, ο ερευνητής καλείται να σχεδιάσει τη μεθοδολογία εκείνη 

που θα τον βοηθήσει να εξετάσει το θέμα του όσο το δυνατόν με καλύτερο και πιο 

αξιόπιστο τρόπο. Η μεθοδολογία έρευνας αποτελεί μέρος της ερευνητικής 

διαδικασίας και αναφέρεται σε όλες εκείνες τις παραμέτρους (φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις, στρατηγικές, μεθόδους και τεχνικές συλλογής δεδομένων) που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Για πολλά χρόνια δύο ήταν οι δημοφιλέστερες κατηγορίες έρευνας: η ποσοτική 

(quantitative) και η ποιοτική (qualitative). Η πρώτη αποτέλεσε την κυρίαρχη τάση 

κατά τη δεκαετία του 1950 μέχρι και τα μέσα του 1970 και όπως αποκαλύπτει η 

ονομασία της στηρίζεται σε ποσοτικά δεδομένα, ενώ η δεύτερη εδραιώθηκε ως ένα 

βιώσιμο εναλλακτικό μοντέλο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, ιδιαίτερα για την 

περιγραφή προβλημάτων κοινωνικής φύσεως. Από τη δεκαετία του 1990 και μετά 

κάνει την εμφάνισή της ακόμα μια κατηγορία ως αντίδραση στην διαμάχη μεταξύ 

των υπερασπιστών της ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας, η οποία δίνει τέλος 

και στην θέση περί ασυμβατότητας των δύο αυτών μοντέλων (incompatibility thesis), 

                                                           
81 Daly, “How ''300'' went from the page to the screen”. 
82 John W. Creswell, Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and 

Qualitative Research, Boston, Pearson, 2011, σ. 3. 
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γνωστή ως μικτή έρευνα (mixed method).83 Ο Creswell ορίζει τη μελέτη μικτών 

μεθόδων ως «μια διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και "ανάμειξης" τόσο ποσοτικών 

όσο και ποιοτικών μεθόδων σε μια μεμονωμένη μελέτη ή μια σειρά μελετών για την 

κατανόηση ενός ερευνητικού προβλήματος». 84 Οι Robson και McCartan 

χρησιμοποιούν τον όρο «πολύ-στρατηγική έρευνα» (multi-strategy design) για να 

περιγράψουν την ίδια μεθοδολογία, καθώς αποτελεί ένα συγκερασμό διαφορετικών 

τεχνικών και στρατηγικών για τη συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων.85 

Ανεξάρτητα από την ορολογία που κάποιος υιοθετεί, η βασική υπόθεση και στις δύο 

περιπτώσεις είναι η ίδια: η χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων σε συνδυασμό 

παρέχει καλύτερη κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος και της ερώτησης από 

ό,τι η κάθε μία χωριστά. Δεδομένου ότι τα ζητήματα παιδαγωγικής φύσεως -όπως 

αυτό της παρούσας εργασίας- είναι πολύπλοκα και πολυδιάστατα, θεωρήθηκε ότι η 

επιλογή μιας μικτής έρευνας που ενσωματώνει μέσα της τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά δεδομένα θα προσέφερε μια καλύτερη προσέγγιση του θέματος. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη ακολουθεί τη βασική διάρθρωση ενός 

πειραματικού σχεδιασμού (experimental design). Στόχος ενός πειράματος είναι η 

άσκηση κάποιας επίδρασης σε μια υπάρχουσα κατάσταση και η εξέταση των 

αποτελεσμάτων αυτής, που επιτελείται σε δύο στάδια: τον προ-έλεγχο και το μετα-

έλεγχο.86 Στη δική μας περίπτωση, εξετάζονται η γνώση και η αντίληψη των μαθητών 

για ένα ιστορικό γεγονός πριν από και μετά την επίδραση μιας ταινίας. Μια βασική 

παραλλαγή στην εν λόγω έρευνα, ωστόσο, αφορά την ομάδα που λαμβάνει μέρος στο 

πείραμα. Παραδοσιακά μια πειραματική μελέτη προϋποθέτει μια πειραματική ομάδα 

-που ορίζεται ως η ομάδα μονάδων ανάλυσης που υφίσταται το πείραμα/ερέθισμα- 

και μια ομάδα ελέγχου -που δεν υφίσταται καμία απολύτως επίδραση- ώστε να 

καταστεί δυνατή μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο. Το δικό μας πείραμα 

εστιάζει σε μία και μόνο ομάδα, συνάδοντας υπό το πρίσμα αυτό και με τη μελέτη 

περίπτωσης (case study). Η μελέτη περίπτωσης είναι μια στρατηγική η οποία 

περιλαμβάνει μια εμπειρική διερεύνηση ενός συγκεκριμένου σύγχρονου φαινομένου 

εντός του πραγματικού του πλαισίου, χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές 

                                                           
83 Colin Robson, Kieran McCartan, Real World Research, United Kingdom, Wiley, 2016, 4η εκδ., σ. 

176.   
84 Creswell, Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative 

Research, σ. 535. 
85 Robson, McCartan, Real World Research, σ. 174-186. 
86 Creswell, Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative 

Research, σ. 295-297. 
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αποδεικτικών στοιχείων.87 Αυτός ο συγκερασμός πειράματος και μελέτης περίπτωσης 

μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε σε πρώτη φάση κάποια ποσοτικά δεδομένα και 

στην  συνέχεια να εμβαθύνουμε μέσω της παρατήρησης και της συλλογής ποιοτικών 

δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση του θέματος που μας απασχολεί. Όπως 

αναφέραμε και παραπάνω, η χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

για τη διδασκαλία της ιστορίας είναι ένα θέμα πολυδιάστατο και μια απλή ποσοτική 

απεικόνιση των ευρημάτων μας δε θα ήταν αρκετή να μας δώσει μια ολοκληρωμένη 

εικόνα για τη διεργασία που λαμβάνει μέρος στο μυαλό ενός μαθητή όταν 

παρακολουθεί μια ταινία ιστορικού περιεχομένου. Η χρήση μιας έρευνας μικτής 

μεθόδου μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε ένα ευρύτερο φάσμα ερευνητικών 

ερωτημάτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την εγκυρότητα των ευρημάτων μας. 

Σε μία έρευνα στην οποία ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα συνυπάρχουν, η συλλογή 

τους και οι πιθανοί συνδυασμοί τους καταλήγουν σε διάφορες τυπολογίες. Ο 

Creswell προτείνει έξι τύπους μικτής έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη του τη χρονική 

σειρά με την οποία συλλέγονται τα δεδομένα (ποσοτικά και ποιοτικά), τη βαρύτητα 

που έχουν και τον τρόπο με τον οποίο αναμιγνύονται και παρουσιάζονται στο τέλος 

της μελέτης. Πρόκειται για τη  «διαδοχική επεξηγηματική σχεδίαση» (sequential 

explanatory design), «τη διαδοχική διερευνητική σχεδίαση» (sequential exploratory 

design) και «τη διαδοχική μετασχηματιστική σχεδίαση» (sequential transformative 

design) στις οποίες η συλλογή ενός τύπου δεδομένων προηγείται του άλλου, και «την 

ταυτόχρονη σχεδίαση τριγωνισμού» (concurrent triangulation design), «την 

ταυτόχρονη ενσωματωμένη σχεδίαση» (concurrent embedded design) και «την 

ταυτόχρονη μετασχηματιστική σχεδίαση» (concurrent transformative design) στις 

οποίες η συλλογή τόσο ποιοτικών όσο ποσοτικών στοιχείων γίνεται ταυτόχρονα.88 Η 

παρούσα έρευνα ακολουθεί την προσέγγιση της «ταυτόχρονης ενσωματωμένης 

σχεδίασης», στην οποία ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα συγκεντρώνονται 

συγχρόνως σε μία φάση. Η πρωταρχική μέθοδος που καθοδηγεί το έργο μας είναι η 

ποσοτική μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, υποστηριζόμενη από μια 

δευτερεύουσα ποιοτική προσέγγιση που είναι ενσωματωμένη ή ένθετη. Στο πείραμά 

μας τα ποσοτικά δεδομένα αφορούν το αποτέλεσμα που αναμένεται από την 

επίδραση της ταινίας, ενώ τα ποιοτικά δεδομένα διερευνούν τις νοητικές και 

                                                           
87 Robson, McCartan, Real World Research, σ. 150. 
88 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Los 

Angeles, SAGE Publications, 2009 (3rd ed.), σ. 206-216. 
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συναισθηματικές διεργασίες που βιώνουν τα υποκείμενα του πειράματος. Η 

ενσωματωμένη σχεδίαση μας δίνει τη δυνατότητα για  μια πιο σφαιρική προσέγγιση 

του υπό εξέταση θέματος, ενώ ταυτόχρονα έχει το πλεονέκτημα της οικονομίας 

χρόνου αφού στην ίδια φάση συγκεντρώνονται διαφορετικά στοιχεία. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για τον τρόπο που γίνεται αυτό θα δοθούν στην ενότητα 4.3 όπου 

αναλύονται οι τεχνικές συλλογής των δεδομένων μας.    

4.2 Ερωτήματα και υποθέσεις προς επαλήθευση 

Αν κάτι έχουμε καταφέρει να αποδείξουμε μέχρι τώρα στην παρούσα εργασία είναι η 

διάσταση απόψεων που υπάρχει γύρω από τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και 

ιστορίας.  Το αν μια ταινία είναι κατάλληλη και ικανή να επιτελέσει το έργο της 

παραδοσιακής Ιστοριογραφίας είναι ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει πολλούς 

μελετητές και ιστορικούς ανά καιρούς, με τη φιλολογία πάνω στο ζήτημα να είναι 

μεγάλη. Η χρήση και η χρησιμότητα των κινούμενων εικόνων στη σχολική αίθουσα 

είναι, επίσης, ένα θέμα που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, με την πλειονότητα 

των ερευνών –ωστόσο- να επικεντρώνονται στους εκπαιδευτικούς και τις συνήθεις 

πρακτικές τους. Οι έρευνες εκείνες που εστιάζουν στο μαθητικό πληθυσμό και την 

επίδραση των οπτικοακουστικών μέσων πάνω σε αυτόν είναι λιγοστές και στο 

μεγαλύτερο μέρος τους θεωρητικής φύσεως. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε 

αφετηρία της πειραματικής μας έρευνας, που στο επίκεντρο της θέτει το μέσο 

μαθητή/ μαθήτρια για την αξιολόγηση της επίδρασης των κινούμενων εικόνων.  

