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Η µόνη πατρίδα, ξένε, είναι ο κόσµος στον οποίο 
ζούµε· ένα και µοναδικό Χάος έχει δώσει ζωή σε  

όλους του θνητούς. 
Μελεάργος 1ος αιώνας π.Χ. 

 
Για να κατανοήσουµε τους «άλλους» λαούς και  

πολιτισµούς, είναι αναγκαίο να υπερβούµε τα όρια 
του δικού µας πολιτισµού. 

G. Huang, 1994 
 

Κυρία, κυρία, εσείς πότε ανακαλυφθήκατε; 
Ερώτηση ενός έγχρωµου µαθητή προς τη λευκή 

Αγγλίδα δασκάλα του. 
 

Είµαι άνθρωπος και τίποτα ανθρώπινο δεν µου είναι ξένο. 
Μέναδρος 

 
Οι άνθρωποι και οι πολιτισµοί τους χάνονται όταν βρίσκονται 

 σε αποµόνωση, απεναντίας γεννιούνται ή αναγεννιούνται όταν 
έρχονται σε επαφή µε «άλλους» ανθρώπους που ανήκουν σε 
διαφορετικούς πολιτισµούς, σε διαφορετικά δόγµατα και σε  

διαφορετικές φυλές. 
Carlos Fuentes 

 
«Βλέπεις, είπα, είναι οι Άλλοι 

και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα 
και δε γίνεται µ� Αυτούς χωρίς, Εσύ 

Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι  
και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις 

η µορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να �ναι 
και να µείνει αυτή. 

Ο. Ελύτη, Το Άξιον Εστί, Η Γένεσις. 
 

Όταν γυρνάς γύρω από τη Γη σε µιάµιση ώρα, αρχίζεις να συνειδητοποιείς 
ότι η ταυτότητά σου είναι συνδεδεµένη µαζί της ως όλο. Η διαπίστωση αυτή 
σου ανοίγει νέες προοπτικές θέασης του κόσµου. Κοιτάς εκεί κάτω, και δεν 

µπορείς να φανταστείς πόσα σύνορα προσπερνάς, ξανά και ξανά, και ούτε 
καν τα βλέπεις. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται µεταξύ τους για την 
ύπαρξη ορισµένων φαντασιακών γραµµών τις οποίες εσύ ούτε γνωρίζεις, 
αλλά ούτε και µπορείς να τις δεις. Από το σηµείο στο οποίο βρίσκεσαι, η 

Γη φαίνεται ως ένα ενιαίο όλο, και είναι στ� αλήθεια τόσο όµορφη. Εύχεσαι 
να µπορούσες να πάρεις κάθε έναν από τους κατοίκους της από το χέρι και 

να του πεις. «Κοίτα την από εδώ ψηλά. Τι θεωρείς τώρα ότι είναι πιο  
σηµαντικό;» Κατανοείς ότι πάνω σ΄ αυτό το µικρό σηµείο του σύµπαντος, 

σ� αυτό το µικρό γαλάζιο και άσπρο αντικείµενο, βρίσκονται όλα όσα 
σηµαίνουν τα πάντα για σένα. Όλη η ιστορία, και η µουσική και η ποίηση 
και η τέχνη, η αγάπη, τα δάκρυα, και η χαρά. Όλα αυτά βρίσκονται σ� αυτό 

το µικρό σηµείο, το οποίο µπορείς να καλύψεις µε τον αντίχειρά σου. 
Russell Schweickart, αστροναύτης στο διαστηµόπλοιο Apollo.     
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το αίσθηµα ικανοποίησης και πληρότητας που απορρέει από την ολοκλήρωση 

µιας διδακτορικής διατριβής, µπορεί κάλλιστα να παραλληλιστεί µε το αίσθηµα του 

καλλιτέχνη που µόλις έχει ολοκληρώσει το δηµιούργηµά του. Αν το παρόν, 

«δηµιούργηµα» είναι «καλαίσθητο» ή όχι, θα το κρίνει ο αναγνώστης. Εγώ από την 

πλευρά µου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που µε στήριξαν στην 

προσπάθειά µου αυτή. 

Πρώτα-πρώτα, τα µέλη της τριµελούς επιτροπής του Π.Τ.∆.Ε. του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, που επόπτευσαν την παρούσα εργασία. 

Τον ∆άσκαλό µου, Καθηγητή, κ. Γεώργιο Φλουρή, δίχως την πολύτιµη βοήθειά 

του οποίου η παρούσα έρευνα δεν θα είχε ολοκληρωθεί. Με βοήθησε να ξεπεράσω 

τις ανασφάλειές µου, και µου έδειξε τόσο το δρόµο όσο και τις αρχές που καλείται να 

ακολουθήσει κάθε «πραγµατικός» ερευνητής. Μου έµαθε να σκέφτοµαι 

επιστηµονικά, να θέτω ερωτήµατα και να µην αρκούµαι σε «έτοιµες» απαντήσεις. 

Εξάλλου, το να έχει κάποιος τη δυνατότητα να παρατηρεί από κοντά τον τρόπο µε 

τον οποίο λειτουργεί ένας αεικίνητος ερευνητής, όπως ο κ. Φλουρής, αποτελεί από 

µόνο του ένα σχολείο ακαδηµαϊκού ήθους και εµπειρίας, το οποίο δεν είναι δυνατόν 

να ανεβρεθεί στις σελίδες οποιουδήποτε επιστηµονικού συγγράµµατος. Με τον τρόπο 

αυτό, µου παρείχε τη δυνατότητα να δω στην πράξη τον τρόπο µε τον οποίο 

σκέφτονται και δρουν οι ελάχιστοι εναποµείναντες «αιθεροβάµονες» διανοούµενοι 

που πιστεύουν ακράδαντα ότι ο κόσµος µπορεί να γίνει καλύτερος, καθώς και τον 

τρόπο µε τον οποίο αγωνίζονται για την επίτευξη του εν λόγω οράµατός. Η 

συνεργασία µας υπήρξε για µένα πραγµατική µαθητεία. Τον ευχαριστώ θερµά γι� 

αυτή την ευκαιρία που µου παρείχε. 

Επιθυµώ επίσης, να ευχαριστήσω θερµά και τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς 

επιτροπής, τα οποία, και αυτά µε τη σειρά τους, µου παρείχαν τα µυστικά εκείνα που 

κατέστησαν εµφανέστερη την οδό προς την όσο το δυνατόν πληρέστερη ολοκλήρωση 

της παρούσας µελέτης. Τον Καθηγητή κ. Μιχάλη ∆αµανάκη, για τις οξυδερκείς 

συµβουλές και παρατηρήσεις του, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην καλύτερη 

παρουσίαση του συνόλου. Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Πέλα Καλογιαννάκη-

Χουρδάκη, η οποία ανατροφοδότησε τη σκέψη µου και µοιράστηκε µαζί µου τα 

ερωτήµατα και του προβληµατισµούς που κατά καιρούς προέκυψαν, διεγείροντας τη 

σκέψη µου, ακόµα και όταν αυτή βρισκόταν σε δυστοκία.  
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Επίσης, επιθυµώ να ευχαριστήσω τη Γραµµατεία του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

∆.Ε., και συγκεκριµένα τις κυρίες Ελένη Μουντάκη και Ευαγγελία ∆ηµητρακάκη, για 

τη βοήθειά τους στην επίλυση των διαφόρων πρακτικών προβληµάτων που ανέκυψαν 

καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησής της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Ευχαριστώ, επίσης, το φίλο και συνάδελφο Βαγγέλη Κρίκα, ο οποίος µε στήριξε 

τόσο ηθικά όσο και πρακτικά καθ� όλη τη διάρκεια της συνεργασίας µας, ως 

µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι δύο, στο γραφείο του κ. Φλουρή.    

Τη Στέλλα, τη Χαρούλα και τη Χρύσα, οι οποίες στάθηκαν στο πλευρό µου και 

µε στήριξαν ηθικά και ψυχολογικά σε ορισµένες πολύ επώδυνες καταστάσεις που 

βίωσα τα τελευταία αυτά τέσσερα χρόνια και οι οποίες σχετίζονταν άµεσα ή ακόµα 

και έµµεσα µε τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 

Ευχαριστώ, τέλος, την οικογένειά µου, η οποία µε στήριξε και µου παρείχε όλα 

τα µέσα, ηθικά και υλικά, για την ολοκλήρωση της επίπονης αυτής προσπάθειάς µου.               
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Eίναι γνωστό, ότι το αίσθηµα του �ανήκειν�  σε µια κουλτούρα αποτελεί έναν 

από τους σηµαντικότερους παράγοντες διαµόρφωσης της προσωπικής ταυτότητας και 

µ� αυτήν την έννοια ο εθνοκεντρισµός θεωρείται ότι εµπεριέχει µία θετική αξία. 

Eντούτοις, είναι δυνατόν πάρα πολύ εύκολα να µετατραπεί σε παθολογικό φαινόµενο 

στην περίπτωση που η προσωπική και η εθνική ταυτότητα χρησιµοποιούνται για να 

µειώσουν τους �άλλους� και ν� αναπτύξουν ένα αίσθηµα ανωτερότητας απέναντι σ� 

αυτούς που δεν ανήκουν στη συγκεκριµένη κοινωνικοπολιτισµική οµάδα. 

 H παρατήρηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά 

συστήµατα των ∆υτικών, κυρίως, χωρών µια που έχουν την ευθύνη να φέρουν εις 

πέρας ένα διττό και µάλιστα αντικρουόµενο έργο. Aπό τη µία, οφείλουν να 

ενδυναµώσουν την εθνοπολιτισµική ταυτότητα, η οποία συµβάλλει ουσιαστικά στη 

δηµιουργία κοινωνικο-πολιτισµικής ενότητας και συνοχής, και από την άλλη το 

εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να παρουσιάσει σε ικανοποιητικό βαθµό τους 

�άλλους�, τα επιτεύγµατα και στη συµβολή τους στην εξέλιξη της ιστορίας και του 

πολιτισµού, κίνηση η οποία αναµένεται ότι θα οδηγήσει στην παγκόσµια συνεργασία 

και ειρήνη, αν και ως ένα βαθµό φαίνεται ότι έρχεται σε αντίθεση µε την ενδυνάµωση 

τόσο της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας όσο και µε τον εθνικό πολιτισµό. Tα 

εκπαιδευτικά συστήµατα, εντούτοις, οφείλουν να ενσωµατώνουν στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες τους, τόσο την έννοια της εθνικής ταυτότητας όσο και της αναγνώρισης 

και κατανόησης των �άλλων� λαών και πολιτισµών. Kαι η εκπαίδευση είναι σε θέση 

να το πετύχει αυτό, µια που µε τους µηχανισµούς που διαθέτει, µπορεί και οφείλει να 

τοποθετεί τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν έναν ή περισσότερους πολιτισµούς, σ� 

ένα ευρύτερο παγκόσµιο συγκείµενο. 

             Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόµα επιτακτικότερη στις µέρες µας, όπου 

παρατηρείται µία έξαρση του ενδιαφέροντος γύρω από το φαινόµενο της 

οικουµενοποίησης, που εµφανίζεται πλέον στην καθηµερινή µας ζωή  µε  µία 

ποικιλία µορφών.  Σ� αυτές  συγκαταλέγονται η ανάπτυξη  των διεθνών  δικτύων 

επικοινωνιών και µεταφοράς, η ενσωµάτωση των τοπικών, περιφερειακών και  

εθνικών οικονοµιών σ� ένα διεθνές οικονοµικό σύστηµα, η συνεχώς αυξανόµενη 

αλληλεπίδραση µεταξύ των κοινωνιών, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 



 2

ενός διεθνούς συστήµατος το οποίο καταλύει τα παραδοσιακά διαχωριστικά που 

υπήρχαν ανάµεσα στην εγχώρια και την διεθνή πολιτική και πολιτισµική σκηνή, ο 

αντίκτυπος που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο οικοσύστηµα του πλανήτη, και 

η συνεχώς αυξανόµενη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι όλοι µας είµαστε µέλη 

του ανθρώπινου γένους, κατοικούµε στον πλανήτη Γη και συµµετέχουµε  στην 

διαµόρφωση του οικουµενικού αυτού συστήµατος.  

            Προκειµένου να κατανοήσει το άτοµο τα δικά του συναισθήµατα όσο και 

αυτά των άλλων ανθρώπων τους οποίους γνωρίζει καλά ή ακόµα και αυτών που 

διαβιούν σε διαφορετικές κοινωνίες, θα πρέπει πρώτιστα να τοποθετήσει τον εαυτό 

του µέσα στα πλαίσια της δικής του πολιτισµικής παράδοσης. Tις περισσότερες 

φορές όµως, η παιδαγωγική αντιµετώπιση της εθνικής ταυτότητας πραγµατοποιείται 

λιγότερο ως µία θετική διεργασία οικοδόµησης και διατήρησης και περισσότερο ως 

ένα είδος αυτοπροβολής, η οποία προσβλέπει στη συνειδητοποίηση των εκάστοτε 

εθνικών υπεραπλουστεύσεων και στερεοτύπων. Aκριβώς επειδή αυτές οι διαδικασίες 

εθνικής τυποποίησης προβάλλουν ως αναπόφευκτες επιπτώσεις της συλλογικής 

ιστορίας και κοινωνικοποίησης, είναι αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ως µία 

από τις παραµέτρους εκείνες που καθορίζουν την υποκειµενικότητά µας σ� ένα 

διευρυµένο διεθνές συγκείµενο. Oι αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της, καθώς οι διάφοροι πρωταγωνιστές που εµπλέκονται στις 

διεθνείς σχέσεις, δρουν µε βάση τη δική τους θεώρηση του κόσµου, τα πράγµατα που 

αντιλαµβάνονται ως δεδοµένα και τις προσδοκίες τους που σχετίζονται µε µία 

συγκεκριµένη χώρα ή περιοχή. Aν και η εκπαίδευση είναι σε θέση να συµβάλει 

καθοριστικά στην άµβλυνση των στερεοτοπικών αντιλήψεων, εντούτοις η 

οποιαδήποτε µορφή γνώσης είναι δυνατόν να οδηγήσει στην πραγµατική κατανόηση, 

µόνο αν συνοδεύεται από ένα άνοιγµα προς τους �άλλους� µέσα στα πλαίσια της 

καθηµερινής ζωής. 

            Μέσα σε αυτό το συγκείµενο τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο τόσο το 

αναλυτικό πρόγραµµα (Α.Π.) όσο και τα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού Σχολείου 

είναι απαλλαγµένα από στερεότυπα και εικόνες εχθρού για τους άλλους λαούς ή όχι. 

            Το ερώτηµα αυτό είναι θεµελιώδες στην παρούσα εργασία, στην οποία 

εξετάζονται το Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια της Αγγλίας, της Ελλάδας (1976-1977 

& 1982-2000) και των ΗΠΑ. Για να το απαντήσουµε κάνουµε ανάλυση περιεχοµένου 

τόσο στο αναλυτικό πρόγραµµα όσο και στα εγχειρίδια του µαθητή, προκειµένου να 

διαπιστωθεί ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται οι εθνικοί «άλλοι» µέσα σ� αυτά. 
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             Αναλυτικότερα, η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος 

αντιδιαστέλλεται η εκπαιδευτική πρακτική που κυριαρχεί στα πλαίσια ενός 

νεωτερικού έθνους- κράτους, από αυτή που οφείλει να επικρατεί στις σύγχρονες 

πλουραλιστικές µετανεωτερικές κοινωνίες. 

            Στο δεύτερο µέρος διατυπώνεται η προβληµατική της µελέτης και γίνεται η 

ανασκόπηση της ελληνικής και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η µέθοδος διεξαγωγής της έρευνας, παρουσιάζονται τα ευρήµατα και, 

τέλος, ακολουθεί η ερµηνεία τους, καθώς και η παράθεση κάποιων προτάσεων. 

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο µέρος της εργασίας αυτής αποτελείται από 

τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά, το οποίο αποτελείται από έξι υποκεφάλαια, 

καταδεικνύεται τόσο ο τρόπος σχηµατισµού των σύγχρονων εθνικών κρατών όσο και 

οι µηχανισµοί που χρησιµοποιήθηκαν από αυτά για τη σφυρηλάτηση µιας διακριτής 

εθνικής ταυτότητας. Παράλληλα, οριοθετούνται οι διαφοροποιηµένες διαδικασίες 

συγκρότησης των εθνικών κρατών, το Α.Π. και τα εγχειρίδια των οποίων αναλύονται 

στην παρούσα µελέτη, δηλαδή της Αγγλίας, της Ελλάδας και των ΗΠΑ. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο ρόλο που διαδραµάτισε η εκπαίδευση 

στα πλαίσια του νεωτερικού έθνους-κράτους αναφορικά µε προαγωγή του 

εθνικιστικού και εθνοκεντρικού προσανατολισµού του. Αποτελείται συνολικά από 

τέσσερα υποκεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται οι µηχανισµοί θέασης του εθνικού 

«άλλου» στα πλαίσια των νεωτερικών εθνικών κρατών. Γίνεται αναφορά στον τρόπο 

προβολής του εθνικού «άλλου» στα πλαίσια των νεωτερικών εθνοκρατικών 

κοινωνιών, ενώ παράλληλα καταδεικνύεται η νοµιµοποιητική λειτουργία που επιτελεί 

το εκπαιδευτικό σύστηµα αναφορικά µε την παγίωση και διαιώνιση των 

προκαταλήψεων και των στερεοτύπων απέναντι στους εκάστοτε εθνικούς «άλλους». 

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελείται από δύο υποκεφάλαια, επιχειρείται 

µια προσπάθεια σκιαγράφησης του σύγχρονου µετανεωτερικού τοπίου. 

Παρουσιάζεται η µετάβαση από τον εθνικιστικό λόγο του νεωτερικού έθνους-

κράτους στη πλουραλιστική φύση της µετανεωτερικής σύγχρονης πραγµατικότητας. 

Καταδεικνύονται η σηµασία αλλά και οι κίνδυνοι που εµπεριέχονται στις έννοιες του 

οικουµενικού πολιτισµού και της διαµόρφωσης νέων πολιτισµικών προτύπων και 

ταυτοτήτων. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου µέρους, το οποίο 

αποτελείται από δύο υποκεφάλαια, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα κατανόησης και 

αποδοχής του εθνικού «άλλου» στα πλαίσια του µετανεωτερικού συγκείµενου, και 
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επιχειρείται η παρουσίαση των διληµµάτων που αντιµετωπίζουν στην εποχή των 

υπερεθνικών µορφωµάτων, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των τριών χωρών που 

εξετάζονται στην παρούσα µελέτη.  

Περνώντας στη συνέχεια στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης, 

παρατηρούµε ότι και αυτό αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά, 

το οποίο αποτελείται συνολικά από εννιά υποκεφάλαια, παρουσιάζεται αρχικά η 

εννοιολόγηση και η προβληµατική της παρούσας µελέτης. Στη συνέχεια παρατίθεται 

η ανασκόπηση της σχετικής µε το αντικείµενο της έρευνας βιβλιογραφία.  

Το δεύτερο κεφάλαιο του µέρους αυτού αποτελείται από τρία υποκεφάλαια. 

Στο πρώτο από αυτά, αναλύεται η σκοπιµότητα της έρευνας και παρατίθενται στα 

σχετικά ερευνητικά ερωτήµατα. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της µεθόδου 

που επιλέχθηκε και χρησιµοποιήθηκε, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, 

προκειµένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος των ερευνητικών ερωτηµάτων µας. 

Αναφέρονται, επίσης, διεξοδικά ο τρόπος διαµόρφωσης των αναλυτικών κατηγοριών 

µας, καθώς και οι περιορισµοί και οι ιδιαιτερότητες της παρούσας µελέτης. Στο τρίτο 

και τελευταίο υποκεφάλαιο, παρουσιάζεται το δείγµα της παρούσας µελέτης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους γίνεται η παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας. Το τµήµα αυτό αποτελείται από εικοσιπέντε 

υποκεφάλαια, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήµατα που εντοπίστηκαν στα 

τεκµήρια των τριών χωρών που εξετάστηκαν. Επιπρόσθετα, επιχειρείται µια 

συγκριτική παρουσίαση των ευρηµάτων που αφορούν τόσο διαχρονικά όσον αφορά 

τα ελληνικά τεκµήρια των περιόδων 1976-1977 & 1982-2000, όσο και συγχρονικά ως 

προς τα τεκµήρια της Αγγλίας, της Ελλάδας και των ΗΠΑ. 

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους, αποτελείται από 

επτά υποκεφάλαια. Σ΄ αυτά επιχειρείται η ερµηνεία των ευρηµάτων της έρευνας, 

αναφέρονται τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει, και, τέλος, παρατίθενται µια 

σειρά από προτάσεις σχετικές µε το θέµα το οποίο διερευνήθηκε στην παρούσα 

µελέτη. 

Ακολουθεί το παράρτηµα, στο οποίο παρατίθενται ορισµένοι αναλυτικοί 

πίνακες που σχετίζονται µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης.           

            Όπως επισηµαίνουµε και στον επίλογο του εν λόγω πονήµατος, φιλοδοξούµε 

ότι η έρευνα αυτή θα αποτελέσει το εναρκτήριο σηµείο µιας ευρύτερης αξιολόγησης, 

τόσο του Α.Π., όσο και των εγχειριδίων µαθητή των µαθηµάτων των κοινωνικών 

σπουδών, καθώς και των υπόλοιπων µαθηµάτων του δηµοτικού, και όχι µόνο, 
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σχολείου τόσο των χωρών που εξετάστηκαν εδώ όσο και, στα πλαίσια που αυτό είναι 

δυνατό, όλων των υπόλοιπων χωρών του κόσµου, προκειµένου να απαλειφθούν οι 

προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και οι εικόνες «εχθρού» που ενυπάρχουν σ� αυτά.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ-ΚΡΑΤΟΣ: Η 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

«Το έθνος, ως µια πολιτισµικά καθοριζόµενη 

κοινότητα, συνιστά την υψηλότερη συµβολική 

αξία της νεωτερικότητας, καθώς είναι προικισµένο 

µε έναν οιονεί ιερό χαρακτήρα, εφάµιλλο της  

θρησκείας. Στην πραγµατικότητα, αυτός ο οιονεί 

ιερός χαρακτήρας έχει τις ρίζες του στην ίδια τη  

θρησκεία». 

Llobera,   1994. 

 

Το έθνος-κράτος είναι ένας µύθος. 

∆εν είναι τίποτα περισσότερο από µια 

«ιερή απλούστευση» του ανθρώπινου είδους. 

Cassiser, The Myth Of the State, 1969, p. 4. 

 

Ζούµε σε έναν «εθνοποιηµένο» κόσµο, στα πλαίσια του οποίου η έννοια του 

έθνους αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο τόσο για την κατανόηση µιας πολιτικής 

κοινότητας όσο και της προσωπικής ταυτότητας του ατόµου. Οι αντιλήψεις 

αναφορικά µε την πολιτική γίνονται κατανοητές στο συγκείµενο τόσο του εθνικού 

συµφέροντος όσο και των διεθνών σχέσεων. Η επίδραση του εθνικισµού- µε την 

ευρύτερή του έννοια, δηλαδή εκείνης που τον κατανοεί ως ένα σύστηµα σκέψης το 

οποίο θεωρεί το έθνος ως την πρωταρχική και φυσική µονάδα ανάλυσης του 

σύγχρονου κόσµου- δεν περιορίζεται µόνο στην πολιτική αρένα. Οι διάφορες όψεις 

της εθνικής διακριτότητας και του διεθνούς ανταγωνισµού έχουν επηρεάσει 

καθοριστικά τους τρόπους µε τους οποίους σκεφτόµαστε και συνδιαλεγόµαστε για 

ποικίλα και εκ φύσεως διαφορετικά ή και αλληλοσυγκρουόµενα θέµατα, όπως η 

οικονοµία και η τοπογραφία, η τέχνη και το κλίµα, ο αθλητισµός και η λογοτεχνία, η 

διατροφή και ο ανθρώπινος χαρακτήρας. Έχουµε εξοπλιστεί, όπως υποστηρίζουν οι 

ειδικοί µε µια εθνικά προσανατολισµένη προοπτική.1 Γι� αυτό και όποτε και αν 

                                                 
1 Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, G. Cubitt, 1998, Introducation, in Cubitt 
G., (ed.) Imagining nations, New York, Manchester University Press, p. 1. 



 42

επιχειρήσουµε να περιγράψουµε ή να εξηγήσουµε κάτι το διαφορετικό, σκεφτόµαστε 

πάντα µε τη λογική τόσο του έθνους2 όσο και του έθνους-κράτους. 

 Ο ∆ιαφωτισµός ήταν αυτός που συνέβαλε καθοριστικά στην εµφάνιση και την 

ενδυνάµωση της πίστης στο έθνος. Το έθνος θεωρήθηκε ότι κατείχε καθορισµένα 

γεωγραφικά σύνορα, ότι διέθετε µια εύκολα αναγνωρίσιµη γλώσσα και κουλτούρα, 

ότι αποτελεί µέρος µιας κοινής ιστορίας, ότι είναι ταυτόσηµο µε το κράτος και ότι 

πρέπει να προφυλαχθεί διότι βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο απειλούµενο από 

εξωτερικούς παράγοντες.3 

                                                 
2 Στη σύγχρονη εποχή µε τον όρο έθνος αποδόθηκε στα νέα ελληνικά ο γαλλικός όρος «nation». Στις 
άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες χρησιµοποιείται η λατινική ρίζα που είναι το «natio» και η οποία, µαζί µε 
τη γαλλική, αρχικά σήµαιναν κάτι ανάλογο µε τον ελληνικό όρο φύλο. Εντούτοις µε τον αρχαίο 
ελληνικό όρο «φύλο» δηλωνόταν κάτι το εντελώς διαφορετικό. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν φύλα τις 
πολεµικές οµάδες που συγκροτούνταν γύρω από έναν αρχηγό. Αυτές οι πολεµικές οµάδες δεν είχαν 
κοινούς προγόνους, αν και στη συγκρότησή τους υπήρχε κάποια µορφή φυλετικής συγγένειας. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλέπε Π. Ρογδάκη, 1994, όπ.π., Κ. Ψυχοπαίδη, 1995, Εθνικισµός, εθνισµός 
και δηµοκρατία, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 53-66, Academic Press Dictionary of Science and Technology, 
in http://www.harcourt. com/dictionary/det/3/6/7/4/3674100.html, F. Calogero, 1997, �Quasi-nations�. 
The scientific community as a component of a new world order, in Rotblat J. (ed.) World citizenship. 
Allegiance to humanity, New York, St. Martin�s Press, p.p. 126-133, L. Kramer, D. Reid & W. Barney, 
1994, Learning in America. Schools, cultures and politics, Minneapolis, University of Minneapolis 
Press, p.p. 87-106. Το ερώτηµα, όµως, τι είναι έθνος και πώς αυτό συγκροτείται έχει απασχολήσει εδώ 
και δυόµισι τουλάχιστον αιώνες τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την παγκόσµια διανόηση όλων των 
τάσεων και όλων των αποχρώσεων. Ακόµα και σήµερα, εξακόσια περίπου χρόνια µετά την εµφάνιση 
των πρώτων εθνών, δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένος και κοινά αποδεκτός από όλους ορισµός της 
έννοιας του έθνους. Οι υπάρχοντες ορισµοί είναι δυνατόν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Στην 
πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι ορισµοί που κάνουν λόγο για την ύπαρξη κάποιων κοινών 
χαρακτηριστικών, όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία, κλπ. Στη δεύτερη εντάσσονται εκείνοι που 
αναφέρονται στην ύπαρξη κοινής ιστορίας και καταγωγής και στην τρίτη αυτοί που δεν εντάσσονται 
στις δύο προηγούµενες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τους ορισµούς του έθνους 
βλέπε: Γ. Αγγελόπουλου, 1997, Εθνοτικές οµάδες και ταυτότητες. Οι όροι και η εξέλιξη του 
περιεχοµένου τους, στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 63, σ.σ. 18-25, Α.Ε. Γκότοβου, 2001, Οικουµενικότητα, 
ετερότητα και ταυτότητα. Η επαναδιαπραγµάτευση του νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. Ιδίου, 
Θ. Ζιάκα, 1993, Έθνος και παράδοση, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, E.J. Hobsbawm, 1994, Έθνη 
και εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα, Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα, σ. 17 Ι. Χολέβα, 1996, Ποιος 
εθνικισµός; Αθήνα, εκδ. Πελασγός, , Α. Χουρδάκη & ∆. Καραγιώργου, 1998, Θεωρητικές 
προσεγγίσεις για τη σπουδή και τη διδασκαλία του Πολιτισµού και της Ιστορίας, σε αναφορά µε την 
αξιολόγηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού και τη διατύπωση βασικών προτάσεων, στο ∆αµανάκη 
Μ. (επιµ.) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Θεωρητικές και εµπειρικές προσεγγίσεις, Ρέθυµνο, 
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ, σ.σ. 127-152, S. Allen & M. Macey, 1990, Race and ethnicity in the European context, 
in (The) British Journal of Sociology, Vol. 41, No. 3, p. 388, M. Guibernau, 1996, Nationalisms, 
Cambridge, Polity Press, G. Jauregui Bereciartu, 1994, op. cit., A.D. Smith, 1996, Cuture, community 
and territory: the politics of ethnicity and nationalism, in International Affairs, vol. 72, no. 3, p.p. 445-
458, T.K. Oommen, 1997, Citizenship, nationality and ethnicity, Cambridge, Polity Press, S. Cornell, 
1996, The varialbe ties that bibd, in Ethnic and Racial Studies, vol. 19, no. 2, p. 269, C. Tsoucalas, 
1993, Greek national identity in an integrated Europe and a changing world order, in Psomiades H., & 
Thomadakis S. (eds.) Greece, the New Europe and the Changing International Order, New York, Pella 
publ., p. 59, B. Aderson, 1994, Imagined communities, New York, J. Sjmolicz, 1996, Education and 
Cultural Democracy: The Search for a Multicultural Nation, in Winther-Jensen Th. (ed.) Challenges to 
European Education: Cultural Values, National Identities and Global Responsibilities, New York, 
Peter Lang, p. 500. 
3 Β. Αποστολίδου, 1995, Η συγκρότηση και οι σηµασίες της «εθνικής λογοτεχνίας», στο Έθνος-
κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 15-40, E. Gellner, 1992, Έθνη και Εθνικισµός, µτφρ. Λαφαζάνη ∆., 
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Πιο συγκεκριµένα, κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται: 1) η εµφάνιση της 

εθνικής συνείδησης, η οποία αυτόµατα συνέβαλε στην εξάλειψη όλων των 

προγενέστερων µορφών συνείδησης, 2) η ολοένα γενικευόµενη  αντίληψη ότι οι 

κάτοικοι µιας περιοχής που είναι ιδιοκτήτες γης αρχικά και στη συνέχεια όλοι 

ανεξαρτήτως οι κάτοικοι µιας περιοχής αποτελούν µέλη του έθνους και θα πρέπει να 

λαµβάνουν µέρος στη διακυβέρνησή του, 3) η διάχυτη αντίληψη ότι αυτή η εθνική 

κυβέρνηση των πολιτών οφείλει να πληροί τις εθνικές λειτουργίες και να διεξάγει τις 

πολιτικές, οικονοµικές, και κοινωνικές της δραστηριότητες µε απώτερο στόχο το 

καλό του εθνικού συνόλου, 4) η αυξανόµενη συνειδητοποίηση της ύπαρξης ενός 

κοινού εθνικού πολιτισµού και µιας εθνικής υπερηφάνειας, καθώς και ο πόθος για 

κοινή γλώσσα, λογοτεχνία και θρησκεία, και 5) η υιοθέτηση της αντίληψης ότι 

καθήκον των µελών του έθνους δεν είναι µόνο το µοίρασµα των ευθυνών που 

απορρέουν από αυτό, αλλά και η απόλυτη αφοσίωση του εαυτού τους στις ανάγκες 

και στις επιταγές του. 

 Όσοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια αυτά δεν αποκλείονταν a priori από την 

απόκτηση της ιδιότητας του έθνους, αλλά παράλληλα δε διέθεταν και κάποιο 

σηµαντικό τεκµήριο υπέρ τους. Το µόνο που τους έµενε να κάνουν ήταν να ανήκουν 

                                                                                                                                            
Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Σ. Ζίλεκ, 1994, «Αγάπα το έθνος σου όπως τον εαυτό σου». Στοιχεία µιας 
ψυχαναλυτικής ανάλυσης του εθνικισµού, στο ∆ιαβάζω, τ. 343, σ.σ. 69-79, Θ. Καλοµάλου, 1998, Το 
εθνικό φαινόµενο, στο Ναιρν Τ., et al., (επιµ.) Εθνικισµός ο σύγχρονος Ιανός. Πατριωτισµός, 
διεθνισµός και εθνικό ζήτηµα, Αθήνα, εκδ. Στοχαστής, σ.σ. 45-46, Β. Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, 
Αναζητώντας µια θεωρία για το έθνος, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, Α. Krasteva, 2000, Η βουλγαρική 
πολιτισµική ταυτότητα, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά., (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 203-214, Π. Ρογδάκη, 1994, 
Η διαµόρφωση του ελληνικού έθνους, Αθήνα, εκδ. Γόρδιος, Τ. Φωτόπουλου, 1993, Το κράτος και η 
αγορά, στο Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 49-89, B. Anderson, 1991, Imagined communities: 
Reflections on the origins and spread nationalism, London, J. Anttita, 1999, The social representations 
of Finnish national identity and identification as a Finn, in Rigas A. (ed.) Education of ethnic 
minorities: Unity and diversity, Athens, Ellinika Grammata, p. 432, D. Coulby & C. Jones, 1996, Post-
modernity, Education and European Identities, in Comparative Education, Vol. 32, No 2, A. Giddens, 
1991, Modernity and self identity. Slef and society in the Late Modern Age, Stanford, Stanford 
University Press, J. Jauregui Bereciartu, 1994, Decline og the nation-state, Reno, University of Nevada 
Press, M. Koundoura, 1998, Multiculturalism or multinationalism? in Bennett D. (ed.) Multicultural 
states, London, Routledge, p. 74, S. Magala, 1994, The threshold of statehood, in Farnen R (ed.) 
Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 177-192, M. Marty, 1997, Cultural 
foundadtions of ethnonationalism: The role of religion, in Van Ηorne W. (ed.) Global convulsions, 
New York, State University of New York Press, p. 115,  M. Menon, 1997, Effect of modern science 
and technology on relations between nations, in Rotblat J. (ed.) World citizenship. Allegiance to 
humanity, New York, St. Mmartin�s Press, p.p. 21-37, J. Slater, 1995, Teaching history in the new 
Europe, London, Cassell, A. Smith, 1993, The Ethnic Sources of Nationalism, in Brown M.E. (ed.) 
Ethnic Conflict and International Security, Princeton, N.J. Princeton University Press, p.p. 27-41, A.D. 
Smith, 1995, The problem of national identity: ancient, medieval and modern in Ethnic and Racial 
Studies, vol. 18, no. 2, p.p. 375-399, του ιδίου, 1994, Gastronomy or geology? The role of nationalism 
in the reconstruction of nations, in Nations and Nationalism 1, vol. 1, p.p. 3-23, του ιδίου, 1996, 
Culture, community and territory: the politics of ethnicity and nationalism, in International Affairs, vol. 
72, no. 3, p.p. 445-458. 
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σε κάποια πολιτική οντότητα, η οποία, σύµφωνα µε την κυρίαρχη ιδεολογία του 19ου 

αιώνα, ήταν αρκετά πεπαλαιωµένη για να πληροί τα παραπάνω κριτήρια.4  

                                                 
4 Στην Ευρώπη αναπτύχθηκαν κυρίως δύο εκδοχές αναφορικά µε τους παράγοντες ή τα κριτήρια 
συγκρότησης ενός έθνους, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανάλογα µε τη χώρα στην οποία αναπτύχθηκαν 
και εφαρµόστηκαν ως γαλλική και ως γερµανική εκδοχή. Σύµφωνα µε τη γαλλική εκδοχή, καθοριστικό 
ρόλο στη συγκρότηση ενός έθνους διαδραµατίζει η πεποίθηση ότι αυτό υπάρχει, καθώς και η 
συνείδηση αυτών που το συγκροτούν ότι ανήκουν σ� αυτό. Τα άλλα πολιτισµικά στοιχεία, π.χ. 
φυλετική ενότητα, κοινή γλώσσα, κλπ., δεν είναι απαραίτητα για τη συγκρότηση ενός έθνους, αλλά 
δρουν απλώς ενισχυτικά. Το έθνος είναι µια νοητικοσυναισθηµατική κατασκευή που αρχικά 
δηµιουργείται µέσα στο ανθρώπινο κεφάλι, προκειµένου στη συνέχεια να αποκτήσει αντικειµενική 
υπόσταση. Κατά συνέπεια η εθνική συνείδηση κάποιων ανθρώπων και µόνο αυτή δηµιουργεί ένα 
έθνος. Και η εθνική αυτή συνείδηση δεν είναι σε καµία περίπτωση αποτέλεσµα µιας φυλετικής 
συνέχειας και καθαρότητας, δεν προκύπτει από τη γλωσσική ενότητα, ούτε από την κοινή θρησκεία, 
ούτε από την τοπική συνύπαρξη, µια που σε ορισµένες από αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται η 
δηµιουργία µιας εθνικής πνευµατικής κοινότητας, ενώ σε άλλες όχι. Από την άλλη, σύµφωνα µε τη 
γερµανική εκδοχή, το έθνος αποτελεί µια αντικειµενική οντότητα, η οποία δε βασίζεται µόνο στην 
ύπαρξη κοινής συνείδησης, αλλά διαθέτει και κάποια αντικειµενικά ενοποιητικά στοιχεία, όπως, π.χ. η 
φυλετική ενότητα και η κοινή γλώσσα, η ύπαρξη των οποίων θεωρείται απαραίτητη. Οι θιασώτες 
αυτής της άποψης αποδέχονται την ύπαρξη συγκεκριµένων απαραίτητων συστατικών στοιχείων, τα 
οποία εµπεριέχονται στην έννοια του έθνους. Αυτά τα εθνικά συµβολικά ιδεολογήµατα, στα οποία 
αποδίδεται διαχρονική ισχύς είναι: η φυλετική ενότητα, η θρησκευτική ενότητα, η γλωσσική ενότητα, 
τα σταθερά εθνικά εδάφη, η πολιτική ανεξαρτησία και κυριαρχία, η διαχρονική ενότητα και συνοχή 
της εθνικής οµάδας, η υπογράµµιση της πολιτιστικής οµοιογένειας της εθνικής οµάδας, η 
αυθεντικότητα της κουλτούρας, η οποία προβάλλεται ως αυτοδηµιούργητη και βασίζεται στις 
εσωτερικές δυνάµεις και τη συλλογική µνήµη του λαού, το αγωνιστικό παρελθόν του λαού ως βασικού 
συντελεστή της πολιτιστικής εθνικής και πολιτικής ανεξαρτησίας, της εθνικής ενότητας και των 
αναλλοίωτων πολιτισµικών χαρακτηριστικών του, και τέλος, η ανάδειξη νέων «διαχρονικών ιστορικών 
εχθρών». Τα συστατικά αυτά στοιχεία προσδιορίζουν τόσο τον συµβολικό όσο και τον φυσικό χώρο 
ενός έθνους. Οτιδήποτε είναι διαφορετικό, θεωρείται ξένο και απορρίπτεται. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
διάφορα έθνη προσδιορίζονται ιστορικά πάντα λαµβάνοντας υπόψη και υπογραµµίζοντας τις διαφορές 
τους σε σύγκριση µε τα άλλα έθνη. Επιπρόσθετα, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του 
Hans, ο οποίος παραλληλίζει την ανάπτυξη ενός έθνους µε την ανάπτυξη ενός ατόµου. Η κριτική της 
θεωρίας του Hans επικεντρώνεται κυρίως στο ότι δε διευκρινίζει τι σηµαίνει ο όρος «ωριµότητα» στην 
περίπτωση ενός έθνους, µε ποια κριτήρια το συγκεκριµένο έθνος φτάνει στην ωριµότητα αυτή, ποιες 
διεργασίες θα προηγηθούν της ωριµότητας αυτής και τέλος ποια χαρακτηριστικά έχει. Παράλληλα, ο 
γραµµικός τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζει τόσο την ανάπτυξη του ατόµου όσο και του έθνους, ο 
οποίος δεν επιδέχεται παρεµβάσεις, τροποποιήσεις ή αναδοµήσεις, δε συνάδει µε τα πορίσµατα και τα 
πιστεύω της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Λ. Αξελού, 
1998, Πατριωτισµός, διεθνισµός και κυπριακό ζήτηµα, στο Μαιρν Τ., κ.ά. (επιµ.) σ.σ. 145-176, Σ. 
Βούρη, 1997, Τα Σλαβικά εγχειρίδια ιστορίας της Βαλκανικής (1991-1993). Τα έθνη σε πόλεµο, 
Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 43-44, Ν. ∆εµερτζή, 1995, Ο εθνικισµός ως ιδεολογία, στο Έθνος-κράτος-
εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 67-118, Ν. Ιντζεσιζόγλου, 2000, Περί της κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. 
Το παράδειγµα της εθνικής ταυτότητας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» 
αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 177, Π. Καλογιαννάκη, 1998, M. 
Sadler, I. Kander, N. Hans και η συγκριτική παιδαγωγική. Αναζητήσεις και προβληµατισµοί µέσα από 
το έργο τους, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ. 108, Λ., Μαράτου-Αλιπράντη & Π. Γαληνού, 2000, 
Πολιτισµικές ταυτότητες: Από το τοπικό στο παγκόσµιο;, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., 
σ.σ. 109-120, Μ. Λεβύ, Οι µαρξιστές και το εθνικό ζήτηµα, στο Ναιρν Τ., κ.ά., (επιµ) όπ.π., σ.σ. 55-
91, Ο. Μπεκ, 1999, Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, Π. Ρογδάκη, 1994, όπ.π., Ε. 
Σκοπετέα, 1995, Βαλκανικές εθνικές ιστορίες, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 305-318, Ι. 
Χολέβα, 1996, όπ.π., N. Grant, 1996, European and cultural identity at the European, national and 
regional levels: Further comparisons, in Winther-Jensen Th. (ed.) Challenges to european education: 
Cultural values, national identities and global responsibilities, New York, Peter Lang, p.p. 173-192, S. 
Illyes, 1988, Psychological aspects of ethnic mentality, paper presented at the Seventeenth International 
Conference on the Unity of the Sciences, Los Angeles, California, November 24-27, B. Kruithof, 1994, 
On nationalism, culture and education: some preliminary remarks aiming at a common curriculum for 
an intensive course, in NESA, Stand III, Amsterdam, November, E. Lastrucci, 2000, History 
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Πάνω από όλα, όµως, το βασικό συστατικό στοιχείο στη διαµόρφωση ενός 

έθνους είναι η ύπαρξη ενός κοινού εχθρού, στον οποίο αντιστέκονται από κοινού όλοι 

οι άνθρωποι ενός χώρου. Έτσι, όλα τα έθνη απέκτησαν την τελική τους µορφή µόνο 

έπειτα από µια περισσότερο ή λιγότερο µακροχρόνια πάλη εναντίον ενός εξωτερικού 

εχθρού. Υπάρχουν, ωστόσο, αντικρουόµενες απόψεις αναφορικά µε το αν τα 

συστατικά στοιχεία που «απαιτούνται» για τη συγκρότηση ενός έθνους, δρουν απλώς 

ενισχυτικά ή αν αποτελούν απαραίτητα ενοποιητικά στοιχεία. 

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Τσουκαλάς, «αν τα έθνη µπορεί να υπάρχουν 

µόνο ως αφηγήσιµα, πρέπει να τεθούν και τα ζητήµατα που άπτονται των 

επιστηµολογικών προϋποθέσεων όλων των αφηγηµατικών τεχνικών που αναφέρονται 

στο ζήτηµα της συνέχειας και της ουσίας. Άσχετα µε το τι «είναι» τα έθνη, η βασική 

ιστορική τους σηµασία έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να εγκαλούν τα µέλη τους 

στην πίστη και στη δράση. Και µε αυτή την έννοια, ο περί έθνους λόγος είναι, πριν 

από όλα, στρατηγικός. Έτσι, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που οδήγησαν στη δόµηση 

και στο νοηµατισµό του, το Έθνος κατέληξε, σήµερα, να είναι η κύρια, αν όχι η 

µοναδική, φαντασιακή πραγµατικότητα που είναι ικανή να φέρει έναρθρα συλλογικά 

προτάγµατα».5       

Ο εδαφικός επεκτατισµός υπήρξε απαραίτητο συστατικό και προϊόν της 

νεωτερικότητας, το οποίο έδωσε το έναυσµα για την ανάπτυξη του έθνους-κράτους 

στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγκείµενου. Απετέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του 

εµπορίου και του καπιταλιστικού συστήµατος. Έδωσε ώθηση στην επέκταση της 

χρήσης της επιστήµης και προώθησε την έννοια του ατόµου. Όλα τα παραπάνω 

σχετίζονταν στενά και συχνά συναντώνταν σε ένα εξειδικευµένο πλέγµα ιδεών που 

αφορούσαν ζητήµατα νοµικά, εθνικής κυριαρχίας, πολιτειακά, ιδιοκτησίας, εµπορίου 

και τεχνικής προόδου.6 

 Ο Hegel υποστηρίζει ότι τα έθνη εισέρχονται στην ιστορία όταν αποκτήσουν 

δικό τους κράτος.7 Πότε όµως συνέβη αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία της 

ανθρωπότητας; Η περίοδος εµφάνισης της καπιταλιστικής οικονοµίας, πριν από τρεις 

                                                                                                                                            
consciousness, social/political identity and European citizenship, in Ross A. (ed.) Developing identites 
in Europe: Citizenship education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 227-238, Ch. 
Theophilides & M. Koutselini-Ioannides, 1999, Structure and identity of the European and the 
Mediterranean space: Cypriot students� perspective, in Mediterranean Journal of Educational Studies, 
vol. 4, no. 1, p.p. 17-30. 
5 Κ. Τσουκαλά, 1999, Η εξουσία ως λαός και ως έθνος, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, σ. 15. 
6 M. Albrow, 1997, The global age, Stanford:CA, Stanford University Press. 
7 Θ. Βερέµη, 1997, Εισαγωγή, στο Βερέµη Θ. (επιµ.) Εθνική ταυτότητα και εθνικισµός στη νεότερη 
Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, σ.σ. 11-26.  
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αιώνες περίπου, υπήρξε ταυτόχρονα και η περίοδος επικράτησης του εθνικού 

κράτους ως µορφή πολιτικής ενότητας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Πράγµατι, µέχρις ότου η οικοδόµηση του κράτους άρχισε να αποκτά νέο 

σφρίγος στο 15ο αιώνα, η ύπαρξη των εθνικών κρατών στην Ευρώπη ήταν µάλλον 

καινοφανής. Θεωρώντας ότι το έθνος-κράτος είναι ένα κράτος µε σταθερότητα, µε 

εδαφικά σύνορα, και του οποίου οι κάτοικοι διατηρούν την έννοια της εθνικής 

ταυτότητας, οι ρίζες του µπορούν να εντοπιστούν πίσω στον ολοκληρωτισµό του 16ου 

και του 17ου αιώνα.8 

Το σύγχρονο έθνος-κράτος δεν αποτελεί µια συστηµατικά λογική έννοια, αλλά, 

µάλλον, µία σφυρηλατηµένη κατασκευή.9 Η διαδικασία ανάπτυξης της κυριαρχίας 

του δεν πραγµατοποιήθηκε ούτε αυτούσια ούτε ταυτόχρονα σε όλη της Ευρώπη, 

λόγω του ότι ο δεσποτισµός της δυτικής και της ανατολικής Ευρώπης είχε 

διαφορετικά διακριτά χαρακτηριστικά, τα οποία συνέβαλαν σε διαφορετικό βαθµό 

και ένταση στην αναµόρφωση των υπαρχόντων αντιπροσωπευτικών κοινωνικών και 

πολιτικών δοµών, καθώς και στην εµφάνιση διαφοροποιηµένων ακολουθιών σε 

σχέση µε την εµφάνιση των ιστορικών γεγονότων.10  

                                                 
8 Το κράτος εµφανίστηκε περίπου πριν από 5.500 χρόνια στην αρχαία Αίγυπτο, όταν η δηµιουργία 
εθνικού πλεονάσµατος είχε ως συνέπεια την εµφάνιση της κοινωνικής ανισότητας. Στη συνέχεια, η 
ακµή τόσο της αθηναϊκής όσο και της ρωµαϊκής πόλης-κράτους, σηµατοδότησε την αρχή µιας νέας 
κοινωνικής κατάστασης. Σε αντίθεση µε τον τοπικιστικό χαρακτήρα της φυλής, της οικογένειας και 
του χωριού, οι πόλεις της Ευρώπης άρχισαν, την περίοδο αυτή, να δοµούνται όλο και περισσότερο µε 
βάση την οικιστική εγγύτητα και τα κοινά οικονοµικά συµφέροντα. Μια νέα δοµή από κοινωνικούς 
και πολιτιστικούς δεσµούς άρχισε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να αντικαθιστά την παλιά µορφή 
κοινωνικής οργάνωσης, η οποία βασιζόταν, κατά κύριο λόγο, στους βιολογικούς δεσµούς και στους 
δεσµούς αίµατος. Από το 500 π.Χ. µέχρι το 1.700 µ.Χ., η φυλή και το έθνος δεν αποτελούσαν το 
υπέρτατο αγαθό πίστης των µελών τους. Με την εξάπλωση της γεωργίας και της βιοµηχανίας, την 
κατάκτηση διαφόρων φυλών από επεκτατικές αυτοκρατορίες, τη διάδοση των θρησκειών και την 
ανάπτυξη των εθνικών γλωσσών, διευκολύνθηκε τόσο η δηµιουργία νέων αυτοκρατοριών, οι οποίες 
αποτελούντο από διάφορες φυλές όσο και η υπέρτατη πίστη σ� αυτές. Ε. Καµένκα, 1998, Πολιτικός 
εθνικισµός. Η εξέλιξη µιας ιδέας, στο Ναιρν Τ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 13-31, M. Albrow, 1997, op.cit., 
M. Bookchin, 1993, Ο εθνικισµός και το «εθνικό ζήτηµα», στο Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 19-48, S. 
Suzuki, 1996, Europe: Illumination or illusion? Lessons from comparative education, in Winter-Jensen 
Th. (ed.) Challenges to European Education: Cultural values, national identities and global 
responsibilities, New York, Peter Lang, p.p. 447-468. 
9 Πρόκειται για µία ιδεατή δοµή, από την οποία µπορούµε να εξάγουµε τέσσερις διακριτές περιόδους, 
οι οποίες είναι συµπληρωµατικές και εκ των άνω τιθέµενες, οι οποίες ξεκινούν λίγο πριν το τέλος της 
παλιάς τάξης πραγµάτων, και εκτείνονται ως τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Ibid. 
10 Συνήθως, η ανάδυση του έθνους-κράτους συνδέεται άρρηκτα µε τη συνθήκη της Βεστφαλίας, που 
σφράγισε το τέλος του Τριακονταετούς πολέµου, και ειδικότερα µε τη το εδάφιο εκείνο µε το οποίο 
επέτρεπε τη δηµιουργία κρατών στους βασιλείς των εµπλεκοµένων µερών. Έτσι, από εξελικτική 
σκοπιά το έθνος-κράτος εµφανίζεται ως ένα στάδιο προοδευτικής ανάπτυξης µονάδων, οι οποίες 
αντιπροσώπευαν την κοινωνική και πολιτική ενσωµάτωση ανθρώπινων πληθυσµών, από συγγενικές 
οµάδες, σε οικογένειες, σε φυλές, σε φέουδα, σε κράτη ή σε συνενώσεις κρατών (αυτοκρατορίες ή 
συµµαχίες). Φυσικά, κράτη και αυτοκρατορίες υπήρχαν και πολύ πριν το 1648, αλλά αυτό που καθιστά 
στη συνθήκη της Βεστφαλίας σηµείο σταθµό, είναι το γεγονός ότι απένειµε ένα δικαστικό status σε 
εκείνο το σύστηµα πολιτικής οργάνωσης που σήµερα αποκαλούµε έθνος-κράτος. Ήταν η πρώτη 
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Η δηµιουργία των εθνών-κρατών στηρίχθηκε σε ένα σηµαντικό ιστορικό 

σφάλµα. Στην απόρριψη όλων των προ-νεωτερικών κοινωνικών και περιφερειακών 

σχηµατισµών, σε µια προσπάθεια ελαχιστοποίησης των πολιτισµικών 

διαφοροποιήσεων στο βωµό της δηµιουργίας µίας και µόνης εθνικο-κρατικής 

κουλτούρας. Αυτό το σφάλµα είχε σηµαντικές ιστορικές συνέπειες, ορισµένες από τις 

οποίες εξακολουθούν να είναι εµφανής ακόµα και σήµερα, σε ορισµένες περιπτώσεις 

µάλιστα µε µεγαλύτερη ένταση και βαρύτητα, ως µάρτυρες της σύγχρονης 

εθνικιστικής έξαρσης σε όλο το µήκος και εύρος της Ευρώπης, η οποία 

υποδαυλίζεται από τις αναρίθµητες εθνικότητες και περιοχές που κατά τη νεωτερική 

εποχή δεν κατάφεραν να εντάξουν του εαυτούς τους στο δικό τους έθνος-κράτος.  

Σύµφωνα µε τον Habermas, το έθνος-κράτος είναι επιφορτισµένο µε µια 

σύµφυτη ένταση ανάµεσα στην παγκοσµιότητα µιας ισότιµης νοµικής κοινότητας και 

τη µεροληπτικότητα µιας από τις ρίζες και τη µοίρα ενοποιηµένης πολιτισµικής 

κοινότητας. Εν ολίγοις, η ένταση αυτή είναι δυνατόν να ειδωθεί πως 

πραγµατοποιείται ανάµεσα σε ένα συµπεριληπτικό και ένα αποκλειστικό µοντέλο 

κοινοτικού σχηµατισµού. Το πρώτο επιδιώκει την ενσωµάτωση και τη συνοχή µέσω 

συνταγµατικών και κοινωνικο-πολιτικών δικαιωµάτων και το δεύτερο µέσω της 

επίκλησης του αισθήµατος του κληρονοµικού ή εθνοπολιτισµικού καθορισµού µέσα 

στα πλαίσια µιας οργανικής και προ-πολιτικής υφιστάµενης κοινότητας.11   

                                                                                                                                            
αδιάσειστη αναγνώριση του συστήµατος αυτού, ως µια ενεργή µονάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από 
την ύπαρξη συγκεκριµένων συµφερόντων και την ύπαρξη δυνάµεων που του επιτρέπουν να επιδιώξει 
την επίτευξή τους. Αρκετές µεταγενέστερες Συνθήκες βασίστηκαν στον ίδιο τρόπο σύλληψης του 
όρου. Καθόρισαν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εθνών-κρατών και έθεσαν τις βάσεις του 
διεθνούς δικαίου, µε αποτέλεσµα να αντικατοπτρίσουν την αντίληψη που σήµερα έχουµε περί 
«διεθνούς τάξεως». Το Συνέδριο της Βιέννης, η Συνθήκη των Βερσαλλιών, και ο Χάρτης των 
Ηνωµένων Εθνών εµφανίζονται ως βασικές συνιστώσες διαµόρφωσης των αντιλήψεων αυτών. Οι 
αντιλήψεις αυτές περί παγκόσµιας τάξης είναι ξεκάθαρα εθνοκεντρικές, και χωρίς αµφιβολία 
αντικατοπτρίζουν την κυριαρχία των Ευρωπαϊκών κρατών από την εποχή των µεγάλων ανακαλύψεων 
ως το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου. Παράλληλα, υποστηρίζουν το κλασσικό παράδειγµα 
που απορρέει από τις πολιτικές επιστήµες και ασχολείται µε τις διεθνείς σχέσεις. Κατά συνέπεια, το 
έθνος-κράτος αναδείχθηκε σε κεντρικό άξονα των αντιλήψεων που σχετίζονται µε τη διεθνή τάξη 
πραγµάτων. G. Jauregui Bereciartu, 1994, Decline of the nation-state, Reno, University of Nevada 
Press, A. Rapoport, 1997, The dual role of the nation state in the evolution of world citizenship, in 
Rotblat J. (ed.) World citizenship. Allegiance to humanity, New York, St. Martin�s Press, p.p. 91-125. 
Σύµφωνα µε τον Ernest Gellner η κατασκευή των εθνικών κρατών στην Ευρώπη πραγµατοποιήθηκε µε 
βάση ένα συγκεκριµένο αριθµό χρονικών ζωνών. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: E. Gellner, 
1992, Έθνη και Εθνικισµός, µτφρ. Λαφαζάνη ∆., Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, S. Suzuki, 1996, op.cit., p. 
453-454, G. Jauregui Bereciartu, 1994, op.cit., p. 6. 
11 A. Giddens, 1993, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' έκδοση), Τριανταφυλλοπούλου Ν. (µτφ.), 
Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, σ. 178, Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε και D. McCrone, 2000, Η 
κοινωνιολογία του εθνικισµού, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Ι. Ρουσάκη & Α. Καζαµία, 1997, 
Κράτος και εκπαιδευτική πολιτική στη νέα Ευρώπη: µια «µετανεωτεριστική» θεώρηση των σχέσεων 
του τοπικού-κεντρικού, στο Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α. (επιµ.) Παιδαγωγική επιστήµη στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ. 235, R. Brubaker, 1996, 
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Μέσα στα πλαίσια αυτά, έχει υποστηριχθεί από διάφορους µελετητές του 

έθνους-κράτους ότι για τη σύστασή του απαιτείται η ύπαρξη των ακόλουθων 

συνθηκών/χαρακτηριστικών:12 

1. Ένας συγκεκριµένος γεωπολιτικός χώρος ή τόπος. 