Ένα δεύτερο κίνητρο αποτέλεσε η προσωπική παρατήρηση και εμπειρία της 

ερευνήτριας στη σχολική αίθουσα και η θέληση για μία συνεχή βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η δεκαετής εμπειρία μου στις σχολικές τάξεις μού έχει 

αποδείξει ότι το δυσκολότερο μέρος και συνάμα το μεγαλύτερο στοίχημα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το κέντρισμα του ενδιαφέροντος των μαθητών και η 

διατήρηση της προσοχής τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης. Στην 

σύγχρονη, ψηφιακή εποχή που οι μαθητές γίνονται δέκτες ενός μεγάλου αριθμού 

πληροφοριών σε σύντομα χρονικά διαστήματα μέσω της χρήσης οθονών, είτε 

πρόκειται για την οθόνη της τηλεόρασης, του υπολογιστή ή του κινητού τους, το έργο 

του καθηγητή με μόνο σύμμαχο το βιβλίο καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο. Την 

πρώτη φορά που εισήγαγα μια ταινία στα πλαίσια του μαθήματός μου, διαπίστωσα 

προς ευχάριστη έκπληξή μου ότι η ανταπόκριση των μαθητών ήταν μεγάλη. Η ταινία 
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που τότε οι μαθητές παρακολούθησαν στα πλαίσια της εξοικείωσής τους με την  

αγγλική λογοτεχνία είχε καταφέρει όχι μόνο να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τους 

καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά να αποτελέσει και αφορμή για συζήτηση 

και ανάλυση με υποκινητές για πρώτη φορά τους ίδιους και όχι τον καθηγητή. 

Διαπιστώσεις όπως αυτή με έκαναν να θελήσω να ερευνήσω περισσότερο αλλά και 

συνάμα να αποδείξω την επιρροή των κινηματογραφικών ταινιών κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, στην προκειμένη περίπτωση μέσω του μαθήματος της 

ιστορίας.  

Το βασικό ερώτημα που διέπει την εν λόγω έρευνα είναι κατά πόσο οι ταινίες 

μυθοπλασίας επηρεάζουν ή όχι την ιστορική αντίληψη των μαθητών. Ένα δεύτερο 

ερώτημα σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη κάποιας μεταβολής στις πρότερες 

γνώσεις και τον τρόπο σκέψης των μαθητών, είναι εάν η επιρροή της ταινίας στάθηκε 

θετική ή αρνητική. Ως θετική θα δεχτούμε κάθε είδους μεταβολή που ενισχύει, 

αποσαφηνίζει ή διορθώνει τις προγενέστερες γνώσεις και εντυπώσεις των 

υποκειμένων για το ιστορικό γεγονός. Ως αρνητική θα θεωρήσουμε την υιοθέτηση 

ιστορικά ανακριβών συμπερασμάτων και την σύγχυση μεταξύ πραγματικών και 

μυθοπλαστικών στοιχείων.  

Ο συγκερασμός πειράματος και μελέτης περίπτωσης -όπως αναφέραμε και 

παραπάνω- μας επιτρέπει, αφού συλλέξουμε σε πρώτη φάση κάποια ποσοτικά 

δεδομένα που θα επαληθεύσουν ή όχι τους βασικούς μας προβληματισμούς, στην 

συνέχεια μέσω της παρατήρησης και ομαδικών συνεντεύξεων να εμβαθύνουμε και να 

στραφούμε και σε άλλους ερευνητικούς προβληματισμούς. Δευτερεύοντα ερωτήματα 

που θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν είναι σε ποιο βαθμό οι μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση οπτικοακουστικών εργαλείων για τη διδασκαλία της 

ιστορίας στα πλαίσια της σχολικής αίθουσας· κατά πόσον χρησιμοποιούν την κριτική 

τους ικανότητα όταν προσεγγίζουν μια ταινία μυθοπλασίας και εάν είναι σε θέση να 

διακρίνουν τις ιστορικά ακριβείς πληροφορίες από τυχόν ιστορικές ανακρίβειες ή 

κατασκευασμένα γεγονότα· εάν πέρα από την αφήγηση, που είναι το βασικό στοιχείο, 

αναγνωρίζουν και άλλα στοιχεία του εκφραστικού κώδικα μιας ταινίας, όπως η 

μουσική, τα χρώματα και η κίνηση της κάμερας· και τέλος, αφού διερευνηθούν οι 

παραπάνω προβληματισμοί, να προσπαθήσουμε βάσει της παρατήρησής μας να 

δώσουμε μια απάντηση στο επίμαχο ερώτημα που έχει αποτελέσει και το βασικό 
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αντικείμενο διαμάχης μεταξύ ιστορικών και θεωρητικών του κινηματογράφου: 

υπάρχει τελικά εκπαιδευτική αξία στις ταινίες ή όχι; 

4.3 Υλικά και τεχνικές συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων μας στηρίχθηκε σε τρεις τεχνικές: ερωτηματολόγια, 

παρατήρηση και σύντομες συνεντεύξεις. Αρχικά, σχεδιάστηκαν δύο ερωτηματολόγια  

για τις φάσεις του προ-ελέγχου και του μετα-ελέγχου [Παράρτημα ΙΙI και ΙV], με 

ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Η χρήση των ερωτηματολογίων δίνει τη 

δυνατότητα ποσοτικών αναπαραστάσεων των ευρημάτων μας -πριν από και μετά την 

επίδραση της ταινίας- και σκοπός τους είναι η επαλήθευση ή όχι του βασικού 

προβληματισμού του ερευνητή, στην προκειμένη περίπτωση της μεταβολής ή όχι της 

αντίληψης των μαθητών για το ιστορικό γεγονός της μάχης των Θερμοπυλών.  

Το ερωτηματολόγιο του προ-ελέγχου [Παράρτημα ΙII] αποτελείται από δέκα 

ερωτήσεις. Οι πρώτες δύο αφορούν φύλο και ηλικία του συμμετέχοντα, σε μια 

προσπάθεια να κατατάξουμε το δείγμα μας σε κατηγορίες για την καλύτερη ερμηνεία 

των ευρημάτων μας και την αποτύπωση των ποσοτικών δεδομένων που θα 

συλλεχθούν. Οι επόμενες τρεις είναι περισσότερο διερευνητικές και δεν σχετίζονται 

άμεσα με τη διενέργεια του πειράματος. Αφορούν τη σχέση του εκάστοτε μαθητή ή 

μαθήτριας με το μάθημα της ιστορίας και την εξοικείωσή του με τις ταινίες ή άλλα 

οπτικοακουστικά μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας στα δημόσια ελληνικά σχολεία. 

Σκοπό έχουν αφενός να κάνουν τους συμμετέχοντες να νιώσουν άνετα με τη 

διαδικασία και να αποβάλουν το ενδεχόμενο άγχος και αφετέρου να μας δώσουν μία 

εικόνα για τις προηγούμενες εμπειρίες και το υπόβαθρό τους, στοιχεία που μπορούν 

να λειτουργήσουν επεξηγηματικά κατά την ερμηνεία των ευρημάτων μας. Οι 

υπόλοιπες πέντε ερωτήσεις εξετάζουν τις ιστορικές γνώσεις των μαθητών για τη μάχη 

των Θερμοπυλών, ενώ αποτελούν και το βασικό κριτήριο για την απάντηση του 

αρχικού μας προβληματισμού, αφού και μετά την προβολή της ταινίας οι μαθητές θα 

κληθούν να απαντήσουν εκ νέου στα ίδια ακριβώς ερωτήματα. Μεταβολές στις 

αρχικές απαντήσεις των μαθητών θα επιβεβαιώσουν την επιρροή της ταινίας στην 

ιστορική τους κατανόηση. Οι ερωτήσεις είναι σύντομες και περιεκτικές, ενώ στην 

πλειονότητά τους έχουν τη μορφή πολλαπλής επιλογής ή σωστού/λάθους, σε μια 

προσπάθεια να είναι το ερωτηματολόγιο όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τους 

μαθητές και να μην αποθαρρύνει την συμμετοχή τους.  
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Το ερωτηματολόγιο του μετα-ελέγχου [Παράρτημα IV] αποτελείται επίσης από δέκα 

ερωτήσεις. Οι πρώτες τέσσερις είναι ίδιες με το ερωτηματολόγιο του προ-ελέγχου και 

αφορούν το υπό εξέταση ιστορικό γεγονός. Οι ερωτήσεις (5), (6), (7) και (8) που 

ακολουθούν εστιάζουν στην ταινία και την αλληλεπίδρασή της με τα υποκείμενα του 

πειράματος. Πρόκειται για ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και σκοπό έχουν να 

μελετήσουν τις νοητικές και συναισθηματικές διεργασίες των μαθητών κατά την 

επαφή τους με μια ταινία ιστορικού περιεχομένου. Ακολουθούν δύο ακόμη ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, που στόχο έχουν να καταγράψουν τις προσωπικές απόψεις των 

μαθητών για την χρήση κινηματογραφικών ταινιών στα πλαίσια του μαθήματος, αλλά 

και την εκπαιδευτική τους αξία γενικότερα. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου μας 

επιτρέπουν να συλλέξουμε ποιοτικά δεδομένα για μια πιο σφαιρική προσέγγιση του 

υπό εξέταση θέματος, ενώ παρέχουν και την απαιτούμενη ελευθερία σε ερωτήματα 

που από τη φύση τους είναι πολυδιάστατα, με τις πιθανές απαντήσεις τους να είναι 

πολυάριθμες και συχνά απρόβλεπτες. Ερωτήσεις πάνω στην κινηματογραφική 

ανάλυση της ταινίας και τους εκφραστικούς κώδικες που  χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης 

δεν συμπεριλήφθηκαν σκοπίμως στο ερωτηματολόγιο και αυτό για να αποκλείσουμε 

την πιθανότητα κατευθυνόμενων απαντήσεων από μέρους των μαθητών. Τα στοιχεία 

αυτά εξετάστηκαν μέσω άλλων τεχνικών συλλογής δεδομένων.            

Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίσαμε και παραπάνω, δεδομένου ότι τα ζητήματα 

παιδαγωγικής φύσεως  είναι πολύπλοκα και πολυδιάστατα, κρίθηκε απαραίτητη και η 

συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσω δύο ακόμη προσεγγίσεων, της παρατήρησης και 

σύντομων ομαδικών συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα στο τέλος του πειράματος. Η 

παρατήρηση μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουμε τις πληροφορίες όπως 

ακριβώς συμβαίνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, να μελετήσουμε την 

πραγματική συμπεριφορά καθώς και τα άτομα που έχουν δυσκολία στο να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους (με γραπτό λόγο).89 Κατά τη διαδικασία αυτή ο Creswell 

διακρίνει δύο είδη παρατηρητή: τον αμέτοχο παρατηρητή (non-participant observer) 

που δεν παρεμβαίνει σε κανένα στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας αλλά 

παρακολουθεί από απόσταση και καταγράφει τις δραστηριότητες των υποκειμένων 

του πειράματος και τον συμμετέχοντα (participant observer), ο οποίος αποτελεί ένα 

είδος εσωτερικού παρατηρητή που λαμβάνει μέρος στην ερευνητική διαδικασία και 

                                                           
89 Creswell, Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative 

Research, σ. 213-214. 
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αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.90 Στην παρούσα έρευνα γίνεται μια 

εναλλαγή μεταξύ των δύο αυτών ρόλων όποτε κρίνεται απαραίτητο, επιτρέποντας 

άλλοτε την αλληλεπίδραση με τους μαθητές και άλλοτε την απομάκρυνση από τη 

διαδικασία για μια πιο αντικειμενική παρατήρηση. Κατά τη φάση αυτή, τέλος, η 

καταγραφή των παρατηρήσεών μας έγινε με τη μορφή σημειώσεων από την 

ερευνήτρια.   

Η συλλογή των δεδομένων μας ολοκληρώνεται με μικρές ομαδικές συνεντεύξεις που 

ακολουθούν το τέλος της πειραματικής διαδικασίας και έχουν περισσότερο τη μορφή 

συζήτησης. Οι συνεντεύξεις αυτές βασίστηκαν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 

δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εκφράσουν καλύτερα τις 

εμπειρίες τους, απαλλαγμένες από τους περιορισμούς που συχνά θέτει η οπτική του 

ερευνητή. Οι απαντήσεις των μαθητών ηχογραφήθηκαν εν γνώση τους μέσω 

ψηφιακής συσκευής, ώστε να καταστεί δυνατή η μελέτη τους σε δεύτερο χρόνο. Στη 

φάση αυτή θίχτηκαν και ζητήματα κινηματογραφικής ανάλυσης με αναφορά στην 

μουσική, τα χρώματα της ταινίας και τις κινήσεις της κάμερας, κάτι που -όπως 

προαναφέραμε- αποφύγαμε στα προηγούμενα στάδια. Ο λόγος αφενός για να 

αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κατευθυνόμενων απαντήσεων που πιθανόν να 

αλλοιώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και αφετέρου για να μελετήσουμε την 

κριτική ικανότητα των μαθητών χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διδασκαλία πάνω 

στην ερμηνεία του εκφραστικού κώδικα μιας ταινίας. Μερικές από τις ερωτήσεις που 

τέθηκαν στους μαθητές ήταν οι εξής : «Τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση στην 

ταινία;», «Έχετε κάποιο σχόλιο για τη μουσική και τα χρώματα της ταινίας;», «Πώς 

χειρίζεται ο σκηνοθέτης τις κινήσεις της κάμερας; Γιατί;», «Κερδίσατε κάτι από τη 

σημερινή εμπειρία;».  

4.4 Περιγραφή υποκειμένων και διαδικασία διεξαγωγής του 

πειράματος  

Για τη διεξαγωγή του πειράματος επιλέχθηκε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της 

αγγλικής γλώσσας, στην πόλη των Χανίων. Η επιλογή αυτή έγινε για πρακτικούς 

λόγους αφού η πρόσβαση στους μαθητές ήταν ευκολότερη και αμεσότερη, 

παρακάμπτοντας έτσι τη γραφειοκρατία για την απαιτούμενη αδειοδότηση που 

επιτρέπει την πρόσβαση σε δημόσια σχολεία. Σε μια τέτοια περίπτωση, πέραν της 

                                                           
90 Στο ίδιο, σ. 214-215. 
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μεγάλης αναμονής για την απαραίτητη έγκριση από μέρους της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, θα υπήρχε και το επιπρόσθετο 

πρόβλημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή από τα σχολεία του νομού. Η 

προβολή της υπό εξέτασης ταινίας και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από 

τους μαθητές με πρόχειρους υπολογισμούς θα χρειάζονταν κατά προσέγγιση τρεις 

διδακτικές ώρες, ένας παράγοντας ανασταλτικός για τη σύμφωνη γνώμη καθηγητών 

και διευθυντών στα περισσότερα σχολεία. Από την άλλη πλευρά,  η επιλογή του εν 

λόγω εκπαιδευτηρίου παρείχε το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ενός μεγαλύτερου σε 

εύρος χαρακτηριστικών δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας μαθητές διαφόρων ηλικιών, 

κοινωνικών στρωμάτων και εθνικότητας.     

Το εν λόγω εκπαιδευτήριο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Χανίων, γεγονός που 

το καθιστά εύκολα προσβάσιμο από διάφορες περιοχές της πόλης, ενώ το Μάιο του 

2018 – που αποτελεί το μήνα διεξαγωγής του πειράματος- είχε συνολικά 193 

εγγεγραμμένους μαθητές και απασχολούσε προσωπικό 7 καθηγητών. Για τη 

διεξαγωγή του πειράματος έγινε ανοιχτή, προφορική πρόσκληση σε μαθητές 

επιπέδων Β2, C1 και C2, καθώς ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα που απευθύνεται το 

πείραμα μας (13 έως 17 ετών). Η σήμανση της υπό εξέτασης ταινίας ως 

«ακατάλληλης κάτω των 13» λόγω σκηνών έντονης βίας ήταν άλλωστε απαγορευτική 

για μικρότερες ηλικίες. Οι μαθητές ανά τάξη ενημερώθηκαν για τη διαδικασία του 

πειράματος και το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η έρευνα αυτή και στη συνέχεια 

μοιράστηκαν έντυπα συναίνεσης τόσο των μαθητών όσο και των γονέων, τα οποία 

έπρεπε να προσκομίσουν υπογεγραμμένα σε περίπτωση που επιθυμούσαν να λάβουν 

μέρος.  

Είκοσι δύο άτομα εκδήλωσαν τελικά ενδιαφέρον, με την αναλογία αγοριών και 

κοριτσιών να είναι ίση. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων ήταν από 13 έως 16, ενώ 

έλαβαν μέρος και τέσσερις μαθητές 12 ετών με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους 

και αφού είχαν ενημερωθεί προηγουμένως για την σήμανση και το περιεχόμενο της 

ταινίας. Από το συγκεντρωθέν δείγμα δεκαοχτώ μαθητές ήταν ελληνικής ιθαγένειας, 

δύο αραβικής και ένας αλβανικής. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η φοίτηση σε 

δημόσια ελληνικά σχολεία, από την έκτη τάξη του δημοτικού έως και την πρώτη τάξη 

του Ενιαίου Λυκείου.  
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Μια εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή του πειράματος οι μαθητές ενημερώθηκαν για 

την ημερομηνία και ώρα προβολής της ταινίας, η οποία έλαβε χώρα εκτός των 

διδακτικών τους ωρών. Οι συμμετέχοντες δεν ενημερώθηκαν σε καμία φάση για τον 

τίτλο της ταινίας, σε μια προσπάθεια να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε 

έρευνας ή αναζήτησης από μέρους τους, που μπορεί να επηρέαζε την αντίληψη και   

την απόδοσή τους στο πείραμα. Η μόνη οδηγία που δόθηκε ήταν η ανάγνωση δύο 

φωτοτυπημένων φύλλων που μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες μαθητές την ημέρα 

εκείνη. Το τετρασέλιδο φωτοτυπημένο υλικό ήταν μία συρραφή από πληροφορίες για 

τη μάχη των Θερμοπυλών και την οργάνωση της σπαρτιατικής πολιτείας, αντλημένες 

από το βιβλίο της Α΄ γυμνασίου και την ψηφιακή βάση δεδομένων «Φωτόδεντρο» 

[Παράρτημα V]. Το βοηθητικό αυτό υλικό, που είχε άμεση σχέση με τα 

ερωτηματολόγια του πειράματος, είχε ως στόχο αφενός να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες θα έπαιρναν μέρος στην ερευνητική διαδικασία έχοντας μία κοινή 

βάση αναφοράς για το ιστορικό γεγονός, όπως αυτό παρουσιάζεται από τα σχολικά 

βιβλία. Αφετέρου πρόσθεσε μία ακόμα παράμετρο στην έρευνά μας, δίνοντάς μας τη 

δυνατότητα να μελετήσουμε τη στάση των μαθητών απέναντι στα γραπτά κείμενα.  

Την ημέρα διεξαγωγής του πειράματος όλοι οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν σε 

μία μεγάλη αίθουσα και κάθισαν ημικυκλικά, σε δύο ειδικά διαμορφωμένες σειρές 

από θρανία σε διάταξη Π. Η διάταξη αυτή θεωρείται ότι βελτιώνει την 

συναισθηματική και κοινωνική ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη αφού οι μαθητές 

βλέπονται κατά πρόσωπο και ότι ευνοεί τον διάλογο.91 Συνήθως απαρτίζεται από μία 

σειρά θρανίων σε πεταλοειδή διάταξη· στην περίπτωσή μας όμως αναγκαστήκαμε να 

δημιουργήσουμε δύο σειρές λόγω του αριθμού των συμμετεχόντων. Αφού οι μαθητές 

κάθισαν στα θρανία επιλέγοντας ελεύθερα τη θέση τους, τους μοιράστηκαν τα 

ερωτηματολόγια του προ-ελέγχου [Παράρτημα ΙΙI], τα οποία και κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε διάστημα 15 λεπτών. Προτού ξεκινήσει η προβολή της ταινίας, 

ανακοινώθηκε ο τίτλος της και στη συνέχεια οι μαθητές ρωτήθηκαν εάν την γνώριζαν 

ή την είχαν παρακολουθήσει παλαιότερα. Οι μισοί περίπου δήλωσαν πως ούτε 

γνώριζαν ούτε είχαν παρακολουθήσει ποτέ τους 300 του Snyder· οι υπόλοιποι έδειξαν 

ενθουσιασμό στο άκουσμα του τίτλου αφού γνώριζαν για ποια ταινία επρόκειτο, 

χωρίς ωστόσο να την έχουν παρακολουθήσει. 

                                                           
91 E. Δημητρόπουλος, Παιδαγωγική ψυχολογία, Αθήνα, Έλλην, 2013, σ. 303. 
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Η προβολή της ταινίας έγινε μέσω διαδραστικού πίνακα και υπολογιστή. Αξίζει εδώ 

να σημειωθεί ότι δεν χρησιμοποιηθήκαν υπότιτλοι, επειδή η προβολή έγινε στα 

πλαίσια ενός εκπαιδευτηρίου ξένων γλωσσών και ήταν θερμή παράκληση του 

διευθύνοντα. Η λεπτομέρεια αυτή είναι σημαντική, καθώς υποθέτουμε ότι οι μαθητές 

-παρακολουθώντας μία ταινία σε ξένη γλώσσα και χωρίς υπότιτλους- θα 

αναγκάστηκαν συχνά να στηριχτούν σε εξωγλωσσικά στοιχεία για την κατανόηση 

των γεγονότων, στρέφοντας την προσοχή τους στην εικόνα, τους ήχους και τις 

κινήσεις της κάμερας όπου η αφήγηση και οι διάλογοι δεν τους ήταν κατανοητοί. 

Κατά τη διάρκεια της προβολής απαντήθηκαν τυχόν απορίες που έθεσαν οι μαθητές, 

ενώ καταγράφηκαν οι αντιδράσεις και τα σχόλιά τους στα πλαίσια της παρατήρησης. 

Μετά το τέλος της προβολής μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο του μετα-ελέγχου και η 

υπό εξέταση ομάδα κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις. Στη φάση αυτή δόθηκε 

λίγο περισσότερος χρόνος στους μαθητές, καθώς οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ήταν 

περισσότερες σε σχέση με το ερωτηματολόγιο του προ-ελέγχου. 

Μετά την ολοκλήρωση του μετα-ελέγχου και τη λήξη ουσιαστικά της πειραματικής 

διαδικασίας, ακολούθησε μία σύντομη ομαδική συνέντευξη με τη μορφή συζήτησης, 

κατά την οποία οι μαθητές κλήθηκαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις 

σκέψεις τους για την εμπειρία αυτή. Οι διάλογοι ηχογραφήθηκαν μέσω ψηφιακής 

συσκευής εις γνώση των μαθητών, ενώ το ηχογραφημένο υλικό χρησιμοποιήθηκε 

αυστηρά στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας αυτής.             

4.5 Αποτελέσματα/ ευρήματα 

Ξεκινώντας με το ερωτηματολόγιο του προ-ελέγχου, μία από τις πρώτες ερωτήσεις 

στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές αφορούσε τη σχέση τους με το 

μάθημα της ιστορίας. Δεκαοχτώ από τους είκοσι δύο δήλωσαν ότι τους αρέσει το 

μάθημα της ιστορίας, με τις αιτιολογήσεις τους να είναι στην πλειοψηφία τους 

γενικές, σημειώνοντας κατά βάση ότι μαθαίνουν πράγματα για τον τόπο τους, τις 

ρίζες τους και το παρελθόν τους. Τέσσερις μαθητές, εκ των οποίων τρία αγόρια και 

ένα κορίτσι, απάντησαν «όχι» στην ερώτηση «Σας αρέσει το μάθημα της ιστορίας;». 

Σαν αιτιολόγηση ανέφεραν ότι «Η ιστορία είναι βαρετή», «Πρέπει να διαβάζουμε 

πολύ», «Υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες». Οι επόμενες δύο ερωτήσεις αφορούσαν 

τη συχνότητα χρήσης ταινιών στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας μέσα στη 
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σχολική αίθουσα, καθώς και άλλων πηγών πέραν του σχολικού εγχειριδίου. Οι 

απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο διάγραμμα (1). 

Διάγραμμα (1) 

 

Όπως προκύπτει η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε σπάνια ή μηδαμινή 

χρήση εξωτερικών πηγών από τους διδάσκοντες στο μάθημα της ιστορίας, ενώ 

χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι αριθμοί αυτοί είναι αντιστρόφως ανάλογοι με 

τις ηλικίες των μαθητών. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη είναι η τάξη, τόσο 

μικρότερος ο αριθμός εξωτερικών πηγών που χρησιμοποιούνται πέραν του σχολικού 

εγχειριδίου. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την προσκόλληση των καθηγητών σε 

παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας και στο σχολικό βιβλίο ως το μοναδικό θεμιτό 

μέσο για την μετάδοση γνώσεων. Όσον αφορά παραδείγματα άλλων πηγών που 

χρησιμοποιούνται στο μάθημα της ιστορίας, οι συχνότερες απαντήσεις των μαθητών 

ήταν η τηλεόραση, το διαδίκτυο, χάρτες, φωτογραφίες και βίντεο. Ένας μόνο 

μαθητής ανέφερε τη ψηφιακή βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας 

«Φωτόδεντρο» και άλλος ένας εξωσχολικά βιβλία. Στη συζήτηση που ακολούθησε 

της διαδικασίας του πειράματος, πάνω από τους μισούς μαθητές δήλωσαν άγνοια για 

την ύπαρξη της ψηφιακής βάσης «Φωτόδεντρο», και οι υπόλοιποι  ανέφεραν ότι τη 

γνώριζαν, αλλά δεν την είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ στα πλαίσια του μαθήματος. Οι 

διαπιστώσεις αυτές αποτελούν έκπληξη, δεδομένου ότι τα βιβλία εκπαιδευτικού 

υπογραμμίζουν την χρήση εξωτερικών πηγών ως μείζονος σημασίας για τη σωστή 

καθοδήγηση του μαθητή προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τα ιστορικά 

γεγονότα. Το βιβλίο εκπαιδευτικού της Α΄ Γυμνασίου αναφέρει χαρακτηριστικά 

«Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή του διδάσκοντος στο να εθιστεί ο μαθητής στη 

μελέτη της εικόνας»,92 κάτι το οποίο δεν φαίνεται να εφαρμόζεται στην πράξη.  

                                                           
92 Θ. Κατσουλάκος, Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Β. Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Βιβλίο 

Εκπαιδευτικού, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», 2007, σ. 16. 
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Οι υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου Α΄ του προ-ελέγχου αφορούν το 

ιστορικό γεγονός της μάχης των Θερμοπυλών. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 

σε συνάρτηση με αυτά του μετα-ελέγχου, ώστε να καταστεί δυνατή η απάντηση του 

αρχικού μας προβληματισμού, της ύπαρξης δηλαδή κάποιας μεταβολής ή όχι στην 

ιστορική αντίληψη των μαθητών. Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση (8) «Με συντομία 

γράψτε τι γνωρίζετε για τη μάχη των Θερμοπυλών». Πρόκειται για μια ερώτηση 

ανοικτού τύπου, που κύριο στόχο έχει να ελέγξει κατά πόσο οι μαθητές ακολούθησαν 

την αρχική οδηγία και διάβασαν το φωτοτυπημένο υλικό που τους είχε δοθεί μία 

εβδομάδα νωρίτερα. Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα ανά φύλο. Από το 

γυναικείο πληθυσμό ένα μόνο άτομο έδωσε μία ικανοποιητική και ιστορικά ακριβή 

απάντηση, ενώ τρία άτομα δεν απάντησαν καθόλου. Τα υπόλοιπα οχτώ κατέθεσαν 

πολύ γενικές διατυπώσεις, που δεν επιβεβαιώνουν απαραίτητα τη γνώση του 

ιστορικού γεγονότος και κατά συνέπεια την ανάγνωση των ιστορικών πηγών που 

εδόθησαν. Παραθέτουμε κάποιες από τις απαντήσεις αυτολεξεί: «Ότι αγωνίστηκαν οι 

Σπαρτιάτες με τους Πέρσες» (Μαθήτρια ετών 13), «Γνωρίζω πως πήρε μέρος ο 

Λεωνίδας και 300 ή 299 ακόμη μαζί του» (Μαθήτρια ετών 12), «Πολέμησαν δύο 

στρατοί ο ένας απέναντι στον άλλο και γενικότερα ήταν μια πολύ άδικη μάχη.» 