2. Ένας οργανικά συνεκτικός κοινωνικο-πολιτισµικός σχηµατισµός, ο οποίος 

βασίζεται στη γλωσσική οµοιογένεια, στην κοινή πολιτισµική παράδοση και 

στη θρησκευτική οµοδοξία. 

3. Μία ιδεολόγηση, η οποία ευθύνεται για την κατασκευή των ιστορικών ριζών 

του έθνους και παράλληλα διασφαλίζει την ιστορική συνέχεια της 

φαντασιακής εθνικής κοινωνίας από το παρελθόν στο παρόν και το µέλλον. 

4. Η ύπαρξη πολιτικής ανεξαρτησίας. 

5. ∆ιοικητικές µονάδες, οι οποίες συνίστανται σύµφωνα µε θεσµοθετηµένους 

νόµους. 

6. Ένα σύνολο οργανισµών που αναλαµβάνουν την υλοποίηση των επίσηµων 

πράξεων που απαιτούνται από τέτοιου είδους νοµοθετικές ενέργειες. 

7. Το δικαίωµα χρήσης αστυνοµικής και στρατιωτικής δράσης, προκειµένου 

να αναγκαστούν οι πολίτες να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις 

νοµοθετικές οδηγίες και προσταγές.  

Η κατασκευή των εθνικών κρατών, κυρίως στη διάρκεια του προηγούµενου 

αιώνα, στηρίχθηκε, επίσης, στην αφήγηση της εθνικής ιστορίας, µέσα από την οποία 

απέκτησαν τους προγόνους τους. Η απόκτηση των προγόνων επιτεύχθηκε µέσω της 

πίστης στην ύπαρξη µιας οντότητας, η οποία διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη 

διαµόρφωση της ταυτότητας. Ο υποτιθέµενος αναλλοίωτος χαρακτήρας αυτής της 

οντότητας θεµελίωσε τις εθνικές ταυτότητες στο παρελθόν, στη συνέχεια, στην 

                                                                                                                                            
The old �New Europe�-and the new, in Ethnic and Racial Studies, vol. 19, no. 2, p. 431, P. Close, 
1995, op.cit., p. 286, A. Giddens, 1991, Modernity and self identity. Self and society in the Late 
Modern Age, Stanford, Stanford University Press, p. 190, M. Guibernau, 1996, Nationalisms, 
Cambridge, Polity Press, p. 115, P. Hansen, 1998, Schooling a European identity: ethno-cultural 
exclusion and nationalist resonance within the EU policy of �The European dimension un education�, 
in European Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 5-23, E. Hicks, 1999, Ninety-five 
languages and seven forms of itnelligence, New York, Peter Lang, p. 23, C.A. Torres, 1998, 
Democracy, education and multiculturalism, Mew York, Rowman & Littlefield. 
12 Θ. Βέικου, 1999, Εθνικισµός και εθνική ταυτότητα, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Π. Ρογδάκη, 
1994, Η διαµόρφωση του ελληνικού έθνους, Αθήνα, εκδ. Γόρδιος, S. Woolf, 1999, Ο εθνικισµός στην 
Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, A.E. Berti, 1999, Psychological studies on children understanding of 
society, in Ross A. (ed.) Young citizens in Europe, London, CiCe publ., p.p. 251-256, D. Harvey, 1999, 
The condition of postmodernity, Oxford, Blackwell, G. Pasias & G. Flouris, 1999, Mythologies of 
modernity and post-modern realities in the construction of the neo-hellenic society, in Rigas A. (ed.) 
Education of ethnic minorities:Unity and diversity, Athens, Ellinika Grammata, p.p. 482-490, S.W. 
Rothstein, 1996, Schools and society, Englewood Cliffs:N.J., Merrill, C.A. Torres, 1998, op.cit. 
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παράδοση, τις ρίζες και τη γενεαλογία. Η ανακάλυψή της είναι στενά συνδεδεµένη µε 

την αντίληψη της ιστορίας, ως µιας αναγκαίας διαδοχής γεγονότων µε απώτερο στόχο 

των ανακάλυψη του πεπρωµένου κάθε έθνους-κράτους. 

Ωστόσο, η διαµόρφωση του νεωτερικού έθνους-κράτους δεν υπάκουσε σε 

κάποια ενδογενή και υπερβατική αναγκαιότητα. Το έθνος-κράτος δεν θα προέκυπτε 

ούτως ή άλλως από την κατάρρευση της φεουδαρχίας στην Ευρώπη. Η ανάδυσή του 

θα µπορούσε και να µην είχε συµβεί. Εµπλέκεται, δηλαδή, στην όλη διαδικασία και 

το στοιχείο του τυχαίου και του απρόβλεπτου. Αφού, λοιπόν, οι συγκεντρωτικές 

απόλυτες µοναρχίες οδήγησαν στην εµφάνιση και νοηµατοδότηση του νεωτερικού 

έθνους-κράτους, οι µοναρχίες αυτές υπήρξαν ταυτόχρονα και οι µόνοι ορατοί 

συλλογικοί φορείς που εγγυώνταν την σταθερή και αυτοαναπαραγώµενη εξουσία του. 

Υπό την έννοια αυτή, «είναι αναµφισβήτητο ότι το ζήτηµα της ιδεολογικής 

θεµελίωσης των συγκεντρωτικών κρατών ως οµοιογενών εθνών δεν προηγήθηκε, 

αλλά ακολούθησε την εξουσιαστική τους επιβολή».13  

Αντίθετα, σε άλλες περιοχές του πλανήτη, το νόηµα της υιοθέτησης του όρου 

του έθνους-κράτους ήταν διαφορετικό. Ο χωρισµός και η διαίρεση µεγάλων 

πολυεθνικών επικρατειών στην Εγγύς Ανατολή και την Ασία σε ένα µεγάλο αριθµό 

εθνών-κρατών, σύµφωνα µε την ιστορικότητα του εδάφους, οδήγησε στην 

πολιτισµική και κοινωνικο-οικονοµική οµογενοποίησή τους και η κατάτµησή τους 

στην ενσωµάτωση και την ισοπέδωση των ιδιαιτεροτήτων.14  

                                                 
13 Β. Αποστολίδου, 1995, Η συγκρότηση και οι σηµασίες της «εθνικής λογοτεχνίας», στο Έθνος-
κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 
σ.σ. 15-40, Ν. ∆εµερτζή, 1995, Ο εθνικισµός ως ιδεολογία, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 
67-118, Θ. Καλοµαλου, 1998, Το εθνικό φαινόµενο, στο Ναιρν Τ. κ.ά. (επιµ.) Εθνικισµός ο σύγχρονος 
Ιανός. Πατριωτισµός, διεθνισµός και εθνικό ζήτηµα, Αθήνα, εκδ. Στοχαστής, σ.σ. 33-54, Κ. Τσουκαλά, 
1999, Η εξουσία ως λαός και ως έθνος, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, σ. 451, D. Coulby, 1998, Curriculum, 
nationalism and warfare in Europe: Discourse and critique, in Kazamias A. & Spillane M. (ed.) 
Education and the structuring of the European space, Athens, Seirios, p.p. 313-324, Executive 
Overview, 1997, World citizenship:Allegiance to humanity, in Rotblat J. (ed.) op.cit., p.p. 1-18, M. 
Peters, 1995, Radical democracy, the politics of difference, and education, in Kanpol B. & McLaren P. 
(eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common struggle, London, Bergin & Garvey, 
p.p. 39-57, T. Popkewitz, 1994, A political sociology of educational reform, New York, Teachers 
College Press. 
14 Γνωρίζουµε, επίσης, ότι αυτού του είδους η διαίρεση σε εθνικά σύνολα αρχικά και σε έθνη-κράτη 
αργότερα, δεν ταίριαξε παντού απόλυτα. Και αυτό γιατί µικρότερα σύνολα εγκλωβίστηκαν ή 
διασπάστηκαν. Σε άλλες περιπτώσεις οι πληθυσµοί µετατοπίστηκαν αναγκαστικά, ενώ αρκετές οµάδες 
που δεν ανέπτυξαν επαρκώς αυτόνοµη εθνική συνείδηση, προσκολλήθηκαν αυτοβούλως ή όχι σε 
άλλες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εθνικές οµάδες που σε συµµορφώνονταν µε το κυρίαρχο µοντέλο 
αντιµετωπίστηκαν ως µειονότητες, όχι µόνο αριθµητικά, αλλά, κυρίως, από κοινωνιολογική και 
πολιτική σκοπιά. Αυτή η αντιπαράθεση οδηγεί συχνά σε κοινωνική ένταση και διαµάχες, οι οποίες 
έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες. Στην πραγµατικότητα, αρκετές από τις τρέχουσες 
εθνικές διαµάχες ανά τον κόσµο µπορούν να εντοπισθούν στα προβλήµατα που απορρέουν από τον 
τρόπο µε τον οποίο το σύγχρονο έθνος-κράτος χειρίζεται την εθνική ετερότητα µέσα στα σύνορά του. 
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           Μία σηµαντική διαφοροποίηση όσον αφορά την οικοδόµηση του έθνους-

κράτους στη ∆υτική Ευρώπη και στην Αφρική ή ακόµα περισσότερο στην Ασία, ήταν 

ότι η διαδικασία αυτή στην Ευρώπη ξεκίνησε πριν ακόµα εκδηλωθεί λαϊκή απαίτηση 

για δηµοκρατικά δικαιώµατα. Τα έθνη προϋπήρχαν ήδη ως σχετικά συνεκτικές 

κοινότητες. Στη µετααποικιακή Ασία και Αφρική, από την άλλη, η οικοδόµηση του 

έθνους ήταν το πρωταρχικό µέληµα των πρόσφατα ανεξάρτητων αποικιών, οι οποίες 

ξαφνικά προικίστηκαν µε το σύνολο των δηµοκρατικών θεσµών. Ο εκδηµοκρατισµός 

και η οικοδόµηση του έθνους-κράτους αποδείχτηκαν αντιθετικά/αντικρουόµενα σε 

περιπτώσεις εθνικής διαφοροποίησης.15 

Στην Ευρώπη η ανάδυση των κρατών πραγµατοποιήθηκε ως αποτέλεσµα 

πολέµων, προσαρτήσεων και συµβάσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις µία εθνική 

οµάδα κατάφερνε να επιβάλλει τη γλώσσα και την κουλτούρα της σε έναν αρχικά 

ετερογενή πληθυσµό. Η οµογενοποίηση θεωρήθηκε ταυτόσηµη µε την 

σταθεροποίηση του κράτους. Οι πολιτικοί δεσµοί ανάµεσα στους πολίτες και τους 

θεσµούς ενισχύθηκαν από την ανάπτυξη µιας εθνικιστικής ιδεολογίας, η οποία 

προέβαλε επιδεικτικά την ανάγκη δηµιουργίας µιας κοινότητας διακριτής από όλες 

τις άλλες. Η αντιµετώπιση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών προβληµάτων 
                                                                                                                                            
Για περισσότερς πληροφορίες βλέπε: Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια επικοινωνία. Πολιτιστικές 
ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Ν. Ιντζεσιζόγλου, 2000, Περί της κατασκευής συλλογικών 
ταυτοτήτων. Το παράδειγµα της εθνικής ταυτότητας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά., (επιµ.) «Εµείς» 
και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 177-202, Β. 
Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, Αναζητώντας µια θεωρία για το έθνος, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, Γ.Π. 
Μάρκου, 1996, Η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η 
αναγκαιότητα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. ΥΠΕΠΘ, Α. Πολίτη, 1999, Για τη γένεση της 
εθνικής συνείδησης, στο Ο Πολίτης, τ. 60, σ.σ. 47-50, �All different all equal�, Education pack-ideas, 
tools and resources for intercultural education, Brussels, European Youth Centre, D. Coulby, 1997, 
European curricula, xenophobia an warfare, in Comparative Education, vol. 33, no. 1, p.p. 29-41, E. 
Reid, 1999, Language education for multilingual societies, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 159-166, K. 
Singh, 1996, Education for the global society, in Learning the treasure within, Paris, Unesco, p.p. 225- 
227. 
15 Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να παρατηρήσουµε ότι η έννοια του κράτους χωρίς την ύπαρξη ενός 
έθνους ταιριάζει περισσότερο στις λεγόµενες αναπτυσσόµενες χώρες, όπου στις περισσότερες 
περιπτώσεις, δεν υπάρχει η αντίληψη µε βάση την οποία η ύπαρξη ενός έθνους προηγείται της 
ανάδυσης ενός κράτους. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο όρος έθνος-κράτος, µε τον τρόπο 
µε τον οποίο χρησιµοποιείται σε συζητήσεις που σχετίζονται µε την προοπτική µιας βιώσιµης 
παγκόσµιας τάξης, δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτός µε την έννοια ενός εθνικά οµοιογενούς κράτους. 
Κράτη σχεδόν, αλλά όχι πλήρως, οµοιογενή, βέβαια, συναντώνται στις µέρες µας, όπως για 
παράδειγµα η Ιαπωνία ή οι Σκανδιναβικές χώρες. Η σταθερότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι ούτε οι 
Ανού ούτε οι Λάπωνες φαίνεται πιθανό να διεκδικήσουν την αυτοδιάθεσή τους. Ωστόσο, τα 
περισσότερα πολυεθνικά κράτη είναι ευάλωτα σε στρατιωτικές εθνικές φιλοδοξίες. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλέπε: M. Bookchin, 1993, όπ.π., E.J. Hobsbawm, 1994, Έθνη και εθνικισµός από το 
1780 µέχρι σήµερα, Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα, D. McCrone, 2000, όπ.π., Τ., Φωτόπουλου, 1993, όπ.π., 
M. Guibernau, 1996, op.cit., S. Magala, 1994, The threshold of statehood, in Farnen R. (ed.) 
Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 177-192, A. Rapoport, 1997, 
op.cit., J. Rotblat, 1997, op.cit.A. Rapoport, 1997, op.cit., D. Welsh, 1993, op.cit. 
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συνέβαλε στην ανάπτυξη µιας εθνικής ταυτότητας, που στόχευε στην παγίωση των 

νέων εθνικών κρατών. Κατά συνέπεια, ο πολυεθνικός χαρακτήρας των περισσότερων 

ευρωπαϊκών εθνών-κρατών είναι εκείνος που ευθύνεται για την ανεπιτυχή ή µη 

ολοκληρωµένη οµογενοποίηση ενός έθνους-κράτους, σε συνδυασµό µε τη σθεναρή 

αντίσταση που προέβαλαν ορισµένες εθνικές µειονότητες απέναντι στη διαδικασία 

αφοµοίωσής τους. 

∆ιαφαίνεται, λοιπόν, πως η σηµαντικότερη λειτουργία του έθνους-κράτους είναι 

ότι διεκδίκησε και πέτυχε να µονοπωλήσει τη φαντασιακή αποκλειστικότητα των 

ιδεών εκείνων που σχετίζονται µε τη συλλογική εξουσία. Κατά συνέπεια, εµφανίζεται 

ως η κατεξοχήν συµβολική ενσάρκωση της νεωτερικής πολιτικής κοινότητας. Τόσο ο 

εθνικός λόγος όσο και το έθνος-κράτος ως οικουµενικός θεσµός δίνουν  µιας 

ιστορική απάντηση σε όλους εκείνους που εξακολουθούν να µην αντιλαµβάνονται ότι 

«υπήρξε ο κατ� εξοχήν θεσµός που είναι σε θέση να επιβάλλει και να εγκαλεί 

ακατάπαυστα τη φαντασίωση της «κοινής ταυτότητας», του συλλογικού 

συµφέροντος και της µοιρασµένης µοίρας, και µάλιστα µέσα από κατηγορίες σκέψης 

που φορτίζουν την ταυτότητα αυτή µε ένα ανεπίληπτο αξιακό και πολιτικό 

περιεχόµενο».16  

∆ύο είναι τα βασικά προβλήµατα που απασχολούν τις θεωρίες που σχετίζονται 

µε την κοινωνία των εθνών-κρατών. Το πρώτο είναι ο καθορισµός των συνόρων. Οι 

µελετητές προσπάθησαν να βρουν ένα συγκεκριµένο σύστηµα καθορισµού συνόρων 

µε βάση το οποίο τα φυσικά σύνορα θα ταυτιστούν µε τα σύνορα της κοινωνίας των 

εθνών-κρατών. Το δεύτερο πρόβληµα σχετίζεται µε την ανάλυση των µονάδων από 

τις οποίες συντίθεται. Ως γνωστό, το έθνος-κράτος αντιµετωπίζει του πολίτες του ως 

µονάδες που στερούνται δεσµών µε επιµέρους παραδοσιακές τοπικές οµάδες. 

Ταυτόχρονα, τα µέλη του ως νοµιµοποιητικοί θεσµοί ή ως λογικοί παράγοντες, και 

ως πολίτες αποτελούν τους εγγυητές του ιδιοκτησιακού συστήµατος. Έτσι, τα µέλη 

τους εκδύονται από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους και ασχολούνται 

αποκλειστικά µε τη διαφύλαξη της ιδιοκτησίας τους (εδαφικής, πολιτισµικής, κλπ.). 

Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτό δεν ισχύει.  

Οι Hobbes και Locke θεωρούνται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο 

θεωρητικό πρωτεργάτες στην προσπάθεια θεώρησης της έννοιας του έθνους-

                                                 
16 Κ. Τσουκαλά, 1999, όπ.π., σ.σ. 446. 
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κράτους.17 Άλλες σηµαντικές θεωρήσεις αναφορικά µε την έννοια του έθνους-

κράτους είναι εκείνες των Herder18, Fichte,19 Hegel.20 Οι µαρξιστές, από την άλλη, 

όχι µόνο υποστήριξαν την έννοια του συγκεντρωτικού έθνους-κράτους, αλλά και 

επέµειναν στην ιστορικά προοδευτική φύση της καπιταλιστικής οικονοµίας της 

αγοράς, η οποία απαιτούσε την ύπαρξη συγκεντρωτικών εθνικών κρατών, ως µέσα 

για την κατάργηση όλων των φραγµών στον τοµέα του εµπορίου, οι οποίες είχαν 

δηµιουργηθεί από τις διάφορες τοπικές και περιφερειακές πολιτικές εξουσίες.21 

Τέλος, εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις παρουσιάστηκαν από τους Durkheim,22 

Treitschke και Weber,23 Gellner,24 Spruyt,25 Mann,26 και Offe.27   

                                                 
17 Η επιρροή που άσκησαν στη µορφοποίηση του ισχύοντος δόγµατος αναφορικά µε την υφή και την 
υπόσταση του έθνους-κράτους αποδείχθηκε καθοριστικής σηµασίας κατά τη διαδικασία συγκρότησης 
µιας νέας κοινωνίας πολιτών, η οποία θα αντικαθιστούσε τους παρωχηµένους πλέον µεσαιωνικούς 
κοινωνικούς σχηµατισµούς. Ο Hobbes στηρίζει τον θεωρητικό του οικοδόµηµα σε ένα τρίγωνο, το 
οποίο αποτελείται από το φυσικό κράτος, το κοινωνικό συµβόλαιο και από την κοινωνία των πολιτών. 
Αν ο Hobbes θεωρείται ο θεµελιωτής των βάσεων της νεωτερικής κοινωνίας, ο Locke από την πλευρά 
του είναι εκείνος που ερµήνευσε όλες τις δυνατότητες που εµπεριέχονται στο οικοδόµηµα που 
δηµιούργησε του Hobbes, υπογραµµίζοντας από τη µία πλευρά, την πρωταρχική σηµασία του ατόµου 
σε σχέση µε το κράτος, και επιτρέποντας, από την άλλη, την αυτόνοµη συγκρότηση ενός νέου 
κοινωνικού σχηµατισµού, µιας κοινωνίας των πολιτών, η οποία γίνεται αντιληπτή ως το σύνολο των 
πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: G. Jauregui Bereciartu, 1994, op.cit. 
18 Ο Herder αντιµετώπισε µε σκεπτικισµός ορισµένες από τις φιλοσοφικές απόψεις του ∆ιαφωτισµού. 
Υπό το πρίσµα αυτό προέβη στη διατύπωση των ακόλουθων τριών κρίσεων. Πρώτα απ� όλα 
απορρίπτει τον αφηρηµένο οικουµενισµό, τον ενοποιητικό κοσµοπολιτισµό και τη µηχανιστική 
συλλογιστική ως τους µοναδικούς παράγοντες διαµόρφωσης και σχηµατισµού της κοινωνίας. 
Απορρίπτει, επίσης, το ιδεατό κράτος, το οποίο είναι προορισµένο να διαδοθεί οµοιόµορφα σε όλη της 
έκταση της Ευρώπης, και να προκαθορίσει τα πάντα. Επιπρόσθετα, κριτικάρει την υιοθέτηση µιας 
κοινής γενικής φιλοσοφίας αναφορικά µε την ύπαρξη και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας, καθώς και 
ενός οµοιογενούς κώδικα λογικής σκέψης του ανθρώπινου είδους. Η τελευταία αυτή παρατήρηση 
θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική, µια που προσδίδει ένα πολιτικό περιεχόµενο στην έννοια του 
πολιτισµικού έθνους, και ως εκ τούτου το συνδέει στενά µε την έννοια του πολιτικού έθνους-κράτους 
του φιλελεύθερου τρόπου σκέψης. Ibid. 
19 Ο Fichte από την πλευρά του, εξυψώνει τον κοινωνικο-πολιτισµικό αυτό σχηµατισµό του Herder, 
φέρνοντάς τον στο επίπεδο του πολιτικού υποκειµένου, ανακαλύπτοντας, µε τον τρόπο αυτό, την 
ύπαρξη µιας συµβιωτικής σχέσης ανάµεσα στους πολίτες, ως ένας κοινωνικός και πολιτισµικός 
σχηµατισµός, και στο έθνος-κράτος, ως µία δικαστικο-πολιτική δοµή. Όλα αυτά επιτυγχάνονται, µέσω 
της ανύψωσης του ατόµου στο επίπεδο του πολιτικού έθνους. Ibid. 
20 Με τον Hegel, το έθνος-κράτος καθιερώνεται αδιαφιλονίκητα ως η µοναδική και αποκλειστική 
µορφή δόµησης των νεωτερικών εθνών. ∆ηµιουργώντας µια δογµατικά έννοια του έθνους-κράτους, η 
οποία είναι ανταγωνιστική απέναντι σε εκείνη της φιλοσοφίας του ∆ιαφωτισµού, ο Hegel ολοκληρώνει 
µια πορεία σκέψης, η οποία ξεκίνησε από τον Hobbes, τον Locke, καθώς και από άλλους θεωρητικούς 
του νεωτερικού κράτους. Ibid. 
21 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: M. Carnoy, 1988, Εκπαίδευση, οικονοµία και το κράτος, στο 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 40, σ.σ. 8-42, Μ. Λεβύ, 1998, Οι µαρξιστές και το εθνικό ζήτηµα, στο Ναιρν 
Τ. κ.ά., όπ.π., σ.σ. 55-91, M. Bookchin, 1993, όπ.π., S. Woolf, 1999, όπ.π., H. Giroux, 1983, Theory 
and reistance in education, London, Heinemann, G. Jauregui Bereciartu, 1994, op.cit. 
22 Durkheim, ωστόσο, υιοθέτησε την παλιότερη αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία οι οικονοµικές 
ανταλλαγές ήταν εξίσου και κοινωνικές, και γι� αυτό το λόγο συνιστούσαν την κοινωνία. M. Albrow, 
1997, op.cit., M Guibernau, 1996, op.cit. 
23 Treitschke και Weber, οι οποίοι τοποθετούν την έννοια του έθνους-κράτους στην αρένα των 
αδιάκοπων αγωνιστικών αντιπαραθέσεων µεταξύ των εθνών. Ο Treitschke δίνει µεγάλη έµφαση στην 
εξουσία, ως ένα διακριτό χαρακτηριστικό του έθνους-κράτους.  Από την άλλη, αν και η θεωρία του 
Weber αναφορικά µε την έννοια του κράτους, αποτελεί µιας από τις πιο ευρείες και εκλεπτυσµένες 
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Οι περισσότερες από τις νεωτερικές θεωρίες για το κράτος αναλώθηκαν στο να 

καταδείξουν ότι αυτή η συγκεκριµένη µορφή κοινωνικής οργάνωσης αποτελεί τη 

µόνη πραγµατική και µόνιµη έκφραση της φύσης της κοινωνίας. Η πραγµατικότητα, 

όµως, είναι ότι µία συγκεκριµένη εκδοχή του κράτους, το έθνος-κράτος, επεδίωξε να 

δηµιουργήσει µια κοινωνία σύµφωνα µε τη δική του οπτική θεώρησης των 

πραγµάτων.  

∆εν υπάρχει αµφιβολία για το ότι η νεωτερικότητα οδήγησε την κοινωνία σε 

µία νέα οπτική θεώρηση του κόσµου, µια που την αντιµετώπισε ως ένα αντικείµενο 

για επιστηµονική ανάλυση. Εποµένως, η θεωρία της νεωτερικής κοινωνίας ανανέωσε 

την αντίστοιχη θεωρία του 18ου αιώνα, ενδυναµώνοντας παράλληλα την αίσθηση της 

εθνικής ταυτότητας.  

Ζητήµατα ταυτότητας απασχόλησαν κατά το παρελθόν και εξακολουθούν να 

απασχολούν ερευνητές ενός ευρύτατου φάσµατος διαφορετικών επιστηµονικών και 

θεωρητικών προσεγγίσεων. Αφορµή υπήρξαν, κυρίως, οι βαθιές πολιτικές, 

κοινωνικές, δηµογραφικές και ιδεολογικές αλλαγές που έθεσαν υπό αµφισβήτηση 

συνοριακές γραµµές, νοητές ή ορατές. Άλλωστε, η αυξανόµενη υπερβατικότητα των 

εθνικών συνόρων οδήγησε σε νέες κοινωνικές συνθέσεις που δοκιµάζουν την αντοχή 

και την αποτελεσµατικότητά τους σε διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα.28 

                                                                                                                                            
θεωρίες, εντούτοις δεν περιλαµβάνει µια ικανοποιητική διαχείριση του όρου έθνος-κράτος ή των 
σχέσεών του µε την ανάπτυξη του καπιταλισµού και της εκβιοµηχάνισης. Αυτό συµβαίνει, γιατί ο 
τρόπος µε τον οποίο ο Weber ορίζει το κράτος, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διάκριση ορισµένων 
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του έθνους-κράτους. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: M. 
Guibermau, 1996, op.cit, S. Woolf, 1999, όπ.π. 
24 Σύµφωνα µε τον Gellner τα έθνη-κράτη αναδύθηκαν σε συγκεκριµένες περιοχές στις οποίες 
προϋπήρχε µία πολύπλοκη δοµή κοινωνικών οµάδων, οι οποίες συνδέονταν από παραδοσιακές 
κουλτούρες, οι οποίες αναπαράγονταν σε τοπικό και ιδιοσυγκρασιακό επίπεδο από τις ίδιες τις µικρο-
οµάδες. Η θεώρηση αυτή είναι εξαιρετικά προβληµατική εφαρµοζόµενη σε αποικιοποιηµένες 
κοινωνίες, όπως είναι εκείνες των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, όπου δε συναντώνται προϋπάρχουσες 
πολύπλοκες δοµές τοπικών οµάδων, οι οποίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη φυσική βάση για την 
κατασκευή της οµοιογενούς κουλτούρας του έθνους-κράτους. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: J. 
Anttita, 1999, The social representations of Finnish national identity and identification as a Finn, in 
Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 430-442, E. Gellner, 1992, Έθνη και Εθνικισµός, µτφρ. Λαφαζάνη ∆., 
Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, J. Stratton & I. Ang, 1998, Multicultural imagined communities: Cultural 
difference and national identity in the USA and Australia, in Bennett D. (ed.) Multicultural States, 
London, Routledge, p.p. 135-162, S. Woolf, 1999, όπ.π.  
25 H. Spruyt, 1994, The sovereigh state and its competotors: An analysis of system change, Princeton, 
Princeton University Press. 
26 R.J. Holton, 1998, Globalization and the nation-state, London, MacMillan. 
27 Για τον Offe, ο βασικός ρόλος του έθνους-κράτους είναι να δρα ως διαµεσολαβητής σε κρίσιµα 
συγκείµενα του καπιταλισµού, και ειδικότερα στις αντιπαραθέσεις που σχετίζονται µε τη συσσώρευση 
και τη νοµιµοποίηση της εξουσίας του. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: C.A. Torres, 1998, 
op.cit. 
28 M. Albrow, 1997, The global age, Stanford, Stanford University Press, T. Murray, 1992, The Moral-
Identity Development in Ethnic Relations, in Schleicher K., & Kozma T. (eds.) Ethnocentrism in 
Education, New York, Peter Lang, p.p. 63-99. 
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Καθίσταται εποµένως σαφές ότι περιστέλλεται σε µεγάλο βαθµό ο σταθερός και 

αναπαραγωγικός χαρακτήρας τόσο της εθνικής ταυτότητας όσο και των επιµέρους 

στοιχείων που τη συνιστούν. 