(Μαθήτρια ετών 15). Οι απαντήσεις των αγοριών εμφανίζουν μία εντελώς 

διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, ένας μόνο μαθητής απέφυγε να απαντήσει την 

ερώτηση τελείως και δύο παρέθεσαν γενικούς ορισμούς. Η πλειοψηφία, ωστόσο, 

έδειξε επαρκή γνώση του ιστορικού γεγονότος, με επτά μαθητές να παραθέτουν 

αναλυτικές και ιστορικά ακριβείς απαντήσεις. Υπήρξε, τέλος, και ένας μαθητής που 

προέβη σε μία λανθασμένη και παραποιημένη παρουσίαση του ιστορικού γεγονότος, 

κάνοντας λόγο για νίκη των Σπαρτιατών έπειτα από τη συνδρομή του Εφιάλτη. Τα 

παραπάνω ευρήματα μαρτυρούν μια καλύτερη γνώση του ιστορικού γεγονότος από 

πλευράς των αγοριών, που μπορεί -ωστόσο- να οφείλεται τόσο στην ανάγνωση του 

έντυπου υλικού που μοιράστηκε στα πλαίσια διεξαγωγής του πειράματος, όσο και 

στις προηγούμενες ιστορικές τους γνώσεις. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων 

ερωτήσεων θα φωτίσουν ίσως καλύτερα το ζήτημα αυτό.   

Στην ερώτηση αναφορικά με την χρονολογία της μάχης των Θερμοπυλών 

αναμένουμε ότι όσοι διάβασαν τις γραπτές πηγές που εδόθησαν θα γνωρίζουν τη 

σωστή απάντηση, ενώ σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό τότε θα μπορέσουν να 

το επαληθεύσουν μέσω της ταινίας. Οι απαντήσεις των μαθητών φαίνονται στα 
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διαγράμματα (2) και (3), που αφορούν τον πληθυσμό των κοριτσιών και των αγοριών 

αντίστοιχα.  

Διάγραμμα (2) 

 

Διάγραμμα (3) 

 

Παρατηρούμε ότι μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις των κοριτσιών 

παρουσιάζουν κάποια μεταβολή, με την πλειοψηφία να δίνει τη σωστή απάντηση. 

Μπορούμε έτσι να κάνουμε λόγο για μια θετική επιρροή. Αντίθετα ο πληθυσμός των 

αγοριών δεν παρουσιάζει καμία απολύτως αλλαγή στις απαντήσεις του πριν από και 

μετά το ερέθισμα της ταινίας. Στην ερώτηση σχετικά με το ποιοι έλαβαν μέρος στη 

μάχη των Θερμοπυλών αναμένουμε και πάλι όσοι έκαναν ανάγνωση τα σχετικά 

αποσπάσματα από τα διδακτικά εγχειρίδια να γνωρίζουν τη σωστή απάντηση. Η 

ταινία, αντίθετα, στην ερώτηση αυτή δεν θα αποβεί βοηθητική, καθώς -όπως 

υπογραμμίσαμε και στην ενότητα 3.2- πέρα από τους Σπαρτιάτες και μια σύντομη 

αναφορά στους Θεσπιείς, οι υπόλοιπες ελληνικές δυνάμεις που συμμετείχαν στη 

μάχη των Θερμοπυλών απουσιάζουν. Από τους είκοσι δύο συμμετέχοντες στο 

πείραμα οι δεκαοχτώ έδωσαν λανθασμένη απάντηση στο ερώτημα πριν από την 

προβολή της ταινίας, με μόνη εξαίρεση τις απαντήσεις τεσσάρων μαθητριών. Μετά 

την προβολή της ταινίας και οι 22 μαθητές υιοθέτησαν την οπτική της ταινίας, 
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δίνοντας λανθασμένη απάντηση. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα στην ερώτηση 

περί της σπαρτιάτικης Αγωγής. Το απόσπασμα από το βιβλίο ιστορίας της Α΄ 

γυμνασίου αναφέρει ξεκάθαρα ότι η Αγωγή των νέων περιελάμβανε εκτός των άλλων 

ανάγνωση, γραφή, μουσική και χορό. Η ταινία αντίθετα εστιάζει στην πιο βίαιη 

πλευρά της Αγωγής δίνοντας έμφαση μόνο στις πολεμικές τέχνες. Πριν από το 

ερέθισμα της ταινίας οχτώ συμμετέχοντες έδωσαν σωστές απαντήσεις, έναντι 

δεκατεσσάρων λανθασμένων. Εντυπωσιακή είναι η μεταβολή που σημειώθηκε μετά 

το ερέθισμα της ταινίας, με το σύνολο και των είκοσι δύο μαθητών να δηλώνουν 

λανθασμένα ότι η Αγωγή των νέων στην αρχαία Σπάρτη περιελάμβανε μόνο τη 

διδασκαλία πολεμικών τεχνών. Η επιρροή της ταινίας στην ερώτηση αυτή είναι 

ξεκάθαρη. Οι  μαθητές φαίνεται να εμπιστεύονται τις πληροφορίες της 

κινηματογραφικής αναπαράστασης, ενώ εδώ θα κάνουμε λόγο για μια αρνητική 

επιρροή αφού η προηγούμενη σωστή γνώση αντικαταστήθηκε από λανθασμένη.       

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου του προελέγχου συμπίπτει με την 

τέταρτη ερώτηση του μετα-ελέγχου. Αποτελείται από πέντε υποερωτήματα «σωστού» 

ή «λάθους» τα οποία θίγονται άμεσα ή έμμεσα στην ταινία, ενώ συμπεριλαμβάνονται 

και στο φωτοτυπημένο υλικό του σχολικού εγχειριδίου. Όσον αφορά τα 

υποερωτήματα (α), (γ) και (δ) η ταινία μπορεί να αποδειχτεί βοηθητική, καθώς η 

παρουσίαση του σκηνοθέτη συνάδει με τις γραπτές ιστορικές πηγές. Αντίθετα στα 

υποερωτήματα (β) και (ε) η ταινία μπορεί να αποβεί παραπλανητική, οδηγώντας τους 

μαθητές στην υιοθέτηση ιστορικά ανακριβών συμπερασμάτων. Οι απαντήσεις των 

μαθητών φαίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα (4) που ακολουθεί: 

Πίνακας (4) 

 Πριν την ταινία Μετά την ταινία 

 Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

α) Τα παιδιά ξεκινούσαν την Αγωγή στα 15. 16 6 20 2 

β) Η Σπάρτη είχε δύο βασιλείς. 13 9 9 13 

γ) Οι γυναίκες στη Σπάρτη είχαν δύναμη και  

    επιρροή. 

14 8 17 5 

δ) Οι Σπαρτιάτες ασχολούνταν κυρίως με το  

   εμπόριο και τη γεωργία. 

17 5 19 3 

ε) Η μάχη των Θερμοπυλών έληξε με ήττα 

   των Ελλήνων.  

18 4 16 6 
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Όπως μαρτυρούν οι αριθμοί, μετά την προβολή της ταινίας σημειώθηκε μεταβολή 

στις απαντήσεις των μαθητών και στα πέντε υποερωτήματα. Στις ερωτήσεις (α),(γ) 

και (δ) όπου η ταινία συνάδει με τις γραπτές ιστορικές πηγές υπήρξε θετική επίδραση, 

με τον αριθμό των σωστών απαντήσεων να αυξάνεται. Αντίθετα στα ερωτήματα (β) 

και (ε) όπου η κινηματογραφική αφήγηση δεν ακολουθεί την καταγεγραμμένη 

ιστορία, παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των λανθασμένων απαντήσεων, κάνοντας 

έτσι λόγο για αρνητική επίδραση. Ενδιαφέρον έχει πως στα πρώτα τέσσερα 

ερωτήματα τις μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάζει και πάλι ο πληθυσμός των 

κοριτσιών, σε αντίθεση με την περίπτωση των αγοριών που φαίνεται να παραθέτουν 

σωστότερες απαντήσεις αλλά και να εμμένουν στις αρχικές τους επιλογές ακόμη και 

μετά την επίδραση της ταινίας. Στην τελευταία, αντίθετα, ερώτηση που αφορά την 

έκβαση της μάχης των Θερμοπυλών το σύνολο των κοριτσιών έκλινε προς τη σωστή 

απάντηση, ενώ και οι έξι λανθασμένες απαντήσεις ανήκουν σε αγόρια, γεγονός που 

προκαλεί εντύπωση αφού από τις μέχρι τώρα απαντήσεις τους έχει διαφανεί η τάση 

να μεταβάλουν σπάνια τις αρχικές τους εντυπώσεις.   

Πριν συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις του δεύτερου ερωτηματολογίου, έχει 

ίσως ενδιαφέρον να παραθέσουμε και τις παρατηρήσεις μας κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής του πειράματος. Πριν από την έναρξη της ταινίας και αφού είχε 

συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, ανακοινώθηκε στους μαθητές –όπως 

προαναφέραμε- ότι η προβολή της ταινίας θα γίνει χωρίς υπότιτλους. Οι αρχικές 

αντιδράσεις των μαθητών ήταν αρνητικές, με την πλειοψηφία να εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά της αλλά και την ανησυχία της όσον αφορά την πλήρη κατανόηση της 

ταινίας. Οι αρχικές τους φοβίες ξεπεράστηκαν σύντομα με την έναρξη της προβολής, 

ενώ σε κανένα σημείο η απουσία των υπότιτλων δε φάνηκε να αποτελεί εμπόδιο. 

Μπορούμε, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι οι μαθητές στράφηκαν στην εικόνα και τα 

υπόλοιπα εκφραστικά στοιχεία της ταινίας για να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά 

της αφήγησης που η γλώσσα μπορεί να δημιούργησε. Η ταινία του Snyder άλλωστε, 

με την έμφαση στη δύναμη της εικόνας, τα ιδιαιτέρα χρώματα και τις προσεγμένες 

κινήσεις της κάμερας, πρέπει να βοήθησε πολύ. Στην αρχή της προβολής, επίσης, οι 

μαθητές παρακολουθούσαν την ταινία σιωπηλά, χωρίς ιδιαίτερα σχόλια και 

αντιδράσεις. Καθώς προχωρούσε η ώρα -όμως- φάνηκε να αισθάνονται πιο άνετα και 

οικεία, εκφράζοντας σχόλια και απορίες δυνατά. Αρκετές φορές σχολιάστηκαν 

ατάκες της ταινίας που οι μαθητές ανακάλεσαν στη μνήμη τους από τα σχολικά τους 
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βιβλία, επιβεβαιώνοντας την πιστότητα στις ιστορικές πηγές. Κάποιοι σχολίασαν τις 

πολεμικές σκηνές ως «υπερβολικά βίαιες» και «κουραστικές». Τα περισσότερα, 

όμως,  σχόλια προκάλεσε η παρουσίαση του Ξέρξη και των περσικών δυνάμεων εν 

γένει. Η θηλυπρεπής αναπαράσταση του Πέρση βασιλιά ξένισε πολλούς μαθητές, ενώ 

το ίδιο συνέβη και με τις τερατόμορφες φιγούρες των Περσών. Αφορμή συζητήσεων 

στάθηκαν και τα στοιχεία υπερβολής της ταινίας. Ανάμεσα στις απορίες που 

εκφράστηκαν ήταν οι εξής: «Δεν πέθαναν καθόλου Σπαρτιάτες την πρώτη ημέρα της 

μάχης;», «Πώς ήταν δυνατόν να σκοτωθούν οι Αθάνατοι αφού ήταν ‘αθάνατοι’;», 

«Είχαν τέρατα και ρινόκερους οι Πέρσες;». Στο σημείο αυτό παρατηρούμε το εξής 

οξύμωρο. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές παρακολουθούν συνειδητά μια ταινία 

μυθοπλασίας στην οποία τα στοιχεία της υπερβολής και της φαντασίας είναι διάχυτα, 

την ίδια στιγμή φαίνεται να την εμπιστεύονται πλήρως, κρίνοντας από τις αντιδράσεις 

και τις απορίες τους. Τέλος, η ταινία αποτέλεσε αφορμή και για ιστορικές 

αναζητήσεις με απορίες όπως: «Τι ήταν τα 1000 έθνη των Περσών;», «Tι ήταν η 

Γερουσία;», «Γιατί έστειλε τον Αστίνωο ο πατέρας του στις Θερμοπύλες αφού δεν 

ήθελε να πεθάνει;». Πολλές φορές, μάλιστα, ήταν οι ίδιοι οι μαθητές αυτοί που 

έδειχναν προθυμία να απαντήσουν στις ερωτήσεις των συμμαθητών τους, ξεκινώντας 

έτσι ένα εποικοδομητικό διάλογο και αλληλοσυμπληρώνοντας ο ένας τις γνώσεις του 

άλλου. Η εμπλοκή του ερευνητή καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής ήταν όσο το 

δυνατόν πιο διακριτική, σε μια προσπάθεια να μην επηρεαστούν τα αποτελέσματα 

της έρευνας.                        

Συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου Β΄ στη φάση του 

μετα-ελέγχου, στο ερώτημα «Πόσο ιστορικά ακριβής ήταν η ταινία κατά τη γνώμη 

σας;» οι μαθητές προχώρησαν στις εξής απαντήσεις σχηματοποιημένες ανά φύλο: 

Διάγραμμα (5) 
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Η πλειοψηφία, λοιπόν, συμφωνεί ότι η ταινία ήταν αρκετά έως πολύ ακριβής και 

μόνο δύο μαθητές βρήκαν μικρή πιστότητα στην ιστορική πραγματικότητα. 

Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι ενώ ένα σημαντικό ποσοστό του γυναικείου 

πληθυσμού σημείωσε μεγάλη ακρίβεια, ο πληθυσμός των αγοριών φάνηκε πιο 

συγκρατημένος προτιμώντας την ένδειξη ‘αρκετά’. Στην ανοικτού τύπου ερώτηση 

σχετικά με τυχόν ιστορικά γεγονότα ή πληροφορίες που οι μαθητές έμαθαν μέσω της 

ταινίας και τα οποία δεν γνώριζαν πριν, τρεις από τους είκοσι δύο δήλωσαν ότι δεν 

πληροφορήθηκαν τίποτα το καινούργιο. Πέντε άτομα δήλωσαν ότι έμαθαν τι ήταν οι 

Έφοροι και τρία τι ήταν τα «Κάρνεια». Τρία, επίσης, άτομα σημείωσαν ότι 

κατανόησαν καλύτερα τη διαφορετική νοοτροπία μεταξύ Περσών και Ελλήνων και 

τέσσερα τι ήταν τελικά η σπαρτιατική Αγωγή. Άλλες απαντήσεις είχαν να κάνουν με 

τους Αθανάτους του Ξέρξη, τη συμμετοχή των Θεσπιέων στη μάχη και τέλος την 

αμφιλεγόμενη αναπαράσταση του Ξέρξη. Στο ερώτημα αναφορικά με τις ιστορικές 

ανακρίβειες και τα μυθοπλαστικά στοιχεία της ταινίας η πλειοψηφία της υπό 

εξέτασης ομάδας υπέδειξε τις τερατόμορφες αναπαραστάσεις των Περσών, τα μυθικά 

ζώα που επιστράτευσε ο περσικός στρατός (ρινόκεροι και ελέφαντες), καθώς και την 

παραποιημένη αναπαράσταση του Ξέρξη. Υπήρχαν και απαντήσεις λιγότερο 

αναμενόμενες, που αποδεικνύουν την κριτική ικανότητα των μαθητών όσον αφορά 

την προσέγγιση των ιστορικών αναπαραστάσεων. Έτσι κάποιοι συμμετέχοντες 

υπέδειξαν ως ιστορικά ανακριβή τα «φανταστικά φόντα» της ταινίας, «το πλήθος των 

Περσών», «τον τρόπο που πολεμούσαν», «την παρουσίαση του μαντείου» καθώς και 

τη «χρήση πυρίτιδας από τους Πέρσες-μάγους» την οποία ένας μαθητής υπέδειξε ως 

αναχρονιστική. Στο ερώτημα κατά πόσο η ταινία κέντρισε το ενδιαφέρον των 

εμπλεκόμενων ώστε να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη μάχη 

των Θερμοπυλών, το σύνολο σχεδόν της υπό εξέτασης ομάδας απάντησε «ναι», με 

ένα μόνο μαθητή από τους είκοσι δύο να σημειώνει την ένδειξη «όχι». Ίδια ήταν και 

τα αποτελέσματα στο ερώτημα (9), που αφορούσε την άποψη των μαθητών για τη 

χρήση των ταινιών ως μέσο διδασκαλίας των ιστορικών γεγονότων. Στο τελευταίο -

τέλος- ερώτημα σχετικά με την εκπαιδευτική αξία των ιστορικών ταινιών εν γένει, 

είκοσι ένας μαθητές αναγνώρισαν τη συμβολή τους στην διαμόρφωση της ιστορικής 

μνήμης. Παραθέτουμε κάποιες από τις αιτιολογήσεις τους: «Είναι ένας εναλλακτικός 

τρόπος μάθησης που δεν κάνει τους μαθητές να βαριούνται» (Μαθητής 15 ετών), «Οι 

ταινίες μας κινούν το ενδιαφέρον και μπορεί να κάνουμε έρευνα για το θέμα.» 

(Μαθητής 13 ετών), «Με τις ταινίες το ενδιαφέρον των μαθητών κεντρίζεται, ενώ 
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ταυτόχρονα μαθαίνουν για ιστορικά γεγονότα με ένα πιο ενδιαφέρον τρόπο» 

(Μαθητής 14 ετών), «Βλέποντας μια ιστορική ταινία ένας μαθητής μπορεί 

ευκολότερα να κατανοήσει και να θυμάται το ιστορικό γεγονός στο οποίο αναφέρεται 

η ταινία» (Μαθήτρια ετών 15), «Είναι σαν το μάθημα της ιστορίας αλλά με πιο 

ευχάριστο τρόπο» (Μαθήτρια ετών 14), «Μπορείς να μάθεις πολλές πληροφορίες τις 

οποίες δεν αναφέρει το βιβλίο» (Μαθήτρια ετών 13). Ένας μαθητής αναγνώρισε 

εκπαιδευτική αξία στις ιστορικές ταινίες «αλλά μόνο σε αυτές που δεν υπάρχουν 

πολλές ιστορικές ανακρίβειες» (Μαθητής ετών 16), ενώ –τέλος- ένα άτομο από την 

υπό εξέταση ομάδα κράτησε αρνητική στάση όσον αφορά την εκπαιδευτική αξία των 

ταινιών, δηλώνοντας «Δεν πιστεύω πως οι ταινίες είναι για να διδάσκουν. Οι ταινίες 

αυτού του είδους είναι καθαρά φτιαγμένες για κερδοσκοπικούς σκοπούς και για να 

εντυπωσιάσουν το κοινό» (Μαθητής ετών 15).  

Στην ομαδική συζήτηση που ακολούθησε την πειραματική διαδικασία ζητήθηκε από 

του μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους από την 

εμπειρία αυτή. Κάποιοι μαθητές προτίμησαν να μην συμμετέχουν καθόλου, ενώ τρεις 

αποχώρησαν λόγω προσωπικών υποχρεώσεών τους. Όσοι μίλησαν εστίασαν κυρίως 

στα μυθοπλαστικά στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί καμία 

διδασκαλία πάνω στην κινηματογραφική ανάλυση και αποκωδικοποίηση μιας 

ταινίας, αρκετοί μαθητές ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν επιτυχώς στοιχεία 

υπερβολής, μεταφοράς και αλληγορίας, κάνοντας αναφορά στα σχήματα λόγου που 

συναντούν στην λογοτεχνία. Αν και κατά τη διάρκεια της προβολής οι τερατόμορφες 

αναπαραστάσεις του Snyder φάνηκε να τους ξενίζουν, εκ των υστέρων έκριναν ότι 

κατά βάση έχουν χαρακτήρα συμβολικό. «Η ταινία απεικόνιζε τους ανθρώπους 

ανάλογα με το τι ήθελε να δείξει ότι ήταν. Έτσι λογικό είναι να είναι ιστορικά 

ανακριβές ότι υπήρχαν άντρες με τερατόμορφη όψη», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας 

μαθητής. Όσον αφορά την εικόνα, τη μουσική και τα χρώματα της ταινίας, οι μαθητές 