Η έννοια της ταυτότητας σε γενικές γραµµές παραπέµπει ευθέως σε δύο 

φαινοµενικά αντιφατικές διαδικασίες. Στην ένταξη/ ενσωµάτωση και στην 

αποστασιοποίηση/ διαφοροποίηση. Και οι δύο αυτές διαδικασίες συνιστούν τις 

αλληλένδετες όψεις της συγκρότησης της ταυτότητας.29 Οι πόλοι αυτοί οργανώνονται 

σε άµεση σχέση µε τα συστήµατα αξιών που κυριαρχούν τόσο στην ευρύτερη 

κοινωνία όσο και στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον του ατόµου. Η ανάπτυξή τους 

συνδέεται στενά µε φαινόµενα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και µε τους 

ρόλους που το ίδιο το άτοµο καλείται να υιοθετήσει ή που πραγµατικά υιοθετεί.  

Η εθνική ταυτότητα, που µας απασχολεί εδώ, ανήκει στην κατηγορία των 

κοινωνικών ταυτοτήτων που προκύπτουν από την ένταξη των ατόµων σε αµοιβαία 

                                                 
29 Από την άλλη πλευρά, ο σχηµατισµός της ταυτότητας του ατόµου θεωρείται, επίσης, ως αποτέλεσµα 
µιας αλληλεπίδρασης, η οποία αρθρώνεται γύρω από δύο άξονες: 

• Ο πρώτος επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του ατόµου, καθορίζοντας τις συνθήκες 
διαµόρφωσης της προσωπικότητάς του, µέσα από την απορρόφηση του συλλογικού 
από το ατοµικό. 

• Ο δεύτερος, ευνοεί την ανάπτυξη των συλλογικών γνωρισµάτων του ατόµου, 
καθορίζοντας τους τρόπους ένταξής του στον κοινωνικό του περίγυρο. 

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η ταυτότητα διαµορφώνεται γύρω από δύο πόλους, οι οποίοι αντιστοιχούν 
στους δύο προαναφερθείς άξονες και λειτουργούν συµπληρωµατικά: 

• Έναν ατοµικό, ο οποίος συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα που το ίδιο το άτοµο 
αποδίδει στον εαυτό του αυτοπροσδιοριζόµενο. 

• Έναν κοινωνικό, ο οποίος ορίζεται από τους ρόλους και τις συµπεριφορές που υιοθετεί 
το άτοµο προκειµένου να τονίσει ότι ανήκει σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό 
περιβάλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: ∆. Γερµανού, 2000, Χώρος και πολιτισµική ταυτότητα στο 
ελληνικό σχολείο, στο Κωνσταντοπούλου Χ. κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.267, Π. Γεωργογιάννη, 1989, 
Θεωρίες ταυτότητας του Krappmann και Erikson, στο Νεοελληνική Παιδεία, τ. 18, σ.σ. 105-113, Ν. 
∆εµερτζή. 1995, Ο εθνικισµός ως ιδεολογία, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 67-118, J. Kristeva, 1997, Έθνη χωρίς 
εθνικισµό, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Χ. Κωνσταντοπούλου, 2000, Εισαγωγή: Αναφορά στην 
έννοια και στις όψεις των σύγχρονων αποκλεισµών, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
11-30, Α. Λυδάκη, 1997, Σχηµατική ταυτότητας τσιγγανοπαίδων ηλικίας 11-13 ετών στην περιοχή 
Αγίας Βαρβάρας. Ο ρόλος του σχολείου, διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π.Τ.∆.Ε., Αθήνα, σ.σ. 1-289, W. Bloom, 1990, Personal identity, national 
identity and international relations, Cambridge, Cambridge University Press, B. Bernandi, 1992, 
Ethnos and anthropos, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) Ethnocentrism in education, New York, 
Peter Lang, G. Flouris, 1998, Human rights curricula in the formation of a European identity : the cases 
of Greece, England and France, in European Journal of Intercultutal Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 93-109, 
E. Garcea, 1998, European perspectives on intercultural communication, in European Journal of 
Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 25-40, S. Illyes, 1988, Psychological aspects of ethnic 
mentality, paper presented at the Seventeen International Conference on the Unity of the Sciences, Los 
Angeles, California, November 24-27, T. Murray, 1992, op.cit., A. Ross, 1999, What concepts of 
identities lies behind �European Citizenship�? Why are those in European higher education institutions 
concerned with children�s changing ideas of citizenship?, in Ross A. (ed.) Young citizens in Europe, 
London, CiCe publ., p.p. 171-182. 
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αναγνωρίσιµες κοινωνικές συλλογικότητες. Η εθνική ταυτότητα ως ψυχο-κοινωνική 

πραγµατικότητα, και ως ατοµική αίσθηση και προσδοκίας περί του ανήκειν, µπορεί 

να είναι φαντασιακή ή/και πραγµατική. 

Στις µέρες µας, λίγα άτοµα θα αρνούνταν ότι έχουν αίσθηση εθνικής 

ταυτότητας ή ότι ανήκουν σε ένα έθνος-κράτος, όποιες και αν είναι οι επιφυλάξεις ή 

οι αντιρρήσεις τους αναφορικά µε την πολιτική που αυτό ασκεί ή µε τις θεσµικές 

µορφές του. Από πότε, λοιπόν, κρατάµε τη σηµερινή µας ταυτότητα; Πότε 

πρωτοδιαµορφώθηκε; Πότε και πως απέκτησε τα επιµέρους χαρακτηριστικά της; 

Ποιες αντιδράσεις δηµιούργησε; Πώς οδηγηθήκαµε στο να επιλέξουµε να 

αποδεχθούµε κάποια στοιχεία ως εθνικά χαρακτηριστικά και να απορρίψουµε άλλα; 

Εν ολίγοις, ποιες ήταν οι συνθήκες οι οποίες οδήγησαν ανθρώπους από διαφορετικά 

εδάφη και διαφορετικών βαθµών νοµιµοφροσύνης να δουν τους εαυτούς τους, αλλά 

και τους προγόνους και τους απογόνους τους, ότι µοιράζονται µεταξύ τους ένα 

αίσθηµα και ένα δεσµό ταυτότητας ως πολίτες ενός έθνους; 

Η εθνική ταυτότητα, αναδύθηκε αρχικά ήδη από φυλετικές σχέσεις των 

νοµάδων, οι οποίες διαµορφώθηκαν µέσω του κυνηγιού και της κοινής προσπάθειας 

εύρεσης τροφής, πριν ακόµα αυτοί δεθούν µε τα γεωγραφικά όρια µιας 

συγκεκριµένης περιοχής. Με την ανάπτυξη της γεωργίας, οι άνθρωποι άρχισαν να 

εγκαθίστανται µόνιµα σε ένα µέρος, όµως, η εγκατάσταση αυτή δεν είχε ως άµεση 

απόρροιά της τη δηµιουργία ενός έθνους-κράτους. Μετά τη δηµιουργία των πόλεων-

κρατών, στα πλαίσια των οποίων τα αγροτικά προϊόντα απετέλεσαν µέσο εµπορικής 

συναλλαγής, λόγω της διαµόρφωσης και διαχείρισης αρδρευτικών συστηµάτων, τα 

εθνικά κράτη άρχισαν να αναδύονται. Μία από τις συνέπειες αυτών των 

δραστηριοτήτων ήταν η ανάπτυξη της εκπαίδευσης, η οποία έδωσε ένα ακόµα βήµα 

ώθησης στην ανάπτυξη του έθνους-κράτους. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκαν η αρχή 

της ταύτισης µε µια συγκεκριµένη εδαφική περιοχή, οι στρατιωτικές κατακτήσεις, η 

απόκτηση νέων εδαφών και η δηµιουργία µεγάλων αυτοκρατοριών ως έθνη-κράτη.        

Με την οικοδόµηση των νεωτερικών εθνών-κρατών, η ταυτότητα έγινε υπόθεση 

του έθνους-κράτους, το οποίο ανάγεται πλέον σε διαχειριστή και παραγωγό της, µέσω 

της διαµόρφωσης συγκεκριµένων κανόνων δηµιουργίας και ελέγχου της. Η σύγχρονη 

πραγµατικότητά της συνδέεται στενά µε τη γαλλική επανάσταση, η οποία οδήγησε 

µια σειρά από διανοητές να την αποκαλέσουν ως τη µήτρα της εθνικής ταυτότητας. 

Ωστόσο, αν και η εθνική ταυτότητα άρχισε να παίρνει µορφή στα χρόνια του ύστερου 

∆ιαφωτισµού, σφυρηλατήθηκε, κυρίως, µέσω των πολέµων που ακολούθησαν τη 
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γαλλική επανάσταση, και οδήγησε σε µια πρωτοεµφανιζόµενη, τότε, αντίληψη περί 

µιας οµοιογενούς πολιτικής οντότητας και εθνικής συνείδησης των µελών ενός 

έθνους-κράτους.30   

Η αγωνιώδης προσπάθεια του έθνους-κράτους να συστήσει ένα δικό του 

διακριτό κράτος, καθώς και µία εξίσου διακριτή εθνική ταυτότητα, µέσω της 

ιστοριοποίησης της παράδοσης και των συµβόλων, είναι µία προσπάθεια η οποία 

καταδεικνύει την καθοριστική σηµασία που διαδραµάτισαν οι περιφερειακές τοπικές 

οµάδες, η σχέση των οποίων µε το κεντρικό έθνος-κράτος δεν είχε ακόµα πλήρως 

παγιωθεί, στην προσπάθεια δηµιουργίας µιας κοινής εθνικής ταυτότητας, µέσα από 

τις κρίσεις ταυτότητας που τα µέλη τους, ως άτοµα, αναγκάστηκαν να υποστούν. 

Παράλληλα µε τη διαδικασία αυτή, καθοριστικής σηµασίας υπήρξε και η 

ενασχόληση των ιστορικών, των αρχαιολόγων, των τοπογράφων και άλλων ειδικών, 

µε την έκφραση του αισθήµατος της εθνικής ταυτότητας. Αποδείξεις αναζητήθηκαν ή 

κατασκευάστηκαν σε διάφορους τοµείς, προκειµένου να αποκαλύψουν ή να 

«ετοιµάσουν» ένα κοινό ιστορικό παρελθόν για τους κατοίκους τους έθνους-κράτους, 

το οποίο να είναι το λαµπρότερο όλων.  

Ιστορικά, νέες εθνικές ταυτότητες δοµήθηκαν σε σχέση µε ένα σύνολο 

διαφορετικής σπουδαιότητας ουσιωδών ή προκαθορισµένων χαρακτηριστικών, τα 

οποία παρείχαν συγκεκριµένα προνόµια, δικαιώµατα και υποχρεώσεις στους 

εκάστοτε εθνικούς πολίτες. Ταυτόχρονα, οι διαφοροποιήσεις αυτές δηµιούργησαν για 

πρώτη φορά συνειδητά και επίσηµα την έννοια του «άλλου», η οποία 

χρησιµοποιήθηκε, ως επί το πλείστον, για τη νοµιµοποίηση διαφόρων µορφών 

διάκρισης, καταπίεσης και άσκησης βίας, εναντίον µια συγκεκριµένης µερίδας 

εθνικών πολιτών και εξωτερικών «εχθρών». Έτσι, δηµιουργήθηκαν οι εθνικές 

ταυτότητες στο χώρο της Ευρώπης, των οποίων οι διαµορφωµένες εικόνες 

σχηµάτισαν µύθους-πραγµατικότητες που λειτούργησαν ως το κύριο επικοινωνιακό 

εργαλείο, το οποίο καθόριζε την αποδοχή, την ταύτιση, ή τον αποκλεισµό ενός 
                                                 
30 Ε. Γκότοβου, 1997, Εθνική ταυτότητα και διαπολιτισµική εκπαίδευση, στο Η Λέσχη των 
Εκπαιδευτικών, τ. 19, σ.σ. 23-27, Α.Ε. Γκότοβου, 2001, Οικουµενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα. Η 
επαναδιαπραγµάτευση του νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. ιδίου, σ. 50, Θ. ∆ραγώνα, 1997, 
Όταν η εθνική ταυτότητα απειλείται. Ψυχολογικές στρατηγικές αντιµετώπισης, στο Φραγκουδάκη Α. 
& ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) "Τι είν' η πατρίδα µας;" Εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση, Αθήνα εκδ. 
Αλεξάνδρεια, σσ. 72-105, D. Cuche, 2001, Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήµες, 
Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, Α. Πολίτη, 1999, Για τη γένεση της εθνικής ταυτότητας, στο Ο Πολίτης, τ. 60. 
σ.σ. 47-50, D.V. Bell & R. Logan, 1997, Communication and community: Promoting world citizenship 
through electronic communications, in Rotblat J. (ed.) op.cit., p.p. 209-229, M. Guibernau, 1996, 
op.cit. 
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ατόµου ή µιας οµάδας από τις αξίες που κυριαρχούσαν στην κοινωνία της εκάστοτε 

εποχής.31    

Άσχετα από τον ορισµό που προτάσσεται κάθε φορά,32 οι εθνικές ταυτότητες 

είναι συνήθως περίπλοκες και απορρέουν από µία σύνθεση κοινωνικών, οικονοµικών, 

πολιτικών και πολιτισµικών αφηγήσεων, που συνδέονται στενά µε την εδαφική 

περιφέρεια του έθνους-κράτους. Μπορούν, λοιπόν, να θεωρηθούν ως πολλαπλές 

                                                 
31 D. Coulby & C. Jones, 1995, Postmodernity and European Education Systems, Oakhill, Trentham 
Books, S. Dimitrova, 2000, Ο εξωτερικός πολιτικός «άλλος» και οι εικόνες της Ευρώπης, όπως 
διαγράφονται στα υποχρεωτικά βιβλία σύγχρονης βουλγαρικής ιστορίας µετά το 1917, στο Καψάλη 
Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των 
Βαλκανικών χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 283-302, Th. Alexiou, 1999, Nation state, minorities 
and national identity, in Rigas A. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, 
Ellinika Grammata, p.p. 341-350, E. Jones, 1998, The english nation. The great myth, Bodmin, Sutton, 
M. Peters, 1995, Radical democracy, the politics of difference, and education, in Kanpol B. & McLaren 
P. (eds.) op.cit., p.p. 39-57.    
32 Οι δυσκολίες ορισµού της εθνικής ταυτότητας ως έννοιας απορρέουν, κυρίως, από τον πολυδιάστατο 
και δυναµικό χαρακτήρα της. Ορισµένοι συγγραφείς, προκειµένου να τονίσουν τη µεταβαλλόµενη 
διάστασή της, χρησιµοποιούν την έννοια της ταυτοτικής στρατηγικής. Υπό το πρίσµα αυτό, η 
ταυτότητα εµφανίζεται ως µέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, το οποίο κατασκευάζεται διαµέσου των 
στρατηγικών που χρησιµοποιούν οι κοινωνικοί δρώντες. Μια άλλη δυσκολία συνίσταται στο γεγονός 
ότι η έννοια του εθνικισµού συνδέεται άρρηκτα µε την πολυδιάστατη αυτή φύση της εθνικής 
ταυτότητας. Η εθνική ταυτότητα είναι µια αφηρηµένη έννοια, η οποία συνοψίζει τη συλλογική 
έκφραση µιας ατοµικής αίσθησης του ανήκειν σε µια κοινωνικοπολιτική οµάδα- το εθνικό κράτος. Η 
εθνική ταυτότητα ορίζεται «ως µια ειδική µορφή κοινωνικής ταυτότητας, η οποία α) δοµείται πάνω σε 
ένα σταθερό κριτήριο µη-µεταφερόµενης υφής, το οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά µε µία σειρά 
άλλων κριτηρίων, β) αφορά την κοινή συµµετοχή µέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου κοινωνικού 
σχηµατισµού, γ) είναι κοινή µεταξύ πολλών ατόµων, και δ) αναφέρεται σε έναν κοινά αποδεκτό εκ των 
προτέρων κώδικα. Εποµένως, η εθνική ταυτότητα είναι η αντίληψη της διακριτότητας και της 
µοναδικότητας του δικού µας έθνους, καθώς και των εαυτών µας ως δικαιωµατικά µέλη του έθνους 
µας». Ως εθνική ταυτότητα, θα µπορούσε, επίσης, «συµβατικά να ονοµαστεί το σύνολο των 
πολιτιστικών γνωρισµάτων και των παραδόσεων ενός λαού, τα οποία είναι προϊόν των ιδιαίτερων 
φυσικών προσόντων και ιστορικών συγκυριών µέσα στις οποίες αυτός έζησε». Τέλος, η εθνική 
ταυτότητα «αναφέρεται στις συνθήκες κοινής ταυτοποίησης, που µία οµάδα ατόµων έχει αποκτήσει 
κατά τη διαδικασία εσωτερίκευσης των εθνικών συµβόλων (π.χ. σηµαία, εθνικός ύµνος, κλπ.), και η 
οποία τους επιτρέπει να δρουν ως µία ψυχολογική οµάδα ή µονάδα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
απειλούνται καθ� οιονδήποτε τρόπο αυτή η κοινή εθνική ταυτότητα ή/και τα κοινά εθνικά σύµβολα. 
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Φ.Κ. Βώρου, 1994, Τι µπορεί να σηµαίνει Ευρωπαϊκή διάσταση 
της εκπαίδευσης για τους άλλους Ευρωπαίους και για µας; Από τους άλλους Ευρωπαίους και από µας;, 
στο Τα εκπαιδευτικά, τ. 34-35, σ. 247, Γ. Κουµάκη, 2000, Σύγχρονα προβλήµατα παιδείας, Αθήνα, εκδ. 
Πατάκη, σ. 323, S. Woolf, 1999, Ο εθνικισµός στην Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, N. Grant, 1996, 
European and cultural identity at the European, national and regional levels: Further comparisons, in 
Winther-Jensen Th. (ed.) Challenges to european education: Cultural values, national identities and 
global responsibilities, New York, Peter Lang, p. 175, T. Hill & W. Hughes, 1995, Contemporary 
writing and national identity, Bath, Sulis Press, D. Miller, 1995, On Nationality, Oxford, Clarendon 
Press, S. Nordenbo, 1994, The Equivocal Concept of National Identity. International and Multicultural 
Attitudes in Danish Education, in NESA, Stand III, Amsterdam, November, p.p. 1-12, T.K. Oommen, 
1997, Citizenship, Nationality and Ethnicity, Cambridge, Polity Press, Y. Roussakis & E. Matsagouras, 
2000, Developing images of a region through education: Identity and otherness in the Mediterranean, 
in Ross A. (ed.) Developing identities in Europe: Citizenship education and higher education, Londin, 
CiCe publ., p.p. 257-264, A.D. Smith, 1990, Towards a Global Culture?, in Featherstone M. (ed.) 
Global Culture: Nationalism, Globalization & Modernity, London, Sage, p.p. 171-191, J.A. 
Xanthopoulos, 1995, The quest for a European identity. Teh case of education in Greece, in Greek-
American Review, June, p.p. 13-18.   
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µονάδες που αποτελούνται από διαφορετικές αντιλήψεις και επίπεδα αίσθησης του 

ανήκειν, τα οποία διαµορφώνονται καθ� όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου.  

Κατά συνέπεια, η ιστορική ειδοποιός διαφορά της εθνικής/εθνικιστικής 

ταυτότητας έγκειται, κυρίως, στο ότι συγκροτείται στα πλαίσια µιας φαντασιακής 

πολιτικής κοινότητας, στο ότι διαµορφώνεται κάθε φορά µέσα από µια επιλεκτικά 

επινοηµένη παράδοση, και στο ότι συνιστά µια µορφή συλλογικής αλληλεγγύης µε 

επικρατειακή αναφορά.33  

Από τα όσα προαναφέρθηκαν απορρέει η διαπίστωση πως η εθνική ταυτότητα 

είναι περισσότερο ισχυρή και ελαστική από όλες τις άλλες θεσµοποιηµένες µορφές 

οργανωµένης εξουσίας, ενώ παράλληλα έχει µεγαλύτερη διάρκεια από οποιανδήποτε 

οικονοµική συνείδηση. Η εθνική ταυτότητα απορρέει, κυρίως, από την εθνική 

συνείδηση, µέσω ατοµικών και συλλογικών ορθολογήσεων, οι οποίες προκύπτουν ως 

αποτέλεσµα τόσο της εθνικής µνήµης όσο και την εθνικής λήθης. Μέσα στα πλαίσια 

της εθνικής ταυτότητας το άτοµο γίνεται αντιληπτό ως φορέας της εθνικής 

κυριαρχίας, ως ανώτατο αντικείµενο πίστης και ως βάση της συλλογικής 

συνεκτικότητας. Το σύνολο των ατόµων που απαρτίζουν ένα έθνος-κράτος 

αντιµετωπίζονται ως µία οµάδα ισότιµων µελών, τα οποία τυχαία και επιπόλαια 

διαχωρίζονται από τις έννοιες της τάξης, του status, της τοπικότητας, και σε 

ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και της εθνικότητας. 

Μπορούµε, λοιπόν, να θεωρήσουµε ότι η εθνική ταυτότητα δηµιουργείται από 

την κινητοποίηση της ιστορίας. Οι ταυτότητες κατασκευάζονται στο πλαίσιο 

πολιτισµικών αναπαραστάσεων που εξηγούν µε ποιο τρόπο και κάτω από ποιες 

συνθήκες ορίζουµε τους εαυτούς µας. Η εθνική ταυτότητα είναι το σηµείο εκείνο στο 

οποίο ενώνονται όλες αυτές οι πολιτισµικές αναπαραστάσεις, καθώς και οι 

διαδικασίες στις οποίες συµµετέχουµε ενεργά ως άτοµα. 

Η εθνική ταυτότητα, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που επικαλύπτεται από µία 

αίσθηση εθνικής σταθερότητας, παρέχει ένα είδος προσωπικής και πολιτικής 

ασφάλειας στα πλαίσια ενός αφιλόξενου κόσµου. Η λειτουργία της παρουσιάζει ένα 

διττό χαρακτήρα. Από τη µια, λειτουργεί ως µια πηγή ταυτοποίηση των µελών µιας 

                                                 
33 Ν. ∆εµερτζή, 1995, όπ.π., Π. Λέκκα, 1995, Η συγκρότηση της εθνικιστικής ιδεολογίας: εθνική 
θεωρία και εθνικό φρόνηµα, στο έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 233-252, L. Greenfeld, 1997, The origins and 
nature of American nationalism in comparative perspective, in Krakau K. (ed.) The American nation-
National identity-Natiomalism, New Brunswick, N.J., Lit Verlag, p.p. 19-52, B. Krzywosz-
Rynkiewicz, 2001b, National identity versus a community spirit in uniting Europe among primary 
school pupils and their teachers, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 103-112.   
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οµάδας και από την άλλη ως ένα είδος ταµπέλας που χρησιµοποιείται από τους 

άλλους, προκειµένου να αναπαραστήσουν µια συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα. Η 

λειτουργία της εθνικής ταυτότητας ενός ατόµου ή µιας οµάδας σ' ένα συγκεκριµένο 

γεγονός κοινωνικής αλληλεπίδρασης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

ταυτότητας του άλλου ατόµου ή της άλλης οµάδας, που λαµβάνει µέρος σ' αυτήν την 

αλληλεπίδραση. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι δοµικό της στοιχείο αποτελεί η παρουσία 

του "άλλου". Καθώς τα υποκείµενα συµµερίζονται κοινές αξίες, κοινά πρότυπα και 

ιδεώδη, η διαφοροποίηση τις περισσότερες φορές βασίζεται στην απόρριψη όσων 

στοιχείων προσλαµβάνονται ως µη οικεία και αρνητικά, τα οποία αυτόµατα 

αποδίδονται στον "άλλο".34 

Αυτό το εξωτερικό είδος τυποποίησης είναι δυνατόν σε ορισµένες περιπτώσεις 

να αποβεί αρνητικό, µια που µπορεί να πάρει τη µορφή των στερεοτύπων, µε τα 

οποία η αναπαράσταση µιας εθνικής ή φυλετικής οµάδας γίνεται µε έναν 

εξευτελιστικό τρόπο. Εντούτοις, µπορεί να αποβεί και θετική, υπό την έννοια ότι η 

οµάδα γίνεται αναγνωρίζεται κοινωνικά και παράλληλα, θεωρείται ότι διαθέτει 

πολιτικά δικαιώµατα και εξουσίες. Με αυτόν τον τρόπο η εθνική ταυτότητα 

αναγνωρίζεται ως η βάση όλων οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των 

µελών ενός έθνους-κράτους.35  

Συχνά, η εθνική ταυτότητα περιορίζεται µόνο σε πολιτισµικά συστατικά, όπως 

είναι η ιστορία, η γλώσσα ή η θρησκεία.36 Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν αρκετοί 

                                                 
34 E. Gellner, 1992, Έθνη και εθνικισµός, µτφρ. Λαφαζάνη ∆., Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ. 6, Ε. 
Κανακίδου, & Β. Παπαγιάννη, 1994, ∆ιαπολιτισµική Αγωγή, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, M. 
Billig, 1995, Banal Nationalism, London, Sage, G. Flouris, 1992,  op.cit., p.p. 96-109, A. Giddens, 
1991, op.cit., M. Guibernau, 1996, op.cit., R. Jenkins, 1994, Rethinking ethnicity: identity, 
categorization and power, in Ethnic and Racial Studies, vol. 17, no, 2, p.p. 197-223, D. Miller, 1995, 
op.cit., T. Murray, 1992, op.cit. 
35 Θ. Βέϊκου, 1999, όπ.π., Μ. ∆αµανάκη, 1998, Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
µαθητών στην Ελλάδα. ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Κ. Τσουκαλά, 1999, 
όπ.π., Ι. Χολέβα, 1996, Ποιος εθνικισµός;, Αθήνα, εκδ. Πελασγός, J. Anttita, 1999, The social 
representations of Finnish national identity and identification as a Finn, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 
430-442, R.J. Holton, 1998, Globalization and nation-state, London, MacMillan, J. Quicke, 1996, Self, 
modernity and a direction for curriculum reform, in British Journal of Educational Studies, vol. 44, no. 
4, p.p. 364-376, S. Vertovec, 1996, Multiculturalism, culturalism and public incorporation, in Ethnic 
and Racial Studies, vol. 19, no. 1, p.p. 50-70. 
36 Όπως υποστηρίζει η M. Gibbs Russell, η παλιότερη µορφή δόµησης της ιστορικής εθνικής 
ταυτότητας και συνείδησης µια κοινότητας είναι η αφήγηση της πραγµατικής ή φαντασιακής εθνικής 
ιστορίας της. Η συλλογική µνήµη είναι η πλούσια αποσκευή στην οποία η κοινότητα διαφυλάσσει την 
ιστορία της, και η οποία της χρησιµεύει για τη συνειδητοποίηση της ταυτότητας και της συνέχειάς της 
µέσα στη µακρά πορεία του χρόνου. Η γλώσσα θεωρείται, επίσης, ως ο πυρήνας της εθνικής 
ταυτότητας. Εκφράζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την πνευµατικότητα και διευκολύνει την 
επικοινωνία, δηµιουργώντας την αίσθηση της κατανόησης και του συλλογικού. Υπάρχουν ακόµα και 
φυσικές πηγές και χαρακτηριστικά, τα οποία µπορούν αν αποτελέσουν αναπόσπαστο τµήµα της 
εθνικής ταυτότητας, αλλά και να προκαλέσουν αρκετά προβλήµατα. Ανάµεσα σ� αυτά, ακόµα και το 
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µελετητές, η ταυτότητα του ατόµου και κατά συνέπεια η εθνική ταυτότητα είναι µία 

ρευστή έννοια, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν παραµένει σταθερή, αναλλοίωτη και 

καθολικά αληθινή σε όλες τις εποχές και για όλα τα άτοµα, καθώς και ότι αυτή 

διαµορφώνεται µέσα από τους εκάστοτε ασυνείδητους πόθους, τη φαντασία και τη 

συλλογική µνήµη µιας συγκεκριµένης οµάδας σε µια δεδοµένη χρονική συγκυρία.37  

Από τα όσα προαναφέρθηκαν, διαφαίνεται ότι η εθνική ταυτότητα, όπως, 

άλλωστε και κάθε άλλου είδους ταυτότητας δεν είναι ένα φυσικό χάρισµα, αλλά µια 

κοινωνική κατασκευή, αντίληψη που µπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην ιδέα 

ότι οι ανθρώπινες διαφορές είναι προκαθορισµένες και αιώνιες. Ο συµβατικός τους 

χαρακτήρας ανάγεται στο γεγονός ότι οι εθνικισµοί έρχονται µέσα από την κοινωνία 

και την ιστορία και όχι µέσα από τη φύση, όπως διατείνονται οι υπέρµαχοι της 

εθνικιστικής σκέψης. Το περιεχόµενο, λοιπόν, της εθνικής ταυτότητας αλλάζει µε την 

πάροδο του χρόνου. Η παραγωγή τους δεν πραγµατοποιείται σε ένα κενό. 