ήταν συγκρατημένοι στις απαντήσεις τους, πιθανόν γιατί δεν είχαν ποτέ μπει στη 

διαδικασία να αναλύσουν τα εκφραστικά στοιχεία μιας ταινίας. Κάποιοι σχολίασαν 

τα εντυπωσιακά φόντα και τις ρεαλιστικές αναπαραστάσεις των τοπίων. Μία μόνο 

μαθήτρια (12 ετών) αναφέρθηκε στα χρώματα της ταινίας κάνοντας την εξής 

δήλωση: «Εμένα με βοήθησαν πολύ τα χρώματα γιατί ήταν έντονα εκεί που 

χρειαζόταν και θολά αλλού.». Η δήλωση αυτή ήταν σημαντική, εάν λάβουμε υπόψη 

μας ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν ποτέ εξασκηθεί στην μετάφραση των κινούμενων 
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εικόνων. Τέλος, όσον αφορά το βασικό ερώτημα που διέπει και την εργασία αυτή, 

κατά πόσο τελικά η χρήση των ταινιών βοηθάει στο μάθημα της ιστορίας, η απόκριση 

της πλειοψηφίας ήταν για ακόμη μία φορά θετική. Θα κλείσουμε με τις απαντήσεις 

τριών μαθητριών όπως ειπώθηκαν αυτολεξεί: «Πιστεύω ότι (η ταινία) βοηθάει γιατί 

εκτός από αυτά που έχεις μάθει στο σχολείο, δηλαδή στο βιβλίο, λέει και διάφορα 

άλλα πράγματα που κι αυτά μπορεί να έγιναν και έτσι παίρνεις παραπάνω 

πληροφορίες για ένα γεγονός» (Μαθήτρια ετών 13), «Εμένα με μπερδεύουν γενικά τα 

βιβλία έτσι όπως τα γράφουν και σε κάποιους άλλους που τους μπερδεύει η ιστορία 

μπορεί η ταινία να τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα» (Μαθήτρια ετών 12), 

«Πιστεύω ότι ποτέ πια δε θα ξεχάσω τι ήταν η Αγωγή» (Μαθήτρια ετών 15).   

 

5. Συμπεράσματα 

Κάνοντας ένα απολογισμό των αρχικών μας αναζητήσεων και των τελικών 

ευρημάτων, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι επιτύχαμε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό το 

βασικό στόχο της έρευνας αυτής, δηλαδή να αποτυπώσουμε τον τρόπο σκέψης των 

μαθητών όταν προσεγγίζουν μία ταινία ιστορικού περιεχομένου και να δώσουμε 

προτεραιότητα στη μαθητική φωνή. Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της εργασίας 

μας, παρατηρούμε ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την πειραματική 

διαδικασία επιβεβαιώνουν ότι οι ταινίες μυθοπλασίας επηρεάζουν την ιστορική 

αντίληψη των μαθητών σε ένα μεγάλο βαθμό. Η επιρροή αυτή, είναι άλλοτε θετική 

και άλλοτε αρνητική, με τους μαθητές να εμπιστεύονται συχνά άκριτα την αφήγηση 

της ταινίας και να οδηγούνται σε λανθασμένες θεωρήσεις σε σημεία όπου η 

κινηματογραφική εκδοχή δεν συνάδει με τα ιστορικά τεκμήρια. Δευτερεύοντα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι η χρήση εξωτερικών πηγών 

και ταινιών στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος είναι σπάνια έως μηδενική, παρά 

τις οδηγίες των διδακτικών εγχειριδίων προς τους καθηγητές. Επίσης, οι απαντήσεις 

των μαθητών και ο τρόπος σκέψης τους όταν προσεγγίζουν μια κινηματογραφική 

ταινία δεν φάνηκε να επηρεάζονται από την ηλικία των υποκειμένων, γι αυτό και 

στην ανάλυση των αποτελεσμάτων μας δεν έγινε κάποια ηλικιακή σχηματοποίηση ή 

αναφορά. Αντίθετα διαφορές σημειώθηκαν στις απαντήσεις των μαθητών ανά φύλο. 

Ο γυναικείος πληθυσμός, συγκεκριμένα, φάνηκε να επηρεάζεται ευκολότερα από την 

ταινία και να αμφισβητεί λιγότερο την ιστορική της πιστότητα. Σε αντίθεση τα 
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αγόρια φάνηκαν πιο εγκρατή, αλλάζοντας σπάνια τις αρχικές τους εντυπώσεις.  Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι απόλαυσε τη διαδικασία και εκτίμησε τη 

συνεισφορά της ταινίας, καθώς τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα το ιστορικό 

γεγονός. Τέλος, τα εκφραστικά στοιχεία της ταινίας (εικόνα, μουσική, χρώματα, 

κίνηση κάμερας) βοήθησαν τους μαθητές αρκετά στο να κατανοήσουν και να 

αποδομήσουν την κινηματογραφική αφήγηση. Η διαδικασία, ωστόσο, αυτή φαίνεται 

να έγινε μάλλον ασυνείδητα ,αφού όταν στο τέλος της πειραματικής διαδικασίας τους 

ζητήθηκε να σχολιάσουν τα εκφραστικά μέσα που επιστρατεύει ο σκηνοθέτης, οι 

μαθητές φάνηκαν διστακτικοί στις απαντήσεις τους, μαρτυρώντας μία ελλιπή 

εκπαίδευση πάνω στην κινηματογραφική γλώσσα.  

Τα ερωτήματα και τα ζητήματα που εγείρει ο κινηματογράφος είναι πολλά και ίσως η 

έρευνα αυτή αποτελεί μια πρωτοβάθμια μόνο προσέγγιση, ενώ σε καμία περίπτωση 

δεν διατεινόμαστε ότι τα ευρήματά της είναι καθολικά και απόλυτα ακριβή. 

Υπήρχαν, άλλωστε, και πολλοί περιορισμοί. Ο πιο σημαντικός, ίσως, ήταν ο 

παράγοντας του χρόνου. Εξαιτίας του φορτισμένου προγράμματος των μαθητών και 

της δυσκολίας να βρεθούν κοινές ώρες συνάντησης, η όλη διαδικασία του πειράματος 

έγινε σε μία και μόνο ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι αφενός οι μαθητές δεν είχαν τον 

απαιτούμενο χρόνο να εμπεδώσουν όλες τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα στα 

οποία εκτέθηκαν και αφετέρου ο ερευνητής δεν είχε τη δυνατότητα να εντρυφήσει 

περισσότερο στις συναισθηματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις των υποκειμένων. 

Δεύτερος περιορισμός ήταν η επιλογή του υπό εξέταση δείγματος. Η έρευνά μας 

στηρίχτηκε στο πλησιέστερο και πιο εύκολα προσβάσιμο δείγμα που μπορέσαμε να 

βρούμε. Σύμφωνα με τους Robson και McCartan αυτό δεν μειώνει απαραίτητα την 

αξιοπιστία ενός πειράματος, σίγουρα όμως περιορίζει τις καθολικές γενικεύσεις. 

Κατά τον Bryman, τα λόγια του οποίου παραθέτουν οι Robson και McCartan: «όλοι 

γνωρίζουμε ότι σχεδόν όλες οι εμπειρικές μελέτες που δημοσιεύονται στα περιοδικά 

χρησιμοποιούν δείγματα ευκολίας, και όχι δείγματα πιθανοτήτων… Έτσι, εάν 

παίρναμε στα σοβαρά τη γενίκευση σε έναν πληθυσμό χρησιμοποιώντας στατιστική 

συμπερασματολογία, θα συνιστούσαμε την απόρριψη όλων των υποβληθέντων 

χειρογράφων».93 Παρ’ όλα αυτά, η διεξαγωγή ενός πειράματος με δείγμα 

πιθανοτήτων θα προσέφερε ίσως πιο ασφαλή συμπεράσματα. Τέλος,  η επανάληψη 

του πειράματος με ελεγχόμενες συνθήκες αυτή τη φορά και μία προεργασία όσον 

                                                           
93 Robson, McCartan, Real World Research, σ. 282.  
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αφορά την εξάσκηση των μαθητών στην αποκωδικοποίηση της κινηματογραφικής 

γλώσσας, θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως στα πολυδιάστατα ζητήματα που 

εγείρει η κινηματογραφική εικόνα.      

Θα κλείσουμε την εργασία μας με την εξής παραδοχή: Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή 

που διανύουμε, η εικόνα κατέχει κυρίαρχη θέση και τα παιδιά κάθε ηλικίας είναι 

απολύτως εξοικειωμένα με αυτήν. Δυστυχώς, όμως, -όπως αποδείξαμε και 

παραπάνω- ως θεατές δεν έχουν ασκηθεί στην ανάλυση των οπτικών μηνυμάτων, 

γεγονός που συχνά ενέχει τον κίνδυνο παρερμηνείας και υιοθέτησης στρεβλών 

συμπερασμάτων. Το θέμα “Παιδί και Κινηματογράφος” απασχόλησε και τους 

Ευρωπαίους υπουργούς Πολιτισμού στο 8ο συνέδριό τους, που έγινε τον Οκτώβριο 

του 1996 στη Βουδαπέστη. Ανάμεσα στα πορίσματα του συνεδρίου τονίστηκε η 

ανάγκη να αποκτήσουν οι νέοι κριτικό πνεύμα όσον αφορά τα οπτικοακουστικά μέσα 

επικοινωνίας γενικά και ειδικότερα τον κινηματογράφο. Η εκπαίδευση, επίσης, στα 

σχολεία θα πρέπει να περιλαμβάνει προγράμματα σχετικά με τον κινηματογράφο και 

να παρέχει ειδική εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς.94 Είκοσι τρία χρόνια μετά, το 

εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει αφομοιώσει τις προτάσεις 

αυτές. Η έννοια του γραμματισμού παραμένει συνυφασμένη με τον γραπτό λόγο, ενώ 

ο «οπτικός γραμματισμός» (visual literacy) μοιάζει παραμελημένος. Η εκπαίδευση 

γύρω από την κινούμενη εικόνα θα πρέπει να θεωρηθεί ως θεμελιώδης προτεραιότητα 

για όλα τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το σχολικό 

εγγραμματισμό με νέους όρους.     