∆ιαφορετικοί συσχετισµοί δυνάµεων καθορίζουν κάθε φορά την παραγωγή και τη 

διαµόρφωσή της. Οι δυνάµεις αυτές απορρέουν από όλες τις διαφορετικές κοινωνικές 

οµάδες ή κατηγορίες που συνιστούν µια συγκεκριµένη κοινωνία, και 

µεταµορφώνονται σύµφωνα µε τις διαφορετικές εννοιολογήσεις της καθηµερινής 

ζωής σε συγκεκριµένες ιστορικές στιγµές.38 

                                                                                                                                            
κλίµα αναφέρεται από πολλούς ως ένας διακριτός παράγοντας. Τέλος, στους «φυσικούς» αυτούς 
παράγοντες συγκαταλέγεται από αρκετούς µελετητές και ο µύθος της φυλής, ο οποίος 
χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον από το έθνος-κράτος στην προσπάθειά του να διαµορφώσει µια διακριτή 
εθνική ταυτότητα για τα µέλη του, αλλά και να υποστηρίξει το µύθο της σταθερότητας της 
αµετάβλητης στο χρόνο εθνικής ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Μ. Θανοπούλου, 
2000, Η συλλογική µνήµη ως στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας. Η περίπτωση µιας αγροτικής 
κοινότητας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 215-224,  Γ. Κοντάκου, 1997, Γλώσσα-
σκέψη-πολιτισµός ως παιδαγωγικά µεγέθη, στο Γλώσσα, τ. 42, σ.σ. 4-21, A. Krasteva, 2000, Η 
βουλγαρική πολιτισµική ταυτότητα, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., E. Garcea, 1998, 
op.cit., H.A. Giroux, 1990, The politics of postmodernsm. Rethinking the boundaries of race and 
ethnicity, in Journal of Urban and Cultural Studies, vol. 1, no. 1, p.p. 5-38, M. Guibernau, 1996, 
op.cit., S. Nordendo, 1994, op.cit., I. Setima, 1995, Future directions of African and African American 
content in the school curriculum, in Hilliard A.G. III, et al. (eds.) Infusion of African and African 
American content in the school curriculum, Chιcago, Third World Press, p.p. 87-110.   
37 K. Malik, 1996, Universalism and difference: race and the postmodernists, in Race and Class, vol. 
37, no. 3, p.p. 1-17. 
38 Ορισµένες από τις στρατηγικές στήριξης της εθνικής ταυτότητας, οι οποίες εντάσσονται, κυρίως, 
στον παραδοσιακό περί εθνικής ταυτότητας λόγο, οδηγούν στην παρακάτω τυπολογία: 

Θωράκιση της ταυτότητας απέναντι στο χρόνο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι µυθικού 
και µεταφυσικού χαρακτήρα παραδοχές, οι οποίες προσδίδουν στην εθνική ταυτότητα µια συνέχεια 
πάγιων χαρακτηριστικών. 

Επιστροφή στις ρίζες. Η στρατηγική αυτή προτείνει την επιστροφή στις ρίζες, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση σε συµβολοποιηµένες µορφές της παράδοσης των «γνήσιων» εκπροσώπων της εθνικής 
ιδιαιτερότητας. 

Κριτική στον κοσµοπολιτισµό. Η καταγγελία του κοσµοπολιτισµού δε σηµαίνει τη στροφή στην 
τοπικότητα. Η αντίσταση στον κοσµοπολιτισµό µιας εποχής µπορεί να προέρχεται και από τους 
οπαδούς ενός ανταγωνιστικού κοσµοπολιτισµού, ο οποίος ηττήθηκε στον αγώνα επικράτησης. 
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Σύµφωνα µε τα λόγια του S. Hall: «η έννοια «εθνική ταυτότητα» δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρη ή χωρίς προβλήµατα, όσο νοµίζουµε. Αντί να εκλαµβάνουµε την 

ταυτότητα ως ένα τετελεσµένο γεγονός, όπως προτείνουν οι νέες πολιτισµικές 

πρακτικές, θα έπρεπε ίσως, να τη θεωρούµε µία «παραγωγή» που ποτέ δεν 

ολοκληρώνεται, είναι πάντα υπό διαµόρφωση και συγκροτείται διαρκώς µέσω των 

αναπαραστάσεων, και όχι κάπου πέραν αυτών».39  

Κατά συνέπεια, η διερεύνηση της ταυτότητας ενός ατόµου ή µιας οµάδας 

παρουσιάζει µια έντονη πολυπλοκότητα, η οποία οφείλεται στην πληθώρα των 

προτεινόµενων τυπολογιών και στην πολλαπλότητα των εννοιολογικών 

οριοθετήσεων που διέπει ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών προσεγγίσεων. Κοινός 

τόπος όλων των προσεγγίσεων (κοινωνιολογικών, ψυχολογικών, ανθρωπολογικών, 

κλπ.) είναι η παραδοχή ότι το ζήτηµα της ταυτότητας είναι κατεξοχήν ζήτηµα ορίων, 

εξωτερικών και εσωτερικών, ανάµεσα στο όµοιο και στο διαφορετικό. Τα όρια αυτά 

µπορεί να είναι εσωτερικά- ο τρόπος µε τον οποίο τα µέλη µιας κοινότητας 

αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους- και εξωτερικά- οι κοινωνικές οριοθετήσεις µε τις 

οποίες τα µέλη ενός έθνους αλληλεπιδρούν µε τα µέλη άλλων εθνών.40 

                                                                                                                                            
Η συγκρότηση «εθνικής επιστήµης». Λαµβάνει χώρα, ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες ασφυκτικού 

ελέγχου και µονοπωλίου στην επιβολή της σχολικής γνώσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, καλλιεργήθηκε 
η αντίληψη της υπαγωγής της επιστηµονικής γνώσης στις πολιτικές σκοπιµότητες ενός καθεστώτος. 

Η θεωρία της απειλής και της σύγκρουσης. Η πεποίθηση ότι η εθνική κοινότητα βρίσκεται σε 
σύγκρουση µε το περιβάλλον της, είναι µια από τις κλασσικές µεθόδους για την τόνωση της εθνικής 
ταυτότητας. Η εικόνα ενός εχθρικού περιβάλλοντος, η αναπαράσταση της αναγκαιότητας της 
απόκρουσης, της απειλής, και η ταξινόµηση των µελών της εθνικής κοινότητας, αποτελούν συστατικά 
στοιχεία αυτής της στρατηγικής.  

Μυστικισµός. Πρόκειται για την επίκληση ενός µυστικού κώδικα επικοινωνίας µε στόχο την 
αναβάπτιση της εθνικής συνείδησης. Αποτελεί το πιο συνηθισµένο µοτίβο τόνωσης της συλλογικής 
ταυτότητας και έχει τις ρίζες του στον ευρωπαϊκό ροµαντισµό. 
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Α.Ε. Γκότοβου, 2001, όπ.π., σ.σ. 79-90. 
39 D. McCrone, 2000, όπ.π., σ. 86, βλέπε επίσης, Θ. Βέϊκου, 1999, όπ.π., Γ. Κουµάκη, 2000, όπ.π., Λ. 
Μαράτου-Αλιπράντη, 2000, Εισαγωγή, στο Κωνσταντοπούλου Χ, κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 33-38, H. 
Hengst, 2000, Replacing purpose with pastiche? On childhood and shifting identity patterns, in Ross A. 
(ed.) op.cit., p.p.277-286, R.J. Holton, 1998, op.cit. 
40 Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσουµε, περιληπτικά, στη συνέχεια την τυπολογία του J. Banks για 
κατάταξη της εθνικής ταυτότητας των ατόµων. Η τυπολογία του J. Banks αποτελείται από έξι 
επιµέρους στάδια, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

1. Εθνικός ψυχολογικός «εγκλωβισµός». Τα άτοµα εσωτερικεύουν αρνητικά στερεότυπα 
αναφορικά µε την εθνική οµάδα τους και παρουσιάζουν χαµηλή αυτοαντίληψη. 

2. Εθνική περιχαράκωση. Τα άτοµα πιστεύουν ότι η εθνική διαφοροποίηση αποτελεί την 
καλύτερη πρακτική γι� αυτά και την οµάδα τους. Στο στάδιο αυτό εµφανίζεται η 
ύπαρξη υψηλής εθνοκεντρικής συµπεριφοράς, καθώς και η επίδειξη δυσπιστίας 
απέναντι σε άλλες εθνικές οµάδες και εθνικότητες. 

3. Ανάλυση/διευκρίνιση της εθνικής ταυτότητας. Τα άτοµα έχουν αναπτύξει την 
αυτοποδοχή τους και αντιµετωπίζουν µε θετικό τρόπο τις άλλες εθνικές και 
πολιτισµικές οµάδες. Σε γενικές γραµµές, πριν φτάσουν στο επίπεδο αυτό, τα άτοµα 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ανάλυσης της δικής τους 
πολιτισµικής οµάδας ή εθνικότητας. 
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Εποµένως, το πραγµατικό πρόβληµα της εθνικής ταυτότητας δεν είναι, κατά 

κύριο λόγο, ο τρόπος µε τον οποίο αρθρώνονται οι πολλαπλές πλευρές της, αλλά η 

κατανόηση του γεγονότος ότι αυτή δε γεννιέται από ένα µεµονωµένο άτοµο, ούτε 

αποτελεί ένα απλό προϊόν που απορρέει από ένα σύνολο κοινωνικών µορφών, αλλά 

συγκροτείται µέσα από ένα πλαίσιο σχέσεων, το οποίο εµπερικλείει πάντα τη 

διαφορετικότητα, δηλαδή τη σχέση µας µε τους άλλους και γενικότερα µε τον κόσµο. 

Η αυτογνωσία και η συνειδητοποίηση της ταυτότητάς µας περνάει µέσα από την 

αποδοχή της ταυτότητας του άλλου. 

Νοµιµοποιούµαστε, λοιπόν, να πούµε ότι δεν υπάρχει ταυτότητα καθεαυτή. Η 

ταυτότητα είναι πάντα µια σχέση µε τον άλλο ή/και τους άλλους. Με άλλα λόγια, 

ταυτότητα και ετερότητα όχι µόνο συνδέονται άρρηκτα αλλά βρίσκονται και σε µια 

συνεχή διαλεκτική σχέση. Κατά συνέπεια, µια συλλογική ταυτότητας δεν 

προσδιορίζεται µόνο από την ιδέα που τα µέλη ενός κοινωνικού συνόλου έχουν για 

τον εαυτό τους, αλλά και από την εικόνα που έχουν οι «άλλοι» γι� αυτούς. Εξάλλου, 

στην ιδέα που τα µέλη µιας κοινωνικής οµάδας έχουν για τον εαυτό τους, 

συµπεριλαµβάνεται, κατά κανόνα, και η εικόνα του «εµείς» µέσα από την οπτική των 

«άλλων». Η αντίληψη του παρατηρητή για τη διάσταση των χαρακτηριστικών του 

«άλλου» συνιστά την πραγµατικότητα της εθνικής ταυτότητας του «άλλου», έτσι 

όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το υποκείµενο. Όταν η αντίληψη αυτή του ατόµου 

για τον «άλλο» αντανακλά την αντίληψη των µελών µιας κοινωνικής οµάδας, τότε 

κάνουµε λόγο για συλλογικές εικόνες του «άλλου», δηλαδή για εθνικά στερεότυπα, 

τα οποία λειτουργούν ως προσδοκίες και ως προγνώσεις αναφορικά µε τα 

χαρακτηριστικά και τις συµπεριφορές του «άλλου».41    

                                                                                                                                            
4. ∆ιεθνικότητα (biethnicity). Τα άτοµα µπορούν µε άνεση να λειτουργήσουν µέσα στο 

πολιτισµικό συγκείµενο µιας διαφορετικής από της δική τους εθνικής ή πολιτισµικής 
οµάδας, η οποία διαβιεί µέσα στα πλαίσια του δικού τους έθνους. 

5. Πολυεθνικότητα. Τα άτοµα είναι ικανά να λειτουργήσουν σοβαρά µέσα σε 
διαφορετικές εθνικές κουλτούρες οι οποίες ενυπάρχουν στο έθνος τους. 

6. Οικουµενικότητα. Τα άτοµα που φτάνουν στο στάδιο αυτό µπορούν να λειτουργήσουν 
µε άνεση σε διεθνές επίπεδο. Τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν µια ισορροπία ανάµεσα 
στις τοπικές, στις εθνικές και στις παγκόσµιες δεσµεύσεις τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: J.A. Banks, 1994, Multiethnic education: Theory and practice, 
Bboston, Allyn & Bacon, p.p. 224-227, βλέπε επίσης, C.F. Diaz, B.G. Massialas & J.A. Xanthopoulos, 
1999, Global perspectives for educators, Boston, Allyn & Bacon, J. Xanthopoulos, C. Diaz & S. Byrne, 
1999, Education in a mutlicultural society, class outline. 
41 Α. Γκότοβου, 1994, Εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκός προσανατολισµός, στο Κοντογιώργη Β. & 
Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός και η Ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα 
Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», σ.σ. 126-137, Ζ. Πρυνεντυ, 2000, 
Πολιτισµική ταυτότητα: Μεταξύ µύθου και πραγµατικότητας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) 
όπ.π., σ.σ. 49-60, ∆. Χαλκιώτη, 1997, Ελλάδα και πολιτισµική ταυτότητα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό 
περιβάλλον, στο Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τ. 19, σ.σ. 34-36, Α. Χουρδάκη & ∆. Καραγιώργου, 
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Εποµένως, είναι λάθος να θεωρούµε την ταυτότητα ως ένα κληροδοτηµένο 

αντικείµενο. Πρόκειται για ένα κοινό ανθρώπινο φαινόµενο, το οποίο περιορίζεται σε 

συγκεκριµένο χρόνο και τόπο. Η ταυτότητα δεν είναι κάτι που αποµονώνει το ένα 

έθνος από το άλλο, σύµφωνα µε την κυρίαρχη δυτική αντίληψη που υποστηρίζει ότι 

οι έννοιες της ταυτότητας και του πολιτισµού συνδέονται άρρηκτα µε την έννοια της 

ανωτερότητας αναφορικά µε τους άλλους. 

Η αναζήτηση µιας κοινής ταυτότητας εµπεριέχει, παράλληλα, και αρκετούς 

κινδύνους. Ορισµένα µέλη της οµάδας µπορεί να αντισταθούν σθεναρά στην εκ των 

άνωθεν προσπάθεια επιβολής της κυρίαρχης κουλτούρας σ� αυτά. Άλλοι, µπορεί να 

αντισταθούν στην παραποίηση των παραδόσεων. Φαίνεται, λοιπόν, πως ο µόνος 

«ανώδυνος» τρόπος για τη δηµιουργία µιας κοινής ταυτότητας είναι η διαφοροποίηση 

του «άλλου», µέσω της δηµιουργίας ενός συνόλου, το οποίο βρίσκεται έξω από τη 

δική µας οµάδα και το οποίο χρησιµοποιείται για να διακρίνουµε τους «εαυτούς» µας 

από τους «άλλους». Ορισµένες φορές µάλιστα ο «άλλος» δηµιουργείται από τον 

αποκλεισµό ενός συγκεκριµένου τµήµατος που πριν ανήκε στο δικό µας έθνος, και το 

οποίο µπορεί να είναι η χαµηλότερη κοινωνική τάξη, µια εθνική ή γλωσσική 

µειονότητα, κλπ. Μια συνεκτικά συνθετική εικόνα της κοινωνίας ή του έθνους 

δηµιουργείται µέσω του στιγµατισµού του «άλλου», του διαφορετικού, αυτού που δεν 

ανήκει στη δική µας ταυτοτική οµάδα. Μια άλλη εξίσου διαιρετική και επικίνδυνη 

στρατηγική είναι το µονοπάτι του εθνικισµού. Στην περίπτωση αυτή, ο «άλλος» 

αντιµετωπίζεται ως ξένος, άσχετα µε το αν ο χώρος στο οποίο διαβιεί βρίσκεται εντός 

ή εκτός των εθνικών µας ορίων. 

Σύµφωνα µε την πρακτική αυτή, τα εθνικά στερεότυπα συνδέονται στενά τόσο 

µε την ταυτότητα όσο και µε τους τρόπους συµπεριφοράς µιας κοινωνικής οµάδας. 

Απορρέουν από τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως 

µέλος ενός διακριτού κοινωνικού ή εθνικού συνόλου, σε σχέση µε άλλα κοινωνικά 

                                                                                                                                            
1998, Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σπουδή και τη διδασκαλία του Πολιτισµού και της Ιστορίας, σε 
αναφορά µε την αξιολόγηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού και τη διατύπωση βασικών 
προτάσεων, στο ∆αµανάκη Μ. (επιµ.) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Θεωρητικές και 
εµπειρικές προσεγγίσεις, Ρέθυµνο, Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ, σ.σ. 127-152, Μ. Ψηµίτη, 2000, Η ατοµική επιλογή 
ως παράγοντας πολιτισµικής ταυτότητας σε συνθήκες πολυπλοκότητας: η περίπτωση της αλληλεγγύης, 
στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 85-108, M. Damanakis, 1999, The formation of the 
ethnic and cultural identity of the Greek children abroad, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 87-98, J. 
Delgado-Moreira, 1997, European politics of citizenship, in The Qualitative Report, vol. 3, no. 3, p.p. 
1-13, R. Jenkins, 1994, Rethinking ethnicity: identity, categorization and power, in Ethnic and Racial 
Studies, vol. 17, no. 2, p.p. 197-223, E. Sonuc & M. Wimmer, 1997, Towards a new framework to 
enable young people and the arts to come closer, Brussels, Council Of Europe. 
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και εθνικά σύνολα.42 Εξ' ορισµού, στο µεγαλύτερο µέρος της, η εθνική ταυτότητα 

εµπεριέχει εθνοκεντρικές τάσεις.43 Η απειλή της εθνικής ταυτότητας είναι δυνατόν να 

συµβάλει στην αύξηση της έντασης του εθνοκεντρισµού, στην κινητοποίηση των 

συνεκτικών δυνάµεων µέσα στα πλαίσια της εθνικής οµάδας, καθώς και στην 

ενδυνάµωση της εθνικής αλληλεγγύης και του εθνικού φανατισµού. 

 «Έτσι, όλες οι συνειδήσεις-ατοµικές και συλλογικές-είναι κατά κάποιο τρόπο 

«ψευδείς» και κατασκευασµένες. Αυτό όµως δεν τις καθιστά λιγότερο πραγµατικές 

ως προς τη δυνατότητά τους να παράγουν συγκεκριµένα κοινωνικά αποτελέσµατα και 

να θεµελιώνουν συγκεκριµένες αξιακές αφετηρίες για τις κοινωνικές πρακτικές. 

Ανεξάρτητα λοιπόν από τους ιστορικούς λόγους για τους οποίους κατασκευάστηκαν 

και αναδείχθηκαν στις θεµελιώδεις κοινωνικοπολιτικές ενότητες του νεότερου 

κόσµου, και άσχετα µε το εάν η εθνική αφήγηση στηρίζεται σε διάτρητες 

επιστηµολογικές παραδοχές, οι εθνικές ταυτότητες αποτελούν σήµερα «εν τοις 

πράγµασιν» τις πρώτες, τις ισχυρότερες, ίσως δε και τις µόνες δυνατές αφετηρίες για 

τη σύνταξη ενός έναρθρου συλλογικού πολιτικού προτάγµατος. Το κύριο ζήτηµα 

δηλαδή που τίθεται σήµερα είναι κατά πόσον σε έναν (ακόµα) προ-οικουµενικό 

κόσµο είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί το µείζον «εµείς» µε άλλους, εκτός από 

εθνοκεντρικούς νοηµατικούς όρους».44  

Συνοψίζοντας, λοιπόν, όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, παρατηρούµε ότι 

το έθνος-κράτος αποτελεί, σε γενικές γραµµές, την τυπική νοµολογικο-πολιτική δοµή 

της νεωτερικής κοινωνίας. Μια µατιά στο σύγχρονο πολιτικό χάρτη του κόσµου µας 

επιτρέπει να κατανοήσουµε ότι στη σύγχρονη εποχή το έθνος-κράτος όχι µόνο 

εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητά του αυτή, αλλά παράλληλα, µέσω της 

διαδικασίας από-αποικιοποίησης του κόσµου, έχει διαδοθεί ως θεσµός και έξω από τα 

σύνορα του λεγόµενου δυτικού κόσµου, σε όλες τις χώρες του αναπτυσσόµενου 

κόσµου.  

                                                 
42 Domino, 1995, A manual to use peer group education as a means to fight racism, xenophobia, anti-
semitism and intolerance, Strasbourg, European Yoth Centre, L. Hagendoorn, 1993, Ethnic 
categorization and outgroup exclusion: cultural values and social stereotypes in the construction of 
ethnic hierarchies, in Ethnic and Racial Studies, vol. 16, no. 1, p.p. 26-51, A. Ross, 2000, Curricula for 
citizens and for their teachers: processes, objectives or content?, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 89-100, J. 
Slater, 1995, Tteaching history in the new Europe, London, Cassell.  
43 L. Bombas, 1996., "Europe and the way I see it": Recording primary school children's attitudes and 
preferences, paper presented at the 17th CESE Conference: "Education and the Structuring of the 
European Space: Centre-Periphery, North-South, Idenfity- Otherness, Athens, October 13-18, S. Illyes, 
1992, The Ethnic Mentality, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) Ethnocentrism in Education, New 
York, Peter Lang, p.p. 39-61. 
44 Κ. Τσουκαλά, 1999, όπ.π., σ. 440. 
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 Η οικονοµική όµως κρίση που παρατηρήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 

1970, κατέδειξε ότι  το ιδανικό του έθνους-κράτους υπήρξε απατηλό, µε αποτέλεσµα 

το έθνος-κράτος να θεωρηθεί ως ένα από τα πιο σοβαρά λάθη της ανθρώπινης 

ιστορίας. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από τη δεκαετία του 1980 και µετά και 

συνοδεύεται από την υποχώρηση του εθνικού-κράτους και από την τάση 

ανακατανοµής της εξουσίας του. Αµφισβητώντας τον τρόπο δόµησης των ορίων 

διαφοροποίησης τα οποία κατασκευάστηκαν µε βάση τους κυρίαρχους 

ευρωκεντρικούς κώδικες, είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε στο έπακρο τον τρόπο 

µε τον οποίο δοµήθηκε η «δυτική λευκή» εθνική ταυτότητα στην προσπάθειά της να 

υποβαθµίσει τους «άλλους».    
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2. ΕΘΝΟΣ-ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ/ ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

 

Τα εθνικά πάθη έχουν τις ρίζες τους σε εικόνες  

του ιστορικού ένδοξου παρελθόντος. Τέτοιου  

είδους µνήµες δεν αποτελούν αναπόσπαστο  

βιολογικό µας κοµµάτι, και όµως καθορίζουν 

τη ζωή µας�Αυτές οι συλλογικές µνήµες, 

άσχετα αν υποβάλλονται εκ των άνω µε τη µορφή  

της κυρίαρχης ιδεολογίας ή αν χαλκεύονται     

από τη βάση, µέσω των αγώνων ανάδυσης νέων 

κοινωνικών κινηµάτων, αποτελούν τα µέσα µε τη  

βοήθεια των οποίων ενθυµούµαστε το παρελθόν, 

την ιστορία µας, και γι� αυτό το λόγο λειτουργούν 

ως καθοδηγητές των πράξεών µας, καθώς και ως  

διαµορφωτές του µέλλοντός µας. 

Steven Rose, The making of memory (1992).   

 

Τα τελευταία χρόνια πολύ λίγα κοινωνικά και πολιτικά φαινόµενα έχουν 

τραβήξει τόσο έντονα την προσοχή µας, αλλά και ακόµα λιγότερα έχουν τόσο πολύ 

αγνοηθεί, όσο ο εθνικισµός. Στα µέσα περίπου του 20ου αιώνα, πολλοί κοινωνικοί και 

πολιτικοί επιστήµονες τον είχαν τοποθετήσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, 

θεωρώντας ότι έχει ξοφλήσει. Αναδείχθηκε σε κυρίαρχη ιδεολογία το 19ο αιώνα και 

γνώρισε την πιο διαστροφική του αποθέωση στα µέσα του 20ου αιώνα, µέσω της 

πραγµάτωσης της ιδεολογίας του φασισµού. Πάνω απ� όλα, όµως, θεωρήθηκε απλά 

ως ένα µέσο για την κρατική συγκρότηση των µετα-αποικιακών καθεστώτων, αµέσως 

µετά το διαµελισµό των µεγάλων αυτοκρατοριών.  

Ο εθνικισµός45 είναι δυνατόν να θεωρηθεί αταβιστικός από ιδεολογική άποψη, 

από την πολιτική του σκοπιά, όµως, αποτελεί αναµφίβολα παιδί της νεωτερικότητας 

                                                 
45 Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι η χρήση του όρου εθνικισµός έγινε για πρώτη φορά το 1774 σε ένα 
κείµενο του φιλοσόφου J.G. Herder. Άλλοι πάλι αναφέρουν ότι ο όρος εµφανίζεται το 1798, µε 
υβριστικό µάλιστα χαρακτήρα, στο επαναστατικό µανιφέστο του γάλλου ιερέα A. Barruel. Αυτή η 
διάσταση απόψεων που παρατηρείται αναφορικά µε τη χρήση του όρου, επεκτείνεται και στους 
ορισµούς που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί αναφορικά µε τον εθνικισµό και οι οποίοι εντάσσονται 
σε πέντε µεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι ορισµοί που θέτουν πάνω από 
όλα τη σηµασία του έθνους για την ανάδυση του εθνικισµού. Στη δεύτερη κατατάσσονται οι ορισµοί 
εκείνοι που εξάρουν την ανάγκη επιβολής του έθνους-κράτους σε άλλα έθνη-κράτη. Στην τρίτη, αυτοί 
που υπογραµµίζουν τη σηµασία του για τη διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας και στην τέταρτη όσοι 
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και του ∆ιαφωτισµού, ένα µέσο για τη διάχυση, ανάµεσα στ� άλλα, των νεωτερικών 

ιδεωδών της ισότητας, της αυτονοµίας, της αυτοπραγµάτωσης και της δηµοκρατίας. 

Ιδωµένος αποκλειστικά ως µια πολιτική φιλοσοφία, η οποία σχετίζεται άρρηκτα µε το 

δικαίωµα κατοχής µιας εδαφικής περιοχής από τη µια, και µε την ελευθερία από την 

ξένη κατοχή, από την άλλη, αποτελεί µια ιστορική πραγµατικότητα, που οι ρίζες της 

ανάγονται στις αστικοταξικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα.46 Εντούτοις, άλλοι 

                                                                                                                                            
τον αντιλαµβάνονται ως ένα µέσο εναρµόνισης της πολιτικής και εθνικής οντότητας του έθνους-
κράτους. Τέλος, στην πέµπτη κατηγορία εντάσσονται οι ορισµοί που τον αντιµετωπίζουν ως φορέα 
προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται και οι 
ορισµοί των: Θ. Βέϊκου, 1993, Εθνικισµός και εθνική ταυτότητα, Αθήνα, Α. Giddens, 1993, Εισαγωγή 
στην Κοινωνιολογία, έκδοση, Τριανταφυλλοπούλου Ν. (µτφρ.), Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, Ν. Σκούφου, 
1992, ∆οκίµιον περί πατριωτισµού, Αθήνα, εκδ. Ρήσος, P. Alter, 1985, Nationalism, Franfurt, Main, E. 
Baker, 1948, National character and the factors on its formation, Lonodn, Cassell, K. Deutsch & L.R. 
Meritt, 1972, Nationalism and national development. An interdisciplinary bibliography, Cambridge, 
Cambridge University Press, H.L. Kopplemann, 1956, Nation & nationalism, Leiden, Merrill, A. 
Giddens, 1986, Sociology: A brief but critical introduction, London, Macmillan, D. Held & J. 
Thompson, 1989, Social theory and modern societies: Anthony Giddens and his critics, Cambridge, 
Cambridge University Press, M. Mann, 1983, The Macmillan students encyclopedia of sociology, 
London, Macmillan, T. Smith, 1997, The American national identity and U.S. foreign policy, in 
Krakau K. (ed.) The American nation-National identity-Nationalism, New Brunswicj, N.J.: Lit Verlag, 
p.p. 333-344, A.D. Smith, 1995, The problem of national idenetity: ancient, medieval and modern, in 
Ethnic and Racial Studies, vol. 18, no. 2, p.p. 375-399, K. Symmons-Symonolewicz, 1965, Nationalist 
movements. A comparative view, Meadville, Allyn & Bacon, R. Farren, 1994, Nationality, ethnicity, 
political socializatio, and public policy: Some cross-national perspaectives, in Farren R. (ed.) 
Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 23-102.  
Στη δεύτερη εντάχθηκαν οι ορισµοί των: A. Biroux, 1981, Λεξικό κοινωνικών επιστηµών, Αθήνα, εκδ. 
Πάµισος, Σ. Γκίκα, 1987, Φιλοσοφικό λεξικό, Αθήνα, εκδ. Πάµισος, Α. Παπαναστασίου, 1916, 
Εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, Μ. Ρόζενταλ & Π. Γιούντιν, 1963, Φιλοσοφικό λεξικό, Αθήνα, εκδ. 
Έκφραση, Ι. Σταµατάκου, 1939, Λεξικός της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, εκδ. Έκφραση, Φ. 
Τουλούπη, 1991, ∆υο τουρκικά σχολικά βιβλία στην κατεχόµενη περιοχή της Κύπρου, στο 
Επιστηµονικό Βήµα του ∆ασκάλου, τ. 1, σ.σ. 48-62, M.S. Handman, 1921, The sentiment of 
nationalism, London, Peter Lang, O.F. Hertz, 1937, Nationalism and politics, Zurich, Peter Lang, K.R. 
Minogue, 1967, Nationalism, London, Cassell, R. Rogowski, 1985, Causes and varieties of 
nationalism: A rationalist account, in Tiryakian E. & Rogowski R (eds.) New Nationalism's of the 
Developed West, Boston, Allen & Unwin, p.p. 88-89, W. Sulzbach, 1959, Imperialsm and nationalism, 
Frankfurt, Main, H.A. Winkler, 1985, Nationalism, Frankfurt, Main.  
Στην Τρίτη οι ορισµοί των: Ν. Μακρή, 1992, Πολιτικό και φιλοσοφικό λεξικό, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, 
Π. Σούρλα, 1995, Έθνος και δικαιοσύνη, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 209-232, L. 
Greenfeld, 1997, The origins and nature of American nationalism in comparative perspective, in 
Krakau K. (ed.) op.cit. Στην τέταρτη και την πέµπτη των: E. Gellner, 1992, Έθνη και Εθνικισµός, 
µτφρ. Λαφαζάνη ∆., Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, S. Hill & B.S. Turner, 1991, Λεξικό κοινωνιολογίας, 
Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, R.M. Berdahl, 1972, Nationalism, Hambourg, Peter Lang, E. Lemberg, 1964, 
Nationalism, Hambourg, Peter Lang, R. Farren, 1994, Nationality, ethnicity, political socializatio, and 
public policy: Some cross-national perspaectives, in Farren R. (ed.) Nationalism, ethnicity and identity, 
London, Transaction publ., p.p. 23-102.    
46 Ν. ∆εµερτζή, 1995, Ο εθνικισµός ως ιδεολογία, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 67-118, Ν. Ιντζεσιζόγλου, 2000, Περί 
της κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το παράδειγµα της εθνικής ταυτότητας, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά., (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, 
εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 177-202, Β. Κρεµµυδά, 1995, Η έγερση των εθνικισµών υπακούει σε κοινωνικού 
όρους, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 363-368, T. Eagleton, 1998, Postcolonialism: The 
case of Ireland, in Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, Routledge, p.p. 125-134, L. Feuer, 
1999, Beyond ideology, in http://www.english.upenn.edu/~afilreis/50s/feuer.html, T.H. Eriksen, 1993, 
Formal and informal nationalism, in Ethnic and Racial Studies, vol. 16, no. 1, p.p. 1-25.  
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υποστηρίζουν ότι οι ρίζες του εθνικισµού ανάγονται, επίσης, στις εθνικές κοινότητες 

του προ-νεωτερικού κόσµου.47 

 Η πράξη γέννησης του εθνικισµού ταυτίζεται µε την ανατροπή του παλαιού 

καθεστώτος και τη µεταµόρφωση του γαλλικού κράτους. Τα δύο εγγενή  στοιχεία του 

εθνικισµού, το πολιτικο-εδαφικό και το εθνοτικό-οργανικό, θ' αποτελέσουν έκτοτε τις 

δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος µιας ιδεολογίας, η οποία όπως και κάθε άλλη, 

µεταβάλλεται διαρκώς σύµφωνα µε τις εκάστοτε πολιτικές δυνάµεις που 

διαχειρίζονται την  κρατική εξουσία. 

 Ο εθνικισµός εµφανίζεται κυρίως µε δύο µορφές: ως αίσθηµα και ως κίνηµα. 

Το εθνικιστικό αίσθηµα είναι το αίσθηµα οργής που προκαλεί η παραβίαση της 

εναρµόνισης της πολιτικής και της εθνικής οντότητας ή το αίσθηµα ικανοποίησης 

που προκαλεί η εκπλήρωση αυτής της αρχής. Το εθνικιστικό κίνηµα, από την άλλη 

είναι αυτό, που υποκινείται από ένα τέτοιου είδους αίσθηµα.48 

 Ο όρος εθνικισµός δηµιουργήθηκε προκειµένου να καλυφθούν οι αντιλήψεις 

εκείνες που δίνουν τη δυνατότητα στα υπάρχοντα ∆υτικά έθνη να αναπαραχθούν. 

Υποστηρίζεται ότι οι αντιλήψεις αυτές δεν βρίσκονται έξω από τα πλαίσια της 

καθηµερινής ζωής. Καθηµερινά το έθνος αντικατοπτρίζεται στις ζωές των πολιτών 

του. Ο εθνικισµός είναι µια σταθερή συνθήκη και όχι µια περιοδική διάθεση µέσα 

στα πλαίσια ενός αναγνωρισµένου έθνους.49 

 Παράλληλα, ο εθνικισµός ως ευρέως διαδεδοµένη ιδεολογία50 

συµπεριλαµβάνει τρόπους σκέψης και πρακτικές οι οποίες αναπαράγουν την εικόνα 

του κόσµου, (του κόσµου µας), ως έναν κόσµο εθνικών κρατών, µέσα στον οποίο 

εµείς διαβιούµε ως πολίτες των εθνικών αυτών κρατών. Κατά συνέπεια, ο εθνικισµός 

δεν είναι µόνο η ιδεολογία εκείνη που επιβάλλει, για παράδειγµα, στις γλωσσικές 

µειονότητες ν' αντιστέκονται στο κυρίαρχο κράτος. Είναι επιπρόσθετα, η ιδεολογία 

εκείνη που επιτρέπει στα κυρίαρχα αυτά κράτη να υπάρξουν. 

                                                 
47 R. Jenkins, 1994, Rethinking ethnicity: identity, categorization and power, in Ethnic and Racial 
Studies, vol. 17, no.2, p.p. 197-223.  
48 Ε. Gellner, 1992, Έθνη και Εθνικισµός, µτφρ. Λαφαζάνη ∆., Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια. 
49 Μ. Billig, 1995, op.cit. 
50 Υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες θεωριών οι οποίες ασχολούνται µε τον εθνικισµό και την 
ερµηνεία του. Αυτές είναι οι προβολικές θεωρίες και οι πολιτογραφικές θεωρίες. Οι προβολικές 
θεωρίες τείνουν να αντιλαµβάνονται τον εθνικισµό µε ένα περιορισµένο τρόπο, ως ένα ακραίο 
φαινόµενο. Αντίθετα, σύµφωνα µε τις πολιτογραφικές θεωρίες οι περιστασιακές καταστάσεις τυφλής 
πίστης στο έθνος-κράτος γίνονται αντιληπτές ως ένα ψυχολογικό και ενδηµικό φαινόµενο της 
ανθρώπινης φύσης. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Ibid. 
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 Σε θεωρητικό επίπεδο, το κεντρικό ζήτηµα είναι κατά πόσο το έθνος-κράτος 

παράγεται από τον εθνικισµό. Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι ο εθνικισµός δεν είναι η 

αφύπνιση των εθνών, αλλά τα επινοεί εκεί που δεν υπήρχαν. Παράλληλα, είναι 

γνωστό, ότι ο εθνικισµός έχει λειτουργήσει ως µέσο για να εντάξει, να ολοκληρώσει 

ή να υποτάξει µειονότητες.51 Η καταγραφή και η ιεράρχηση των ιστορικών 

παραγόντων που καθόρισαν την εµφάνιση του εθνικισµού και των εθνικιστικών 

κινηµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση του ζητήµατος αυτού. Ορισµένοι 

υποστηρίζουν ότι ο εθνικισµός κάνει την εµφάνισή του αµέσως µετά την κατάλυση 

της παραδοσιακής κοινωνικής οργάνωσης, όπου η θρησκεία κατείχε το βασικό 

συνεκτικό ρόλο και συνδέεται άρρηκτα µε την επικράτηση των τοπικών γλωσσών, οι 

οποίες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα µέσω της διάδοσης του εντύπου.52 Κατ' άλλους, 

καθοριστικός παράγοντας υπήρξε η εµφάνιση της βιοµηχανικής κοινωνίας και η 

πολιτισµική οµοιογένεια που δηµιούργησε, καθώς και η κοινωνική κινητικότητα των 

µελών της και η διάδοση της εγγραµµατοσύνης.53 Άλλοι, τέλος, τονίζουν τη διαφορά 

ανάµεσα στον εθνικισµό των κυβερνήσεων και στον εθνικισµό των λαών, 

καταδεικνύοντας ότι η ανάδειξη της εθνικής συνείδησης σε κεντρικό πολιτικό ζήτηµα 

συνδέεται άµεσα µε την απονοµή πολιτικών δικαιωµάτων σε µεγάλα τµήµατα του 

πληθυσµού.54 

Οι ρίζες του εθνικισµού ανάγονται στην προϊστορία, στα πρώτα οµαδικά 

ένστικτα, στην πρώτη κοινωνικο-βιολογική επιταγή διαφοροποίησης του «εµείς» από 

το «αυτοί».55 Ωστόσο, η άνοδος του εθνικισµού, σε ιδεολογικό επίπεδο, αποτελεί 

                                                 
51 Ε. Αβδελά, 1997, Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: «εµείς» και οι 
«άλλοι», στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγών Θ., (επιµ.) «Τι είν� η πατρίδα µας;» Εθνοκεντρισµός στην 
εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ.σ. 27-45, Γ. Φλουρή, Π. Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π., Ε. 
Gellner, 1992, op.cit.,  
52 Β. Anderson, 1991, Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
London, Verso. 
53 Ε. Gellner, 1992, όπ.π.  
54 E.J. Hobsbawm, 1994, Έθνη και Εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα. Πρόγραµµα, µύθος, 
πραγµατικότητα, µτφρ. Νάντρις Χ., Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα, Β. Anderson, 1991, op.cit., Α. Giddens, 
1993, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, έκδοση, Τριανταφυλλοπούλου Ν. (µτφρ.), Αθήνα, εκδ. 
Οδυσσέας, S. Woolf, 1999, Ο εθνικισµός στην Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, R.J. Holton, 1998, 
Globalization and the nation-state, London, MacMillan, A.D. Smith, 1993, The Ethnic Sources of 
Nationalism, in Brown M.E. (ed.) Ethnic Conflict and International Security, Princeton, N.J. Princeton 
University Press, p.p. 27-41, του ιδίου, 1994, Gastronomy or geology? The role of nationalism in the 
reconstruction of nations, in Nations and Nationalism 1, vol. 1, p.p. 3-23, του ιδίου, 1995, The problem 
of national identity: ancient, medieval and modern in Ethnic and Racial Studies, vol. 18, no. 2, p.p. 
375-399, του ιδίου, 1996, Culture, community and territory: the politics of ethnicity and nationalism, in 
International Affairs, vol. 72, no. 3, p.p. 445-458, Τ.Κ. Oommen, 1997, Citizenship, nationality and 
ethnicity, Cambridge, Polιti Press, 
55 Πιο συγκεκριµένα, η πορεία του εθνικισµού από την προϊστορία µέχρι σήµερα, εξετάζεται σύµφωνα 
µε την παρακάτω διαίρεση κατά περιόδους. Στην προϊστορία, οι ρίζες του εθνικισµού βρίσκονται στην 
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απόρροια της εµφάνισης του έθνους-κράτους, και στόχευε στη δηµιουργία ταύτισης 

του ατόµου και του κράτους, σε αντικατάσταση της προηγούµενης ταύτισης του 

ατόµου µε την κοινότητά του. Μπορούµε, εποµένως, να ισχυριστούµε ότι η ιστορία 

της Ευρώπης από τη Γαλλική επανάσταση και µετά είναι η ιστορία της ανόδου και 

ανάπτυξης του πολιτικού εθνικισµού.56                                     

Το γεγονός ότι ο εθνικισµός κέρδισε τόσο γρήγορα έδαφος στα τέλη του 19ου 

και στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν συνάρτηση των κοινωνικών και πολιτικών 

αλλαγών, καθώς και των διεθνών συγκυριών. Τρεις ήταν οι βασικές εξελίξεις οι 

οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στη δηµιουργία της κατάστασης αυτής. Αυτές ήταν: α) 

η αντίσταση των παραδοσιακών οµάδων στην ορµή του εκσυγχρονισµού. β) οι 

νεοεµφανιζόµενες µη παραδοσιακές τάξεις, οι οποίες αναπτύσσονταν µε γρήγορο 

ρυθµό στις νέες αστικοποιούµενες κοινωνίες, και γ) οι µεγάλες µετακινήσεις 

ανθρώπων, που ο καθένας τους ήταν ξένος τόσο προς τους κατοίκους της χώρας 

                                                                                                                                            
οργάνωση των ανθρώπων σε φυλές, οι οποίες είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς δεσµούς 
αλληλεγγύης στο εσωτερικό τους, καθώς και τις σχέσεις µίσους και σκληρού ανταγωνισµού µε τις 
άλλες φυλές. Κατά την ελληνική αρχαιότητα δηµιουργείται η έννοια της πατρίδας, ως σύµφυτη µε την 
πόλη-κράτος. Την περίοδο αυτή εµφανίζονται και οι πρώτες εκδηλώσεις πατριωτισµού, ως απόρροια 
των προβληµάτων κοινής άµυνας απέναντι στους εχθρούς ή επίθεσης εναντίον τους. Στην αρχαία 
Αθήνα δε αναπτύχθηκε ένας τόσο έντονος πατριωτισµός, ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί ως µια πρώτη 
µορφή εθνικισµού. Την περίοδο της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας παρατηρείται µια επιθετική πολιτική και 
κατακτητική βουλιµία, χωρίς όµως αυτή να συνεπάγεται την αφοσίωση στην ιδέα του κράτους ή του 
ηγέτη. Στο Μεσαίωνα, όπου κυριάρχησε η νέα διαίρεση σε πόλεις-κράτη, τόσο η εθνική συνείδηση 
όσο και κάποια στοιχεία εθνικισµού αναπτύχθηκαν στις χώρες εκείνες όπου είχαν γίνει συνενώσεις 
πόλεων-κρατών υπό ένα βασιλέα, όπως στη Γαλλία και στην Αγγλία. Για περισσότερες πληροφορίες 
βλέπε: Ε. Καµένκα, 1998, Πολιτικός εθνικισµός. Η εξέλιξη µιας ιδέας, στο Ναιρν Τ., et. al. (επιµ.) 
Εθνικισµός ο σύγχρονος Ιανός. Πατριωτισµός, διεθνισµός και εθνικό ζήτηµα, Αθήνα, εκδ. Στοχαστής, 
σ.σ. 13-31, Ι. Χολέβα, 1996, Ποιος εθνικισµός; Αθήνα, εκδ. Πελασγός, D.V. Bell & R. Logan, 1997, 
Communication and community: Promoting world citizenship through electronic communication, in 
Rotblat J. (ed.) World citizenship. Allegiance to humanity, New York, St. Martin�s Press, p.p. 209-229, 
D. Harvey, 1999, The condition of postmodernity, Oxford, Blackwell, I. Hassan, 1998, Counterpoints: 
Nationalism, colonialism, multiculturalism, etc, in personal perspective, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 
282-294, R.J. Holton, 1998, op.cit., G., Jauregui Bereciartu, 1994, Decline of the nation-state, Reno, 
University of Nevada Press, B. Porter, 1997, Concepts of nationalism in history, in Van Horne W. (ed.) 
Global convulsions, New York, State University of New York Press, p.p. 93-114, P.N. Stearns, 1997, 
Nationalisms: An invitation to comparative analysis, in Journal of World History, vol. 8, no. 1, p.p. 57-
74.  
56 Κ. ∆οξιάδη, 1995, Για την λογοτεχνία του εθνικισµού, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 41-
52, E.J. Hobsbawm, 1994, όπ.π., Ε. Καµένκα, 1998, όπ.π., Β. Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, 
Αναζητώντας µια θεωρία για το έθνος, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, Τ. Φωτόπουλου, 1993, Το κράτος-έθνος 
και η αγορά, στο Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 49-89, Κ. Ψυχοπαίδη, 1995, Εθνικισµός, εθνισµός και 
δηµοκρατία, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 53-66, T. Ericksen, 1991, Ethnicity versus 
nationalism, in Journal of Peace Research, vol. 28, no. 3, p.p. 263-278, A. Finlayson, 1996, 
Nationalism: the case of Oster loyalism, in Ethnic and Racial Studies, vol. 19, no. 1, p.p. 88-92, G. 
Jauregui Bereciartu, 1994, op.cit., I. Lister, 1995, Educating beyond the nation, in International Review 
of Education, vol. 41, no. 1-2, p.p. 109-118, A. Ross, 2000b, Curriculum construction and critique, 
London, Falmer Press.  
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υποδοχής όσο και προς τις άλλες οµάδες µεταναστών και παράλληλα δεν είχε 

ενστερνιστεί ακόµα τους κανόνες συµπεριφοράς της συνύπαρξης.57 

 Ο εθνικισµός µπορεί ν' αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιµος σε περιπτώσεις 

εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων, η διατήρησή του όµως και µετά από τέτοιου είδους 

αγώνες θεωρείται καταστροφική, γι' αυτό και από πολλές πλευρές ακούγονται φωνές 

για το σηµαντικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η εκπαίδευση, όσον αφορά την 

παρεµπόδιση της εξάπλωσης των αρνητικών αυτών πλευρών του εθνικισµού.58 

 Στην αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν να εξελιχθεί σε κοινωνική αρρώστια, 

µια που το ίδιο όραµα το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την απόκτηση της ανεξαρτησίας 

µπορεί πάρα πολύ εύκολα ν' αποτελέσει δικαιολογία για καταπίεση έπειτα από την 

απόκτηση της ανεξαρτησίας. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο στις περιπτώσεις που 

ο εθνικιισµός χρησιµοποιείται ως πολιτική ρητορική.59 

 Παράλληλα, είναι δυνατόν να µετατραπεί και σε ψυχολογική αρρώστια. Είναι 

γνωστό, ότι ο εθνικισµός συµβάλλει ουσιαστικά στη βαθύτερη συνειδητοποίηση του 

αισθήµατος της προσωπικής ταυτότητας του ατόµου. Έτσι, µπορεί να διαδραµατίσει 
                                                 
57 D. Cuche, 2001, Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ. 40, 
βλέπε επίσης, Μ. Η. Segall, κ.ά., 1993, ∆ιαπολιτιστική Ψυχολογία: Η µελέτη της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς σε παγκόσµιο οικολογικό πολιτιστικό πλαίσιο, Γεώργα ∆. (επιµ.), Αθήνα, εκδ. 
Ελληνικά Γράµµατα, Academic Press Dictionary of Science and Technology, in 
http://www.harcourt.com/dictionary/def/3/6/7/4/3674800.html, Β. Bernardi, 1988, Ethnocentrism as a 
social need and disease, paper presented at the Seventeenth International Conference on the Unity of 
the Sciences, Los Angeles California, November 24-27, p. 2, G. Gheverghese, et al., 1990, 
Eurocentrism in the social sciences, in Race and Class, vol. 31, no. 4, p.p. 1-27, Iowa State Deaprment 
of Public Instruction, 1984, Career education. Multicultural nonsexist education in Iowa Schools, Des 
Moines, Iowa State Deparment of Public Instruction, Α. Ishumi, 1988, Ethnocentrism in education: The 
case of Colonian Africa, paper presented at the Seventeenth International Conference, op.cit, p.p. 1-27, 
R. Patai, 1988, Ethnocentrism in education in the Muslim world, paper presented at the Seventeenth 
International Conference, op.cit., p.p. 1-18, F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social studies in a global 
society, New York, Delmar publ.    
58 Π. Κιτροµηλίδη, 1997, "Νοερές κοινότητες" και οι απαρχές του εθνικού ζητήµατος στα Βαλκάνια, 
στο Βερέµη Θ. (επιµ.) Εθνική ταυτότητα και εθνικισµός στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Μορφωτικού 
Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, σ.σ. 53-131, Γ. Φλουρή, Γ. Πασιά, 1997, Ο εθνικός χαρακτήρας της 
γνώσης και η ιδεολογία του ευρωπαϊσµού, στο Βάµβουκα Μ., & Χουρδάκη Α. (επιµ.) Παιδαγωγική 
επιστήµη στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 
254-267, Ο. Albornoz, 1988, Ethnocentrism in education: Comparative analysis, the case of Latin 
America and the Caribbean, paper presented at the Seventeenth International Conference, op.cit, p. 1, 
D. M.  Gollnick, P. C.  Chinn, 1994, Multicultural Education in a Pluralistic Society, 4th edition N.Y., 
MacMillan Publishing Company, p. 9, J. G. Gheverghere, V. Reddy, M. Searle-Chatherjee, 1994, 
Ethnocentrism in the social sciences, in Race and Class, Vol 36, No. 2, p. 1, Τ. Kozma, 1992α, 
Education Without Indoctrination, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) op.cit., K. Schleicher, 1992, 
Ethnicity and Ethnocentrism. A Problem to the Global Community, in Schleicher K., & Kozma T. 
(eds.), op.cit., T. Kozma, 1992β, Ethnocentrism in Education: Can We Overcome It?, in Schleicher K., 
& Kozma T. (eds.), op.cit., S. Shukla, 1988, Ethnocentrism and education - Asian perspective, paper 
presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., p. 5, J. Snyder, 1993, op.cit., J. Zevin, 
1993, World studies in the secondary schools and the undermining of ethnocentrism, in The Social 
Studies, Vol. 84, No 2, p. 84.  
59 B. Bernardi, 1988, op.cit., B.  Bernardi, 1992, Ethnos and Antropos, in Schleicher K., & Kozma T. 
(eds), op.cit.  
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θετικό ρόλο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Όµως αυτή η ταυτότητα µπορεί πάρα πολύ 

εύκολα να µεταβληθεί σε πρότυπο, σε µια ψεύτικη αξία, η οποία χρησιµοποιείται 

µόνο και µόνο για την περιφρόνηση των "άλλων", των έξω από την εθνική οµάδα 

ατόµων. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να επιβληθεί µοιραία για την υπόσταση του 

ατόµου, σε περίπτωση που αποδειχθεί µε κάποιο τρόπο, ότι δεν ανταποκρίνεται σ' 

αυτήν την πεποίθηση της ανωτερότητας. Αν αυτό συµβεί, το άτοµο οδηγείται σε 

κατάθλιψη και παράλληλα αισθάνεται ότι χάνει την ταυτότητά του.60 

Ο B. Anderson υποστηρίζει ότι ο εθνικισµός εµφανίζεται µόνο στις περιπτώσεις 

εκείνες που τα άτοµα φαντάζονται τους εαυτούς τους ως µέλη ενός έθνους, και ότι 

αυτό κατέστη δυνατό µόνο τους δύο τελευταίους αιώνες εξαιτίας µιας σειράς 

συγκεκριµένων αλλαγών στον πολιτισµικό, τον πολιτικό και τον οικονοµικό τοµέα, οι 

οποίες δηµιούργησαν την ιδέα του έθνους και ταυτόχρονα την κατέστησαν εξαιρετικά 

θελκτική σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού. 
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Υπό την έννοια αυτή, η πάγια αναζήτηση ενός κράτους από όλα τα έθνη του 

κόσµου, µπορεί να γίνει κατανοητή ως µία από τις διάφορες µορφές συµπεριφοράς 

που σχετίζονται µε το τυπικό του εθνικισµού. Η επέκταση του κράτους, καθώς και οι 

κοινωνικές ανακατατάξεις συνιστούν δύο άλλες διαστάσεις της συµπεριφοράς, οι 

οποίες αποτελούν χαρακτηριστικά της εθνικιστικής πολιτικής. Κάθε ένα από αυτά 

µπορεί να εµπλέκεται ή να επικαλύπτει το άλλο. Το κοινό συστατικό που τα ενώνει 

είναι ότι όλα σχετίζονται µε την απαίτηση για καθορισµό ή επανακαθορισµό των 

φυσικών ή ανθρώπινων συνόρων, η οποία αποτελεί την ουσία του εθνικιστικού 

φαινοµένου. Καθώς πρόκειται για οµαδικές µορφές συµπεριφοράς, έχουν, επίσης, την 

τάση να προκαλούν τις δικές του αντικρουόµενες κινητοποιήσεις, οι οποίες 

στοχεύουν στην παρεµπόδισή του. Αντιλαµβανόµενοι τον εθνικισµό µε αυτόν τον 

τρόπο, µπορούµε να συγκρίνουµε την ανάδυση της εθνικιστικής συµπεριφοράς τόσο 

ανάµεσα και εντός αυτών των διαστάσεων του εθνικισµού όσο και ανάµεσα σ� αυτές 

και τις αντικρουόµενες κινητοποιήσεις που εγείρουν.  

Ο εθνικισµός, αποτελεί µια από τις βασικότερες ιδεολογίες της νεωτερικότητας, 

της εποχής που ονοµάστηκε «εποχή των ιδεολογιών». Η προϋπόθεση της 

πολιτισµικής οµοιογένειας, η οποία τίθεται ως αναγκαία από τον εθνικισµό, και η 

οποία καταλήγει στην περιθωριοποίηση και στο χαρακτηρισµό ως µειονοτήτων των 

οµάδων που αποκλίνουν από τα κυρίαρχα εθνικά στάνταρτ, υποστηρίζεται από τους 

οπαδούς του ότι δεν είναι αυθαίρετη. Και δεν είναι αυθαίρετη, γιατί απορρέει τόσο 

από την οµοιογένεια η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τις πολύπλοκες κοινωνίες (π.χ. 