                                                           
94 Council of Europe, “8th Conference of European Ministers Responsible for Cultural Affairs” , 

Budapest, 28-29 October 1996, σ. 17 & 23 διαθέσιμο στο: https://rm.coe.int/16804f3ebf . [Πρόσβαση: 

11 Φεβρουαρίου 2019]. 

https://rm.coe.int/16804f3ebf
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[Παράρτημα Ι] 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Αγαπητέ μαθητή/ -τρια, 

Ένα από τα σημαντικότερα  βήματα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης είναι η μελέτη 

και η κατανόηση νέων τρόπων διδασκαλίας που ενισχύουν θετικά τη διαδικασία της 

μάθησης. Συμμετέχοντας σε αυτή την έρευνα, συμφωνείτε να καταθέσετε τις σκέψεις 

και τις εμπειρίες σας όσον αφορά τη χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικό μέσο 

και πιο συγκεκριμένα τη συμβολή της ιστορικής ταινίας. 

 Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα γραπτό 

ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις του οποίου θα βοηθήσουν στη καλύτερη κατανόηση 

της διαδικασίας μάθησης, καθώς και τη θέση του κινηματογράφου σε αυτή. Η 

συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί έξω από τα πλαίσια του 

σχολικού μαθήματος και η επιλογή σας να συμμετάσχετε ή όχι δε θα επηρεάσει με 

κανένα τρόπο τη φοίτησή σας και τις υποχρεώσεις σας στο σχολείο.  

Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί με πλήρη εμπιστευτικότητα, ακολουθώντας τους κανόνες 

δεοντολογίας μιας έρευνας. Οι απαντήσεις σας στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα 

παραμείνουν ανώνυμες και εμπιστευτικές. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα 

αξιοποιηθούν μόνο τα αποτελέσματα –στατιστικά και μη- για επιστημονικούς σκοπούς. 

Εγώ, ο/η ……………………………………………………………, συμφωνώ να λάβω μέρος στην 

έρευνα που διεξάγεται από την Τζωρτζάκη Γεωργία στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας της για μεταπτυχιακό μάθημα του τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι το όνομα μου θα 

παραμείνει εμπιστευτικό σε οποιοδήποτε στάδιο της εν λόγω έρευνας καθώς και στην 

μετέπειτα παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής. 

 

    ______________________      ______________________ 

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να πάρετε μέρος στη μελέτη αυτή. Η συμμετοχή σας 

εκτιμάται πολύ και θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση της γνώσης και της 

κατανόησης μας όσον αφορά τη χρήση της ιστορικής ταινίας μέσα στην σχολική 

αίθουσα.  

Με εκτίμηση, 

Τζωρτζάκη Γεωργία 

 Απόφοιτος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  
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[Παράρτημα ΙΙ] 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Ένα από τα σημαντικότερα  βήματα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης είναι η μελέτη 

και η κατανόηση νέων τρόπων διδασκαλίας που ενισχύουν θετικά τη διαδικασία της 

μάθησης. Η έρευνα μας εστιάζει στη χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικό μέσο 

και πιο συγκεκριμένα τη συμβολή της ιστορικής ταινίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί 

από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα γραπτό ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις του 

οποίου θα βοηθήσουν στη καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας μάθησης, καθώς και 

τη θέση του κινηματογράφου σε αυτή.  

H συμμετοχή του παιδιού σας είναι καθαρά εθελοντική. Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί έξω 

από τα πλαίσια του σχολικού μαθήματος και η απόφασή σας για μη συμμετοχή δε θα 

έχει καμία επίπτωση στη φοίτηση των παιδιών και τις υπηρεσίες που λαμβάνετε μέχρι 

τώρα.  

Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί με πλήρη εμπιστευτικότητα, ακολουθώντας τους κανόνες 

δεοντολογίας μιας έρευνας. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και τυχόν συνεντεύξεις 

θα παραμείνουν ανώνυμες και εμπιστευτικές. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα 

αξιοποιηθούν μόνο τα αποτελέσματα –στατιστικά και μη- για επιστημονικούς σκοπούς. 

Ο κάτωθι γονέας/κηδεμόνας ……………………………………………….., δίνω εθελουσίως τη 

συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του ανήλικου παιδιού μου ………………………………… 

(ονοματεπώνυμο παιδιού) του ………………………………. (όνομα πατρός) στην έρευνα που 

διεξάγεται από την Τζωρτζάκη Γεωργία στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας της 

για μεταπτυχιακό μάθημα του τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Κατανοώ ότι η συμμετοχή του παιδιού μου είναι εθελοντική και ότι το όνομά του θα 

παραμείνει εμπιστευτικό σε οποιοδήποτε στάδιο της εν λόγω έρευνας καθώς και στην 

μετέπειτα παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής. 

 

    _______________________________                  ______________________ 

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σας στη μελέτη αυτή. Η συμμετοχή των 

παιδιών σας εκτιμάται πολύ και θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση της γνώσης και 

της κατανόησης μας όσον αφορά τη χρήση της ιστορικής ταινίας μέσα στην σχολική 

αίθουσα.  

Με εκτίμηση, 

Τζωρτζάκη Γεωργία 
 Απόφοιτος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  
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[Παράρτημα ΙΙΙ] 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 

1. Φύλο      □  Άρρεν         □  Θήλυ  

2. Ηλικία                             ___________________ 

3. Σας αρέσει το μάθημα της ιστορίας; Εξηγήστε σύντομα τους λόγους. 

□  Ναι                    □  Όχι  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Έχετε ποτέ παρακολουθήσει μια ταινία στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας;  

□  Ποτέ            □  Σπάνια       □  Αρκετά Συχνά  □ Συχνά  

     

5. Χρησιμοποιείτε άλλες πηγές στην τάξη για το μάθημα της ιστορίας πέρα από το 

σχολικό εγχειρίδιο; Και αν ναι μπορείτε να αναφέρετε μερικά παραδείγματα; 

□  Ποτέ            □  Σπάνια        □  Αρκετά Συχνά    □ Συχνά      

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Πότε περίπου έγινε η μάχη των Θερμοπυλών; 

□  499 π.Χ.       □  490 π.Χ.       □  480 π.Χ.       □ 477 π.Χ.  

 

7. Ποιοι πήραν μέρος στη μάχη των Θερμοπυλών; 

□ Αθηναίοι       □  Σπαρτιάτες       □  Θεσπιείς       □ Θηβαίοι  

 

8. Με συντομία γράψτε τι γνωρίζετε για τη μάχη των Θερμοπυλών. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9. Τι διδάσκονταν τα παιδιά στην Αγωγή; 

□ Ανάγνωση & Γραφή     □  Μουσική      □  Πολεμικές Τέχνες      □ Χορό 

 

10. Απαντήστε με σωστό ή λάθος στις εξής ερωτήσεις. 

 Σωστό Λάθος 

α) Τα παιδιά ξεκινούσαν την Αγωγή στην ηλικία των 15. □ □ 

β) Η Σπάρτη είχε δύο βασιλείς. □ □ 

γ) Οι γυναίκες στην αρχαία Σπάρτη είχαν δύναμη και 

επιρροή. 

□ □ 

δ) Οι Σπαρτιάτες ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο και 

τη γεωργία. 

□ □ 

ε) Η μάχη των Θερμοπυλών έληξε με καταστροφική ήττα 

των Ελλήνων. 

□ □ 
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[Παράρτημα ΙV] 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Πότε περίπου έγινε η μάχη των Θερμοπυλών; 

□  499 π.Χ.       □  490 π.Χ.       □  480 π.Χ.       □ 477 π.Χ.  

 

2. Ποιοι πήραν μέρος στη μάχη των Θερμοπυλών; 

□ Αθηναίοι       □  Σπαρτιάτες       □  Θεσπιείς       □ Θηβαίοι  

 

3. Τι διδάσκονταν τα παιδιά στην Αγωγή; 

□ Ανάγνωση & Γραφή     □  Μουσική      □  Πολεμικές Τέχνες      □ Χορό 

 

4. Απαντήστε με σωστό ή λάθος στις εξής ερωτήσεις. 

 Σωστό Λάθος 

α) Τα παιδιά ξεκινούσαν την Αγωγή στην ηλικία των 

15. 

□ □ 

β) Η Σπάρτη είχε δύο βασιλείς. □ □ 

γ) Οι γυναίκες στην αρχαία Σπάρτη είχαν δύναμη και 

επιρροή. 

□ □ 

δ) Οι Σπαρτιάτες ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο 

και τη γεωργία. 

□ □ 

ε) Η μάχη των Θερμοπυλών έληξε με καταστροφική 

ήττα των Ελλήνων. 

□ □ 

5. Πόσο ιστορικά ακριβής ήταν η ταινία κατά τη γνώμη σας; 

□  Καθόλου            □  Λίγο          □  Αρκετά           □ Πολύ 

 

6. Υπήρχε κάποιο ιστορικό γεγονός ή πληροφορία που μάθατε μέσω της ταινίας 

και το οποίο δεν γνωρίζατε πριν; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Μπορείτε να αναφέρετε με συντομία τυχόν ιστορικές ανακρίβειες ή 

μυθοπλασίες που εντοπίσατε στην ταινία; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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8. Η ταινία που παρακολουθήσατε σας κέντρισε με κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον 

ώστε να θέλετε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

μάχη των Θερμοπυλών; 

□  Ναι                    □  Όχι  

 

9. Πιστεύετε ότι η χρήση ταινιών είναι βοηθητική για τη διδασκαλία ιστορικών 

γεγονότων και άρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς; 

□  Ναι                    □  Όχι  

 

10. Υπάρχει καθόλου εκπαιδευτική αξία στις ιστορικές ταινίες; Αιτιολογείστε 

σύντομα την απάντησή σας. 

□  Ναι                    □  Όχι  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 
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[Παράρτημα V] 
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