κοινωνίες υψηλής κουλτούρας µε τυποποιηµένες λειτουργίες), όσο και από το 

σύστηµα πολιτικής οργάνωσης το οποίο δηµιουργήθηκε από τον εθνικισµό, και 

σύµφωνα µε το οποίο το έθνος-κράτος θεωρείται ως ένα πολιτικά οργανωµένο έθνος. 

Η εθνική παράδοση είναι ο πυρήνας αυτού του πολιτιστικού εθνικισµού, η οποία 

γεφυρώνει το χάσµα ανάµεσα στη συντήρηση και στην πρόοδο, ενώ παράλληλα έχει 

χαρακτήρα δυναµικό και διαχρονικό. Είναι αυτή που διασφαλίζει τη συνοχή του 

έθνους και δένει ψυχικά όλους όσους ανήκουν σ� αυτό µέσα στα όρια της πατρίδας.61  

                                                 
61 Θ. Βέϊκου, 1999, Εθνικισµός και εθνική ταυτότητα, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, M. Bookchin, 
1993, Ο εθνικισµός και το «εθνικό ζήτηµα», στο Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 19-48, D. Cuche, 2001, 
Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, Θ. Ζιάκα, 1993, Έθνος 
και παράδοση, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, Σ. Ζίλεκ, 1994, «Αγάπα το έθνος σου όπως τον εαυτό 
σου». Στοιχεία µιας ψυχαναλυτικής ανάλυσης του εθνικισµού, στο ∆ιαβάζω, τ. 343, σ.σ. 69-79, Τ. 
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Η εθνικιστική ιδεολογία δεν περιορίζεται απλά στην ερµηνεία της κοινωνικής 

πραγµατικότητας, αλλά αποβλέπει και στη διαµόρφωσή της. Ο εθνικισµός οφείλει να 

εννοήσει, να πείσει, να αντιληφθεί, να παρακινήσει, να ερµηνεύσει και να 

καθοδηγήσει. Όπως, κάθε ιδεολογία, έτσι και ο εθνικισµός, αν θέλει να είναι 

επιτυχής, και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τα συµφέροντα των ισχυρών και να 

ικανοποιεί τις πραγµατικές ή υποτιθέµενες ανάγκες των αδύναµων. Εξαιτίας αυτής 

της αµφίσηµης λειτουργίας του είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν ρήγµατα ή 

αντιπαραθέσεις, ανάµεσα στους δύο αυτούς πόλους του εθνικισµού, µια που οι 

ουσιώδεις δοµές που αντιπροσωπεύονται από την επίσηµη µορφή του εθνικισµού, 

µπορεί να διαφέρουν όσον αφορά την προέλευση και το χαρακτήρα τους. 

Ο εθνικισµός, όπως άλλωστε και κάθε άλλη ιδεολογία, δεν εµφανίζεται από το 

πουθενά, αλλά διαµορφώνεται από ορισµένους φορείς µέσα στα πλαίσια 

συγκεκριµένων κάθε φορά θεσµικών συγκείµενων. Κατά τη γνώµη µας οι κύριοι 

φορείς γένεσης και διάδοσης της εθνικιστικής ιδεολογίας είναι οι διανοούµενοι, τα 

εθνικιστικά κινήµατα, τα κόµµατα, το εµπόριο, το εκπαιδευτικό σύστηµα, η 

υποχρεωτική στράτευση και η γραφειοκρατικοποίηση του φορολογικού συστήµατος. 

Η ύπαρξη των παραπάνω φορέων παρατηρείται σε όλες τις ιστορικές φάσεις του 

εθνικισµού, είτε του 19ου αιώνα, είτε των αρχών του 20ου, είτε ακόµα και στη 

δεκαετία του 1990, αλλά και στις αρχές του 21ου αιώνα.62 
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Ένας από τους πρωιµότερους φορείς έκφρασης του νεωτερικού εθνικισµού ήταν 

οι ιστορικοί και γενικότερα οι λόγιοι, οι οποίοι διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο 

µέσα από τις έρευνές τους που αποσκοπούσαν στην ανακάλυψη ή/και την επινόηση 

µακρινών απαρχών και παλαιών ένδοξων ηµερών των εθνών τους. Η ιστορία, η 

γλώσσα, ο λαϊκός πολιτισµός, η κουλτούρα, η θρησκεία, και άλλα συναφή, 

χρησιµοποιήθηκαν ως συµβολικές ενδείξεις της ιστορικής συνέχειας και κατά 

συνέπεια και της αυθεντικότητας του έθνους. Εξάλλου, η διαµόρφωση µιας 

εσφαλµένης αντίληψης για την ιστορία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της 

εθνικιστικής ιστορικής, και όχι µόνο, πρακτικής, ακριβώς επειδή αυτή απαιτεί όχι 

µόνο τη συλλογική µνήµη αλλά και τη συλλογική λήθη.63  

Ο εθνικισµός αποδίδει, επίσης, εξαιρετική σηµασία στην επίσηµη εκπαίδευση, η 

οποία διεξάγεται µέσα στα πλαίσια ενός έθνους-κράτους. Από την ίδια την έννοια του 

εθνικισµού απορρέει µία σειρά από ερωτήµατα, όπως: Ποιες µεταρρυθµίσεις είναι 

αναγκαίες για την ενδυνάµωση και την ανάπτυξη του έθνους; Ποιες παραδόσεις θα 

τονιστούν ή θα αλλοιωθούν και µε ποιον τρόπο θα παρουσιαστούν; Το σχολείο 

αποτελεί έναν πολύ ισχυρό φορέα τόνωσης του εθνικού πνεύµατος, και γι� αυτό το 

κράτος αποσκοπεί στην εγχάραξη των εθνικών αξιών στα µέλη του µέσω της 

επίσηµης εκπαίδευσης. Οι εθνικιστικές πρακτικές έχουν κάνει άπλετη χρήση της 

µαζικής δηµόσιας εκπαίδευσης, προκειµένου να ενισχύσουν και να εδραιώσουν την 

πεποίθηση ότι η πατρίδα µας είναι δική µας για πολλές γενιές, ακόµα και όταν τη 

διοικούσαν ξένοι κατακτητές, µέσα από γλαφυρές εικόνες, οι οποίες είναι γεµάτες 

από σπουδαία γεγονότα και σηµαντικά επιτεύγµατα του εθνικού παρελθόντος. Η 

εθνική εικόνα που προσπαθούν οι εθνικιστικές πρακτικές να στηρίξουν µε τη βοήθεια 

και του εκπαιδευτικού συστήµατος, είναι εκείνη της µιας πατρίδας για όλους τους 

πολίτες, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη φυσικά οριοθετηµένων συνόρων, 

αρχαίων πόλεων, µοναδικών µνηµείων (τόσο φυσικών όσο και φτιαγµένων από τον 

άνθρωπο), καθώς και από ένα πλήθος κοινών εθνικών δεσµών.64       
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Αν εξαιρέσουµε την προϊστορική εποχή όπου εµφανίζονται µόνο ψήγµατα 

εθνικισµού, στην ιστορική περίοδο ο εθνικισµός αποτελεί ένα µόνιµο και ισχυρό 

κοινωνικο-πολιτικό φαινόµενο, το οποίο ως νόθο παιδί της νεωτερικότητας, στην 

ιστορική του διαδροµή έδειξε διάφορα πρόσωπα, τα οποία επέτρεψαν σε όσους 

ασχολήθηκαν κατά καιρούς µε την έννοια αυτή, να αναπτύξουν διάφορες τυπολογίες 

περί εθνικισµού. 

 Πέρα από τις τυπολογίες αυτές, οι αναλυτές επίσης διακρίνουν και δύο 

άλλους τύπους εθνικισµού. Το ∆υτικό και τον Ανατολικό. Ο  ∆υτικός εθνικισµός 

είναι "πολιτικό-εδαφικός" και βασίζεται σε µία οµάδα ανθρώπων, οι οποίοι 

µοιράζονται µια κοινή εδαφική περιοχή, είναι υπόλογοι σε µία κοινή οµάδα νόµων, 

και συµµετέχουν σε µια κοινή πολιτειακή κουλτούρα. Ο Ανατολικός εθνικισµός, από 

την άλλη, είναι "εθνικο-γενεαλογικός" και βασίζεται σε µία οµάδα ανθρώπων οι 

οποίοι συνδέονται µεταξύ τους λόγω της κοινής καταγωγής τους και του κοινού 

πολιτισµού των προγόνων τους. Ο πρώτος τύπος θεωρείται ότι είναι περισσότερο 

διαρθρωµένος πάνω σε σταθερές κοινωνικές και πολιτικές πραγµατικότητες, ενώ ο 

δεύτερος αντισταθµίζει την αδυναµία του στον τοµέα αυτό µε το να τονίζει την 

πολιτισµική ενότητα και διακριτότητα και µε το να αποδίδει στο συγκεκριµένο 

πολιτισµό µια περισσότερο ή λιγότερο µυθική συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η 

διάκριση αυτή χρησιµοποιείται προκειµένου να διευκρινιστεί ότι ο ∆υτικός 

εθνικισµός είναι τουλάχιστον συµβατός µε το φιλελεύθερο κράτος, ενώ ο Ανατολικός 

εθνικισµός οδηγεί αναπόφευκτα στον απολυταρχισµό και την πολιτισµική 

καταπίεση.65 

Ο εθνικισµός, ως ένα οικουµενικό φαινόµενο, καταδεικνύει τη σηµασία της 

αξιολόγησης του συστήµατος πίστης, ως µία προσπάθεια εξισορρόπησης της αλλαγής 

και της συνέχειας, τόσο στο επίπεδο των κοινωνικών ελίτ όσο και σε µαζικό επίπεδο. 
                                                                                                                                            
nationalism and warfare in Europe: Discourse and critique, in Kazamias A. & Spillane M. (eds.) 
Education and the structuring of the European space, Athens, Seirios, p.p. 313-324, T.H. Eriksen, 
1993, op.cit., p.p. 1-25, H.L. Gates, 1992, The transforming of the American mind, in Social 
Education, vol. 56, no. 6, p.p. 328-331, E. Gellner, 1996,The coming of nationalism and its 
interpretation: the myths of nation and class, in Balakrishnan G. (ed.) Mapping the nation, London, 
Verso, L. Greenfeld, 1997, op.cit., p.p. 19-52, R.J. Holton, 1998, op.cit., M. Marty, 1997, Cultural 
foundations of tehnonationalism: The role of religion, in Van Horne W. (ed.) op.cit., p.p. 115-130, 
A.D. Smith, 1996, Culture, community and territory: the plotics of ethnicity and nationalism, in 
International Affairs, vol. 72, no. 3, p.p. 445-458, K. Yoshino, 1997, op.cit., p.p. 131-148.   
65 Ν. ∆εµερτζή, 1995, όπ.π., σ.σ. 67-118, Ε. Κανακίδου, Β. Παπαγιάννη, 1994, ∆ιαπολιτισµική Αγωγή, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, J. Kristeva, 1997, Έθνη χωρίς εθνικισµό, Αθήνα, Εναλλακτικές 
εκδόσεις, J. Arnason, 1990, op.cit., M. Berg, 1997, Black power: The national association for the 
advancement of colored people and the resurgence of black nationalism during the 1960s, in Krakau K. 
(ed.) op.cit., p.p. 235-262, R. Farren, 1994, op.cit., p.p. 23-102, D. Miller, 1995, op.cit., P.N. Stearns, 
1997, op.cit., p.p. 57-74. 
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Άσχετα από τον τρόπο εξήγησης του εθνικισµού, που υιοθετεί ο καθένας από µας, 

είναι γεγονός ότι το φαινόµενο αυτό επεκράτησε λόγω των ιανόµορφων πολιτισµικών 

υπηρεσιών του. Η έµφυτη ανάγκη του να επιτύχει την εδραίωση των παραδόσεων 

µέσω µιας πιεστικής ανάγκης για αλλαγή, συνιστά την πιο συναρπαστική όψη του 

φαινοµένου αυτού. Αυτό που είναι αναµφίβολα βέβαιο, είναι ότι ο αραβικός 

εθνικισµός υπέκυψε στην ευρύτερη θρησκευτική ταυτότητα του Ισλάµ, µε 

αποτέλεσµα η κινητοποίηση των λαών υπό την ιδιότητα του µουσουλµάνου αντί του 

Άραβα να είναι περισσότερο αποτελεσµατική στις µέρες µας.66    

Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να πούµε ότι ο ∆υτικός εθνικισµός ήταν κυρίως 

πολιτικός και ο Ανατολικός πολιτισµικός. Η ανατολική εκδοχή του εκθείαζε τη 

σηµασία των αρχαίων παραδόσεών της, σε αντίθεση µε τις οικουµενικές αξίες του 

δυτικού εθνικισµού. Στη ∆ύση ο εθνικισµός έχει τις ρίζες του στις έννοιες της 

ατοµικής ελευθερίας και του ορθολογικού κοσµοπολιτισµού, ενώ στην ανατολή ο 

εθνικισµός χαρακτηρίζεται από ένα σύνδροµο κατωτερότητας, το οποίο 

αντισταθµίζεται από την υπερβολική αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή του.67 

Ο εθνικισµός δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός. Ο εθνικισµός είναι µια νοητική 

κατασκευή. Οι πιο θετικές µορφές του αναδύθηκαν σε διάφορες χώρες, ως µέσο 

δηµοκρατικών αγώνων, οι οποίοι δεν περιορίζονται στους διάφορους αντι-

αποικιοκρατικούς αγώνες στην Ασία και την Αφρική, αλλά εκτείνονται και σε άλλες 

περιπτώσεις εθνών-κρατών, τα οποία επιχείρησαν να κινητοποιήσουν το λαϊκό 

συναίσθηµα αποβλέποντας στη διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και 

στην καταπολέµηση αντιδηµοκρατικών κοινωνικών δυνάµεων. 68  

Σε γενικές γραµµές, οι θετικές µορφές κοινωνικής λειτουργίας του εθνικισµού 

σχετίζονται µε την κοινωνική ανάπτυξη, την εθνική και κοινωνική αλληλεγγύη, τη 

συνοχή των µελών της κοινωνικής οµάδας-έθνος, τον εθνικισµό ως κοινωνιολογικό 

ένστικτο, καθώς και µε την εθνική υπερηφάνεια. Αντίθετα, οι αρνητικές µορφές του 

σχετίζονται µε τον κοινωνικό εθνικισµό και τον κοινωνικό αποκλεισµό, την 

αποικιοκρατία, την εθνική αποµόνωση και την αποφυγή σχέσεων µε άλλα κράτη, την 

                                                 
66 Ibid. 
67 Β. Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1998, όπ.π., D. McCrone, 2000, όπ.π.  
68 J. Kristeva, 1997, όπ.π., Α. Κύρτση, 1995, όπ.π., σ.σ. 119-178, H. Giroux, 1998, The politics of 
national identity and the pedagogy of multiculturalism in the USA, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 178-
194, G.C. McGhee & K.W. Thompson, 1989, Summary, in McGhee G.C., Krogh P.F. & Thompson 
K.W. (eds.) National interest and global goals, New York, University Press of America, p.p. 1-34, 
G.C. McGhee, 1989, International goals and global community, in McGhee G.C., Krogh P.F. & 
Thompson K.W. (eds.) op.cit., p.p. 125-132, R.A. Remington, 1997, Ethnonationalism and the 
disintegration of Yugoslavia, in Van Horne W. (ed.) op.cit., p.p. 261-280.    
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εθνική αυτάρκεια, τον εθνοκεντρισµό, την εθνοµανία, τον επεκτατισµό, την 

επιθετικότητα, το ζηλωτισµό ή φονικό εθνικισµό, τον ιµπεριαλισµό, τον κρατισµό ή 

κρατικισµό, το ναζισµό ή εθνικοσοσιαλισµό, την νεοαποικιοκρατία, το νεοναζισµό, 

την ξενοφοβία, τον ολοκληρωτισµό, την πατριδοκαπηλία, την προγονοπληξία, τον 

προστατευτισµό, τον ρατσισµό ή φυλετισµό, τον σωβινισµό, τον φασισµό, και, τέλος, 

τον φονταµενταλισµό.69    

∆ιάφοροι θεωρητικοί έχουν κατά καιρούς καταδείξει ότι η ανάδυση του 

εθνικισµού ως ιδεολογία, αποτελεί φαινόµενο του 18ου αιώνα, παρά την ύπαρξη 

συγκεκριµένων εθνικών αισθηµάτων σε αρκετά παλιότερες χρονικές περιόδους. 

Συγγραφείς όπως ο Ernset Gellner, ο Benedict Anderson, ο Anthony Smith ή ο 

Charles Tilly, έχουν παρουσιάσει τους δεσµούς ανάµεσα στη νεωτερικότητα, ως 

τρόπο σκέψης, και το έθνος ως ένα ιδεολογικό σύστηµα. Η αδυναµία συγκρότησης 

µιας ενιαίας θεωρίας για τον εθνικισµό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο 

σύνολο εργαλείων ανάλυσης που να µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες ή τουλάχιστον 

στις περισσότερες εκδοχές του εθνικισµού. Οι διαφορετικές εκφάνσεις του 

αντανακλούν, ως επί το πλείστον, τον ευρύ και ευµετάβλητο χαρακτήρα του και όχι 

την αδυναµία των θεωρητικών να τον αποδεχτούν ως τέτοιου είδους φαινόµενο. 

Βέβαια, µπορούµε να αναγνωρίσουµε ορισµένες βασικές υποθέσεις και προσεγγίσεις 

προερχόµενες από διαφορετικούς συγγραφείς. Ωστόσο, επειδή ο εθνικισµός 

συνδέθηκε µε διάφορες πολιτικές κατευθύνσεις, όπως π.χ. δηµοκρατία, φασισµό, 

κοµµουνισµό, κλπ., υποστηρίχθηκε ότι δεν µπορεί να υπάρξει κάποια γενική θεωρία 

που να εξηγεί την εµφάνιση όλων των µορφών του εθνικισµού. 

Ανεξάρτητα πάντως από τη θεωρητική προσέγγιση που θα υιοθετήσει κάποιος 

αναφορικά µε τον εθνικισµό, µπορεί να τον µελετήσει από διαφορετικές απόψεις, 

δηλαδή, ως µια συγκεκριµένη πολιτική θεωρία, ως νοοτροπία, ως κοινωνικό κίνηµα, 

ως ιδεολογία ή ακόµα και ως πολιτικό ή/και λογοτεχνικό λόγο.70 Ακριβώς διότι 

                                                 
69 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Ι. Χολέβα, 1996, όπ.π., σ.σ. 90-114 & 190-193. 
70 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, Θ. 
Βερέµη, 1997, Εισαγωγή, στο Βερέµη Θ. (επιµ.), όπ.π., σ.σ. 11-26, Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια 
επικοινωνία. Πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Θ. ∆ραγώνα, Όταν η εθνική ταυτότητα 
απειλείται: ψυχολογικές στρατηγικές αντιµετώπισης, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.), 
όπ.π. σ.σ. 72-105, Α, Κύρτση, 1995, όπ.π., σ.σ. 119-178, Μ. Λεβύ, 1998, Οι µαρξιστές και το εθνικό 
ζήτηµα, στο Ναιρν Τ., κ.ά., (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 55-91, A. Novoa, 2000, Europe and education: Historical 
and comparative approaches, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικό-συγκριτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, εκδ, 
Gutenberg, σ.σ. 47-70, Ζ. Πρυνεντυ, 2000, Πολιτισµική ταυτότητα: Μεταξύ µύθου και 
πραγµατικότητας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά., (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 49-60, S. Ahmed, 1995, �Ethnic 
clansing�: a metaphor for our time?, in Ethnic and Racial Studies, vol. 18, no. 1, p.p. 1-23, B. 
Anderson, 1997, Φαντασιακές κοινότητες: Στοχασµοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισµού, 
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υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις του εθνικισµού θεωρούµε ότι θα ήταν καταστροφική 

µια οποιαδήποτε θεωρητική ή µεθοδολογική µονοµέρεια.71 

Κατά την άποψή µας ο εθνικισµός είναι ένα συναίσθηµα το οποίο σχετίζεται µε 

την προσήλωση του ατόµου σε µία πατρίδα, µια κοινή γλώσσα, κοινά ιδανικά, αξίες 

και παραδόσεις, καθώς και µε την ταυτοποίηση ενός αριθµού συµβόλων (π.χ. σηµαία, 

κλπ.), τα οποία το διακρίνουν από τους άλλους. Η προσκόλληση σε όλα αυτά τα 

στοιχεία δηµιουργεί µια εθνική ταυτότητα, η οποία έχει τη δύναµη να κινητοποιεί τα 

άτοµα. Θεωρούµε, επίσης, καθοριστικής σηµασίας τη διάκριση ανάµεσα στο έθνος-

κράτος και τον εθνικισµό. Θεωρούµε ότι ο εθνικισµός αποτελεί, κατά κύριο λόγο, ένα 

ψυχολογικό φαινόµενο, το οποίο ασχολείται µε τις ανάγκες και τις διαθέσεις των 

ατόµων ή των κοινωνικών οµάδων, σε αντίθεση µε το έθνος-κράτος το οποίο συνιστά 

ένα θεσµικό φαινόµενο. Ένα από τα πιο διακριτά χαρακτηριστικά του εθνικισµού 

είναι η ικανότητά του να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα και 

πολιτισµικά περιβάλλοντα. Τέλος, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τον ιανόµορφο 

χαρακτήρα του, ο οποίος σχετίζεται τόσο µε την αποκατάσταση των πολιτειακών 

δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας όσο και µε τις έννοιες του φασισµού και των 

πολεµικών συρράξεων. Γι� αυτό και υιοθετούµε πλήρως την άποψη ότι η ανάλυση 

                                                                                                                                            
Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, του ίδιου, 1996a, Imagined communities: Reflections on the origin and spread of 
nationalism, London, Verso, p. 6, του ίδιου, 1996b, Introduction, in Balakrishanam G. (ed.) op.cit., Μ. 
Billig, 1995, op.cit., J. Breuilly, 1993, Nationalism and the state, Manchester, Manchester University 
Press, του ιδίου, 1996, Apporaches to nationalism, in Balakrishnan G. (ed.) op.cit., A. Finlayson, 1996, 
op.cit., p.p.88-92, F. Fukuyama, 1989, The end of history?, in The National Interest, Summer, p.p. 33-
47, A. Giddens, 1985, Modernity and self identity, London, Stanford press, M. Guibernau, 1996, 
op.cit., S. Haseler, 1996, The English tribe. Identity, nation and Europe, London, MacMillan, E.J. 
Hobsbawm, 1994, Έθνη και εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα, Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα, R.J. 
Holton, 1998, op.cit., D. Miller, 1995, op.cit., N. Stargardt, 1998, Beyond the liberal idea of the nation, 
in Cubitt G. (ed.) op.cit., p.p. 22-37, J. Stratton & I. Ang, 1998, Multicultural imagined communities: 
Cultural difference and national identity in the USA and Australia, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 135-
162. 
71 Στο σηµείο αυτό θεωρείται σκόπιµο ν' αναφερθούν κάποιες ψευδείς θεωρίες σχετικά µε τον 
εθνικισµό. 1. Είναι φυσικός, αυταπόδεκτος και αυτογενής. Εάν λείπει, αυτό θα πρέπει να οφείλεται σε 
βίαιη καταστολή. 2. Είναι µια τεχνητή συνέπεια ιδεών οι οποίες δεν ήταν ανάγκη να διατυπωθούν, και 
οι οποίες εµφανίστηκαν χάρη σ' ένα θλιβερό ατύχηµα. Η πολιτική ζωή ακόµη και στις βιοµηχανικές 
κοινωνίες θα µπορούσε να κάνει και χωρίς αυτόν. 3. Η θεωρία της «Λανθασµένης ∆ιεύθυνσης», 
σύµφωνα µε την οποία οι µαρξιστές διατείνονται ότι η ιστορία ή η ανθρώπινη συνείδηση έκανε ένα 
τροµερό λάθος. Το αφυπνιστικό µήνυµα προοριζόταν για τις τάξεις, εξαιτίας όµως κάποιου τροµερού 
λάθους δόθηκε στα έθνη. 4. Η θεωρία των σκοτεινών θεών, σύµφωνα µε την οποία ο εθνικισµός 
αποτελεί µια επανεµφάνιση των δυνάµεων του αίµατος και του τόπου. Αυτή είναι µια άποψη που τη 
µοιράζονται συχνά τόσο οι εραστές όσο και οι εχθροί του εθνικισµού. Οι πρώτοι θεωρούν πως οι 
σκοτεινές αυτές δυνάµεις εµπλουτίζουν τη ζωή, ενώ οι δεύτεροι πως είναι βάρβαρες. Στην 
πραγµατικότητα, ο άνθρωπος της εποχής του εθνικισµού δεν είναι ούτε συµπαθέστερος ούτε 
αντιπαθέστερος από τους ανθρώπους άλλων εποχών. Τα εγκλήµατα των άλλων εποχών είναι ισάξια µε 
τα δικά του. Είναι περισσότερο εµφανή µόνο και µόνο επειδή προκαλούν µεγαλύτερη αποστροφή, και 
επειδή εκτελούνται µε πιο ισχυρά τεχνολογικά µέσα. Καµιά από τις θεωρίες αυτές δεν είναι ούτε στο 
ελάχιστο υποστηρίξιµη. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Ε. Gellner, 1992, op.cit., p. 227-228.   
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διαφορετικών περιπτώσεων εθνικιστικών κινηµάτων, καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι δεν 

είναι δυνατή η δηµιουργία µιας ενιαίας, συνολικής και τελικής θεωρίας ερµηνείας του 

εθνικισµού ως καθολικού φαινοµένου.   

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό σηµειώνουµε πρώτα απ� 

όλα ότι ο εθνικισµός είναι κυρίως ένα κοινωνικό και πολιτικό φαινόµενο, το οποίο 

εκδηλώνεται τόσο σε πλούσιες όσο και σε φτωχές χώρες. Έχει τόσο αριστερές όσο 

και δεξιές παραλλαγές, και άλλοτε συµπορεύεται και άλλοτε αντιπαλεύει τα ταξικά 

και φυλετικά κινήµατα. Στο πέρασµα των χρόνων, ο εθνικισµός όχι µόνο στήριξε τη 

διαδικασία οικοδόµησης του έθνους-κράτους, αλλά ταυτόχρονα έσπειρε το σπόρο για 

την εκδήλωση νέων εντάσεων, οι οποίες επηρέασαν τις εθνικές µειονότητες που 

διαβιούσαν µέσα στα όρια των ήδη αναγνωρισµένων εθνικών κρατών. 

Ιδωµένος από γεωπολιτική σκοπιά, ο εθνικισµός αποτελεί µια αµφίσηµη µορφή 

ιδεολογίας. ∆εν πρόκειται για ένα φυσικό φαινόµενο, αν και το αντικείµενο κάθε 

είδους εθνικισµού είναι να παρουσιάζει µια συγκεκριµένη εικόνα της κοινωνίας ως 

φυσική. Μπορεί να είναι επιθετικός και επεκτατικός, µέσα και έξω από τα εθνικά 

σύνορα, και από την άλλη, µπορεί να λειτουργήσει ως µία πραγµατικά ειρηνοποιός 

και πολιτισµικά ενοποιητική δύναµη στα πλαίσια ενός έθνους-κράτους ή µιας 

ευρύτερης περιοχής. Ορισµένες φορές χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση ενός 

µεγάλου αριθµούς ατόµων ως «άλλοι», και άλλες µπορεί να καθορίσει έναν αρκετά 

µεγαλύτερο πληθυσµό ως «εµείς», υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό την έννοια της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. Κατά συνέπεια η άµεση προτεραιότητα ενός επιτυχηµένου 

εθνικισµού είναι η προαγωγή της πολιτισµικής οµοιογένειας προς όφελος του νόµου, 

της τάξης και της οικονοµικής δραστηριότητας. Είναι, εποµένως, αναπόφευκτη µια 

υπερεκτίµηση της οικείας οπτικής γωνίας στην προσπάθεια ερµηνείας και 

αξιολόγησης των άλλων οµάδων. Στην περίπτωση αυτή, ο εθνικισµός παίρνει τη 

µορφή της επιθετικής καχυποψίας. Το έθνος συσπείρωνε. Ο εθνικισµός αποκλείει. 

 Οι φορείς που συµβάλλουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση των 

εθνικιστικών/εθνοκεντρικών αισθηµάτων είναι οι διάφοροι φορείς κοινωνικοποίησης 

όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, η εκκλησία, τα Μ.Μ.Ε. και η κοινή γνώµη. Σ� ένα 

από τα επόµενα κεφάλαια της εργασίας µας θ' ασχοληθούµε µε τη σχέση που υπάρχει 

ανάµεσα στο έθνος-κράτος, τον εθνικισµό και την εκπαίδευση. 
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3. ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο σχετικό κεφάλαιο, το  έθνος-κράτος µπορεί να γίνει 

αντιληπτό ως το κυρίαρχο πολιτικό σύστηµα του 19ου και του 20ου αιώνα, το οποίο 

αντικατέστησε τις προϋπάρχουσες φεουδαρχικές και απολυταρχικές µοναρχίες και τα 

πριγκιπάτα. Αναδύθηκε µέσα από δύο πηγές οι οποίες απορρέουν τόσο από το 

φιλοσοφικό στοχασµό όσο και από την πολιτική δραστηριότητα. Τα πρώτα έθνη-

κράτη εµφανίστηκαν στην Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Εντούτοις, 

ήταν η ιδέα του έθνους, όπως αυτή έγινε αντιληπτή από το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού 

και από τη Γαλλική επανάσταση, η οποία είχε το µεγαλύτερο αντίκτυπο τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσµο, και κυρίως στη Βόρεια και τη Λατινική 

Αµερική.  

Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στα έθνη-κράτη αναφορικά µε τις 

µορφές ενσωµάτωσης, τα πολιτικά συστήµατα και τις οικονοµικές πρακτικές, είναι 

τεράστιες. Πρώτον, σηµαντικές είναι οι διαφορές οι οποίες παρατηρούνται 

αναφορικά µε το βαθµό ενσωµάτωσης στα πλαίσια του έθνους-κράτους. ∆εύτερον, 

διαφοροποιήσεις παρατηρούνται, επίσης, στο βαθµό της πολιτισµικής οµοιογένειας, 

µέσα στο συγκείµενο ενός έθνους-κράτους. Τρίτον, είναι εξαιρετικά σηµαντική η 

επισήµανση του γεγονότος αν ένα συγκεκριµένο έθνος-κράτος αναδύθηκε µέσα από 

το φεουδαλισµό ή µέσα από την αποικιοκρατία ή και από τα δύο ταυτόχρονα, όπως 

συνέβη µε αρκετά έθνη-κράτη της ανατολικής Ευρώπης µετά το 1989. Τέταρτον, 

συγκεκριµένες πολιτικές παραδόσεις ή πρακτικές επηρεάζουν καθοριστικά τη φύση 

των ενδοεθνικών σχέσεων. Και πέµπον, η πραγµατική κατανοµή της πολιτικής και 

οικονοµικής δύναµης, µε άλλα λόγια δηλαδή, η κατανοµή της δύναµης για τη λήψη 

αποφάσεων, συνιστά ένα σηµαντικό παράγοντα κοινωνικής δόµησης µιας 

συγκεκριµένης κοινωνίας. 

Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουµε για σκιαγράφηση των σηµαντικότερων, κατά 

τη γνώµη µας, διαδικασιών, οι οποίες οδήγησαν στη συγκρότηση του αγγλικού και 

του ελληνικού έθνους-κράτους, καθώς και εκείνου των ΗΠΑ. 
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3.1. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-

ΚΡΑΤΟΥΣ 

Το πρόβληµα των Άγγλων είναι ότι το 

µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας τους 

διαδραµατίστηκε έξω από τον βασικό 

πυρήνα του εθνικού τους κράτους, δηλαδή, 

την ίδια την Αγγλία, µε αποτέλεσµα να µη 

γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη.  

Apple M.W., 2000. 

 

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η άποψη ότι το αγγλικό έθνος-κράτος �η κυρίαρχη 

πολιτική δοµή που διοίκησε τους πολίτες των βρετανικών ακτών για περισσότερα 

από 300 χρόνια- βρισκόταν στα πρόθυρα της αποσύνθεσης θα ήταν κάτι περισσότερο 

από προκλητική. Το ίδιο θα ίσχυε αναφορικά µε την έκφραση της θέσης ότι η 

αγγλική εθνική ταυτότητα �ένα από τα πιο σηµαντικά και ανθεκτικά στερεότυπα 

αυτοεικόνας, ταυτότητας και κουλτούρας που κυριάρχησαν στη διεθνή σκηνή καθόλη 

της διάρκεια της νεωτερικής και σε µεγάλο µέρος της µετανεωτερικής περιόδου- 

αντιµετωπίζει, επίσης, µια εν δυνάµει «µοιραία» κρίση. 

Ήταν στην πορεία του 18ου αιώνα που ο όρος έθνος αναδύθηκε στο προσκήνιο, 

τόσο σε πολιτικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο. Η σηµασία του ήταν στην αρχή 

περισσότερο ρευστή από ότι στη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα, αν και 

ορισµένες πλευρές του, τόσο σε πολιτικό όσο και σε πολιτισµικό επίπεδο, 

οριστικοποιήθηκαν ήδη από την περίοδο αυτή. Ο κυρίαρχος ρόλος της αφηρηµένης 

ιδέας του έθνους φαίνεται ότι ήταν η οριοθέτηση, κυρίως από πολιτισµικής απόψεως, 

οποιουδήποτε είδους πολιτικής πρακτικής, άσχετα από τη θεσµική της δόµηση. Έτσι, 

ο όρος έθνος, όπως η κουλτούρα και το στιλ, αναφερόταν σε ένα αµάλγαµα ύπαρξης 

κοινών παραγόντων, όπως η γλώσσα, ο τρόπος ζωής, οι θεσµοί, η λογοτεχνία, η 

ιστορία, και άλλα συναφή. Με άλλα λόγια, επρόκειτο για µια µονάδα ανάλυσης 

καθολικού χαρακτήρα. 

Όσον αφορά την περίπτωση της Αγγλίας, αυτό που ονοµάζεται βρετανικό έθνος 

διαµορφώθηκε, κυρίως, από τη συγχώνευση διαφόρων λαών σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα. Έτσι, στην κυρίως Αγγλία, η οποία βρέθηκε για αρκετούς αιώνες υπό 

ρωµαϊκή κατοχή, δηµιουργήθηκε ένα ισχυρό αντιρωµαϊκό κίνηµα, το οποίο παρείχε 

µια πρώτη αίσθηση ενότητας στους λαούς αυτής της περιοχής. Η αίσθηση αυτή 



 83

ανατράπηκε από την εισβολή των Αγγλοσαξόνων, οι οποίοι αφού πρώτα διέλυσαν τα 

κρατίδια που υπήρχαν στην περιοχή αυτή, προέβησαν, στη συνέχεια, στη δηµιουργία 

νέων κρατιδίων. Η αγγλική εκδοχή του έθνους στηρίχθηκε στη συµβολική ανύψωση 

του λαού στη θέση µιας κοινωνικής ελίτ, η οποία, σε θεωρητικό πάντα επίπεδο, 

παρείχε σε κάθε άτοµο τη δυνατότητα να νοµιµοποιεί και να αντιπροσωπεύει µόνο 

του τα συµφέροντά του, καθώς και να λειτουργεί ως ισότιµος συµµετέχον στην 

συλλογική πολιτική ζωή. Θεµέλιο λίθο του απετέλεσαν οι αξίες της λογικής, της 

ισότητας και της ατοµικής ελευθερίας. Το έθνος για το άτοµο αποτελούσε µία 

κοινότητα µέσα στα όρια της οποίας µπορούσε να συνειδητοποιήσει την ελευθερία 

του και το δικαίωµα συµµετοχής του στα κοινά, µια κοινότητα, της οποία τα 

συµφέροντα ανταποκρίνονταν πλήρως στα δικά του ατοµικά συµφέροντα, από τη 

στιγµή που είχε τη δυνατότητα να συµβάλλει στη διαµόρφωσή τους. Εποµένως, η 

ανικανότητα άσκησης και ικανοποίησης των πολιτειακών δικαιωµάτων ενός ατόµου, 

στα πλαίσια του συγκεκριµένου γεωπολιτικού χώρου ισοδυναµούσε µε την αποκοπή 

του ατόµου από το συγκεκριµένο εθνικό σύνολο.72     

Είναι γνωστό, ότι όλα τα έθνη τείνουν να χρησιµοποιούν ορισµένα σύµβολα και 

µεταφορές, τα οποία θεωρούν ότι τα καθιστούν διακριτά αναφορικά µε άλλα έθνη, 

καταδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στην περίπτωση της Αγγλίας τα 

σύµβολα που, κυρίως, χρησιµοποιήθηκαν ήταν ο Σταυρός του Αγίου Γεωργίου, ο 

John Bull, και, τέλος, το ψητό βοδινό (roast beef). Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, η 

ιδεολογία της µυθικής καταγωγής, της κοινής θρησκευτικής µοίρας, καθώς και η 

ευρύτερη γεωγραφική ταυτότητα λειτούργησαν ως στοιχεία εµπλουτισµού και 

συνοχής µιας ανοµοιογενούς και µε διακυµάνσεις πολιτικής κοινότητας, η οποία 

παρουσίασε µια σχεδόν συνεκτική αίσθηση εθνικότητας, η οποία συχνά δε λάµβανε 

υπόψη της τόσο τις ταξικές όσο και άλλες µορφές διαφοροποίησης.73 

Στη Αγγλία, µια ευρέως αγγλοκεντρική διήγηση της εθνικής ιστορίας, ως 

τεκµήριο της συνεχούς και προοδευτικής θεσµικής ανάπτυξης, παρείχε ουσιαστική 

                                                 
72 Π. Ρογδάκη, 1994, Η διαµόρφωση του ελληνικού έθνους, Αθήνα, εκδ. Γόρδιος, L. Greenfeld, 1997, 
The origins and the nature of American nationalism in comparative perspective, in Krakau K. (ed.) The 
American nation-National identity-Nationalism, New Brunswick, N.J.:, Lit Verlag, p.p. 19-52, L. 
Jordanova, 1998, Science and nationhood: cultures of imagined communities, in Cubitt G. (ed.) 
Imagining nations, New York, Manchester University Press, p.p. 192-211.  
73 Ε. Καµένκα, 1998, Πολιτικός εθνικισµός. Η εξέλιξη µιας ιδέας, στο Ναιρν Τ., κ.ά. (επιµ.) Εθνικισµό 
ο σύγχρονος Ιανός. Πατριωτισµός, διεθνισµός και εθνικό ζήτηµα, Αθήνα, εκδ. Στοχαστής, σ.σ. 13-31, 
G. Quilley, 1998, �All ocean is her own�: the image of the sea and the identity of the maritime nation 
in eighteenth-century British art, in Cubitt G. (ed.) op.cit., p.p. 132-152, A. Ross, 2000, Curriculum 
construction and critique, London, Falmer Press. 
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στήριξη στην κυρίαρχη κατασκευή της εθνικής ταυτότητας µέχρι και τον 20ο αιώνα. 

Η πολλαπλότητα διερεύνησης του εθνικού χώρου, η οποία υπήρξε ένα 

χαρακτηριστικό της αγγλικής κουλτούρας κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 

20ου αιώνα, δεν αντικατοπτρίζει µια προσπάθεια πρόταξης της γεωγραφίας αντί της 

ιστορίας του τόπου. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ενσωµάτωσης και 

νοµιµοποίησης της γεωγραφίας µέσα από την ιστορία. Ο τονισµός της αγροτικής 

περιόδου της Αγγλίας λειτούργησε ως µέσο για τη νοµιµοποίηση της συνέχειας της 

αγγλικής ιστορίας, και ως µια επίκληση της πραγµατικής και συνεχιζόµενης ύπαρξης 

του παρελθόντος µέσα στο παρόν. Για πολλούς «φανατικούς» θεωρητικούς που 

ασχολήθηκαν µε την έννοια του αγγλικού έθνους, ακόµα και η αγγλική εδαφική 

επικράτεια δεν αποτελούσε απλά ένα τοπίο απαράµιλλης φυσικής οµορφιάς, αλλά, 

κυρίως, ένα σκηνικό που ήταν απόρροια των αγγλικών θεσµών, ένα προϊόν της 

υπεύθυνης δουλείας πολλών γενεών της αγγλικής εργατικής τάξης, οι οποίες 

εργάστηκαν αρµονικά και σε συµφωνία µε τις δυνάµεις της φύσης.74  

Παράλληλα, η µελέτη των εθνικών παραδόσεων χρησιµοποιήθηκε ως µέσο για 

το γράψιµο της προϊστορίας του αγγλικού πολιτισµού, καθώς και για τον εντοπισµό 

της αρχαιότητας των αγγλικών θεσµών, εθίµων και γλωσσών, προκειµένου να 

καταδειχθεί η προοδευτική τους ανάπτυξη, καθώς και η ανωτερότητά τους από τα 

αντίστοιχα άλλων φυλών και συλλογικών εθνοτήτων. Μέσα σ� αυτό το συγκείµενο οι 

κάτοικοι της Κορνουάλης τοποθετήθηκαν στο κατώτατο σκαλί της αναπτυξιακής 

αυτής κλίµακας, µια που θεωρήθηκαν ως αναπόσπαστο τµήµα των Κελτών, οι οποίοι 

περιορίστηκαν στην αγγλική περιφέρεια από τους φυλετικά και πολιτισµικά 

ανώτερους Αγγλοσάξονες. Συγκρίσεις µεταξύ των Κελτών και των «Αφρικανών 

νέγρων» επιχειρούνταν συχνά, προκειµένου να καταδείξουν ότι η Κορνουάλη, µαζί 

µε τη δυτική Ιρλανδία και τη Σκοτία, αντιµετωπίζονταν ως «νέγροι» µέσα στα 

πλαίσια του αγγλικού έθνους.75 Καθώς, λοιπόν, οι κάτοικοι της Κορνουάλης ήταν οι 

πιο σκουρόχρωµοι κάτοικοι της Αγγλίας, ήταν έκδηλα διάχυτη η ανησυχία, ότι µια 

τυχόν µεγαλύτερη κινητικότητά τους θα επέφερε την τελµάτωση και θα κατέστρεφε 

όλο το νεωτερικό «κατασκευασµένο» οικοδόµηµα της αγγλικής ευγένειας. 

Ταυτόχρονα, η ανάδυση των αστικών θεσµών, η ανάπτυξη των µεθόδων 

επικοινωνίας, η ολοένα αυξανόµενη οµογενοποίηση της γλώσσας, η γεωγραφική 

                                                 
74 G. Cubitt, 1998, Introduction, in Cubitt, G. (ed.) op.cit., p.p. 1-21. 
75 J. Vrenon, 1998, Border crossings: Cornwall and the English (inagi)nation, in Cubitt G. (ed.) op.cit., 
p.p. 153-172. 



 85

συνένωση όλων των περιοχών της χώρας µέσω της κατασκευής οδικών αρτηριών, 

καθώς και οι συνεχείς πολεµικές συρράξεις κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, 

συνέβαλαν καθοριστικά στη συστηµατική χρήση των κερδών από το εµπόριο προς 

όφελος της ευηµερίας και της δύναµης της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Αν και η 

πολιτική ενότητα πραγµατώθηκε αµέσως µετά την Πράξη Ενοποίησης (Act of Union) 

του 1707 και την νίκη κατά της απειλής των Ιακωβίνων το 1745, η ιδεολογία του 

εµπορίου παρουσίασε µια τέτοια µορφή δόµησης, σύµφωνα µε την οποία η κοινωνία 

θα µπορούσε να οργανωθεί κάθετα µέσω διαφόρων κοινωνικών τάξεων. Υποδήλωνε 

µια µορφή κοινωνικής δόµησης στα πλαίσια της οποίας ο καθένας αποκτούσε τη 

θέση που του άρµοζε σύµφωνα µε το «ανάστηµά» του, πρακτική που συνέβαλε στη 

δηµιουργία σχέσεων που βασίζονταν στην αµοιβαία βοήθεια και αλληλεξάρτηση. Στο 

συγκείµενο της εµπορικής αυτής κοινωνίας τα συµφέροντα του ατόµου ήταν 

αδιαχώριστα από εκείνα του συνόλου, και κατά συνέπεια από εκείνα του έθνους 

συνολικά ή ακόµα και ολόκληρου του κόσµου.76 Ας δούµε. Όµως, αναλυτικότερα 

µέσα από ποιες διαδικασίες πραγµατώθηκε η συγκρότηση του αγγλικού έθνους-

κράτους. 

Ο ρωµαίος αυτοκράτορας Κλαύδιος κατάφερε το 43 µ.Χ. να µετατρέψει την 

Αγγλία σε ρωµαϊκή επαρχία. Ως κύρια αιτία της ρωµαϊκής εισβολής φέρεται η 

ανάγκη του Κλαύδιου να ισχυροποιήσει τη θέση του µέσω ενός σηµαντικού 

στρατιωτικού επιτεύγµατος. ∆ιάλεξε, λοιπόν, να καταλάβει την Αγγλία εξαιτίας του 

γεγονότος ότι οι Κέλτες κάτοικοι του νησιού βοηθούσαν τη συγγενική τους φυλή στη 

Γαλλία, η οποία προκαλούσε συνεχώς προβλήµατα στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Το 

70 µ.Χ. οι Ρωµαίοι χώρισαν την Αγγλία σε δώδεκα περιφέρειες, κάθε µια από τις 

οποίες είχε τη δική της πρωτεύουσα και διοίκηση, την οποία εξασκούσε η τοπική 

αριστοκρατία. Στις αρχές του 2ου αιώνα, οι πόλεις αυτές άκµασαν αρκετά, δεν 

έφτασαν, όµως, ποτέ την ακµή των αντίστοιχων πόλεων της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

Στα τριακόσια χρόνια που οι Ρωµαίοι κυβερνούσαν την Αγγλία, οι πλούσιοι άγγλοι 

ζούσαν πιο άνετα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ιστορίας τους ως και το τέλος 

του 19ου αιώνα.77 

Στα µέσα του 4ου αιώνα µία οµάδα Κελτών από την Ιρλανδία και τη Σκωτία 

εισέβαλαν στην Αγγλία και κατέστρεψαν όλες τις ρωµαϊκές πόλεις. Την ίδια περίοδο 

οι Σάξονες λεηλατούσαν τις νοτιοανατολικές ακτές της χώρας. Στις αρχές του 5ου 
                                                 
76 G. Quilley, 1998, op.cit., p.p. 132-152. 
77 Σ. Λιννέρ, 1991, Η γέννηση της Ευρώπης, Αθήνα, εκδ. Προσκήνιο. 
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αιώνα η διπλή αυτή επίθεση είχε ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση και των τελευταίων 

ρωµαϊκών στοιχείων από τη χώρα. Αµέσως µετά, η χώρα ενεπλάκη σε µια 

µακρόχρονη φυλετική διαµάχη, ανάµεσα στους Κέλτες, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί 

στα δυτικά, και στη γερµανικής καταγωγής φυλή που είχε εγκατασταθεί στα 

ανατολικά της χώρας. Συνεπώς, η ιστορική εξέλιξη της Αγγλίας, καθορίστηκε σε 

µεγάλο βαθµό, κυρίως από τους Κέλτες και τους Γερµανούς.78  

Για την περίοδο από το 400 ως το 600 µ.Χ. υπάρχουν ελάχιστες και µάλιστα 

πολύ συχνά αντικρουόµενες γραπτές µαρτυρίες αναφορικά µε την αγγλική ιστορία. 

Την περίοδο αυτή παρατηρείται εισβολή στη βόρεια Αγγλία από τους Πίκτες, καθώς 

και στη δυτική από τους Ιρλανδούς, οι οποίοι αποκαλούνταν Σκώτοι, σύµφωνα µε 

την ονοµασία µιας από τις πιο εξέχουσες φυλές τους. Την ίδια περίπου περίοδο 

µετανάστευσαν στην περιοχή της Αγγλίας και οι Αγγλοσάξονες από τη βορειοδυτική 

Γερµανία, καθώς και οι Γιούτες από τη ∆ανία και, τέλος, οι Φρίζιοι. 

Οι Αγγλοσάξονες λεηλάτησαν τις ακτές της Αγγλίας και ίδρυσαν στις εκβολές 

των ποταµών τόπους κατοικίας, οι οποίοι λειτουργούσαν ως βάσεις εξορµήσεων για 

θαλάσσιες πειρατείες. Την περίοδο αυτή, πολλοί απόγονοι των ρωµαίων της Αγγλίας 

έγιναν σκλάβοι, ενώ άλλοι ίδρυσαν ανεξάρτητα βασίλεια στις δυτικές περιοχές και 

αποκαλούνταν από τους Αγγλοσάξονες «Ουέλς», δηλαδή αλλοδαποί.79  

Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, ο πάπας Γρηγόριος ο Μέγας έστειλε, γύρω 

στα τέλη του 6ου αιώνα, ιεραποστόλους στην αγγλοσαξονική Αγγλία, για να 

διαδώσουν το Χριστιανισµό. Το 684 µ.Χ., ο αγγλικός χριστιανισµός ενσωµατώθηκε 

στο ιεραρχικό σύστηµα της εκκλησίας της οποίας επικεφαλής ήταν ο πάπας.80 Το 

γεγονός αυτό απετέλεσε µια σηµαντική εξέλιξη, η οποία επηρέασε καθοριστικά την 

αγγλική ιστορία από εκεί και µετά. Οι άγγλοι µοναχοί αποτελούσαν κατά τον 8ο 

αιώνα την ηγετική δύναµη του ∆υτικού πολιτισµού. 

Η άνθηση ενός νέου αγγλοσαξονικού πολιτισµού πραγµατοποιήθηκε, κυρίως, 

µέσω των οραµάτων του ιερού Μπονιφάτσιου, ο οποίος από πολλούς ιστορικούς 

θεωρείται ότι επηρέασε την ιστορία και τον πολιτισµό της Ευρώπης περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο Άγγλο, εξαιρουµένου ίσως του Ουϊνστον Τσώρτσιλ.81  

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η αγγλική ιστορία χαρακτηρίζεται από τρεις 

σηµαντικές σφαίρες νοµικής επιρροής, οι οποίες καθόρισαν τη ζωή όλων των ατόµων 
                                                 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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που διαβιούσαν στην Αγγλία την περίοδο αυτή. ∆ύο από αυτές είχαν διεθνή 

χαρακτήρα και µία καθαρά εθνικό. Ο εντοπισµός του «καθαρά» αγγλικού νόµου 

ανάγεται στην εποχή της άφιξης των Αγγλοσαξόνων στην Αγγλία. Ο τευτονικός 

αυτός νόµος θεωρείται ως η πρώτη επίσηµη αγγλική νοµική υπόσταση. Υπήρξε εξ 

αρχής χριστιανικός, σε τέτοιο βαθµό µάλιστα, που ήταν δύσκολος ο διαχωρισµός 

νόµου και θρησκείας. Ωστόσο, δεν αναδείχθηκε ποτέ σε έναν σηµαντικό µύθο, ο 

οποίος κυριάρχησε στο µυαλό όλων των κατοίκων της Αγγλίας, υπό τη µορφή που το 

πέτυχε η επίσηµη εκδοχή του αγγλικού παρελθόντος. ∆ε στηρίχθηκε ποτέ από τους 

προπαγανδιστικούς µηχανισµούς και θεσµούς του έθνους-κράτους, καθώς οι 

υποστηριχτές του ήταν περισσότερο προσκολληµένοι στη χριστιανική παρά στην 

επίσηµη κρατική εκδοχή του.82  

Από την άλλη, ο φεουδαρχικός νόµος σχετίστηκε µε ένα διεθνές σύστηµα 

εδαφικής κατανοµής, το οποίο ήταν κοινό σε διάφορες χώρες της µεσαιωνικής 

Ευρώπης. Το σύστηµα αυτό υπήρχε σε εµβρυακή µορφή στην Αγγλοσαξονική 

Αγγλία, αλλά έφτασε στην τελειότερη µορφή έκφρασής του µετά την άφιξη των 

Νορµανδών, οι οποίοι κατέστησαν το βασιλικό κάστρο, καθώς και τον βασιλικό 

τρόπο διοίκησης χαρακτηριστικά συστατικά στοιχεία της αγγλικής κοινωνίας.83   

Η τρίτη µορφή διεθνούς νοµικού συστήµατος κατά την εποχή της µεσαιωνικής 

Αγγλίας ήταν οι κανόνες της Καθολικής εκκλησίας, οι οποίοι αφορούσαν την 

προστασία των επιµέρους εκκλησιών, που είχαν συσταθεί µέσα στα εδαφικά σύνορα. 

Το ενδιαφέρον αυτό για την προστασία της εκκλησίας εξακολούθησε να αποτελεί 

σηµαντική πτυχή του αγγλικού νοµικού συστήµατος και µετά τη Νορµανδική 

κατάκτηση. Η επιρροή του ρωµαϊκού νοµικού συστήµατος στην αγγλική νοµοθεσία, 

κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, επιτεύχθηκε και πάλι µέσω της εκκλησίας, και 

κυρίως κατά τον 12ο αιώνα.84   

Όπως προαναφέρθηκε, ήδη από την εποχή της ρωµαϊκής κατοχής τον 2ο αιώνα 

και µέχρι τον 16ο αιώνα, η Αγγλία αποτελούσε αναπόσπαστο τµήµα της Ευρώπης. Η 

εκκλησία διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στη διαµόρφωση της κουλτούρας και 

της δηµόσιας ζωής του έθνους όσο και στην καθηµερινή ζωή των ατόµων. Ήταν, 

κυρίως, µέσω της καθολικής εκκλησίας, της οποίας η έδρα ήταν στη Ρώµη, που η 
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Αγγλία µπόρεσε να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγµατα κατά 

την περίοδο αυτή.  

Η κατάκτησή της από τους Νορµανδούς το 1066 απλά ενδυνάµωσε τη θέση της 

Αγγλίας στην ευρωπαϊκή σκηνή, και την έφερε σε ακόµα στενότερη επαφή µε τη 

γαλλική και την κοινή λατινική κουλτούρα της κυρίως Ευρώπης. Αυτό απετέλεσε ένα 

σηµείο διάρρηξης στη συνέχεια της αγγλικής ιστορίας, αναφορικά µε τη θρησκεία, το 

νοµικό σύστηµα και την κουλτούρα, το οποίο δε σήµαινε ότι τα παλιά παραδοσιακά 

συστήµατα και οι παλιές παραδόσεις έπαψαν πλέον να υφίστανται, αλλά ότι 

εµπλουτίστηκαν από την ενσωµάτωση πολλών γαλλικών στοιχείων στην ήδη 

υπάρχουσα αγγλική κουλτούρα. Οι κάτοικοι της Αγγλίας κατά την περίοδο του 

Μεσαίωνα αντιλαµβάνονταν συνειδητά τους εαυτούς τους ως µέλη του ευρωπαϊκού 

χριστιανικού συνόλου, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε και από τη συµµετοχή τους 

στις Σταυροφορίες, στο πλευρό όλων των άλλων ευρωπαίων που αγωνίζονταν για την 

υπεράσπισή του. Οι άγγλοι βασιλείς από τα µέσα του 12ου ως και τα τέλη περίπου του 

15ου αιώνα ήταν ξεκάθαρα ευρωκεντρικοί ως προς τον προσανατολισµό τους.85   

Ο Εκατονταετής πόλεµος, ο οποίος ξεκίνησε το 1337, είχε ως συνέπεια την 

ενδυνάµωση του Κοινοβουλίου εις βάρος της µοναρχίας, το οποίο ήταν υποχρεωµένο 

να ψηφίζει νόµους σχετικά µε τους φόρους, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για τη 

συνέχιση του πολέµου. Στο Κοινοβούλιο εµπεριέχονταν η Βουλή των Λόρδων 

(House of Lords), καθώς και η Κάτω Βουλή (House of Commons), στην οποία 

συµµετείχαν οι αντιπρόσωποι των πόλεων και των επαρχιών. Ο πόλεµος των Ρόδων, 

ανάµεσα στο κόκκινο ρόδο του Λάνκαστερ, το οποίο υποστηριζόταν από το βασιλιά 

Ερρίκο IV, και στο λευκό ρόδο του Γιόρκ, το οποίο υποστηριζόταν από το Ριχάρδο 

του Γιόρκ που διεκδικούσε το βασιλικό θρόνο, σύντοµα εξελίχθηκε σε έναν αιµατηρό 

εµφύλιο πόλεµο.86  

Η επίσηµη εκδοχή της νεωτερικής αγγλικής ιστορικής αφήγησης του 

παρελθόντος δηµιουργήθηκε κατά την περίοδο της αναµόρφωσης του κοινοβουλίου 

από τον Ερρίκο IV, γύρω στα 1532-1536. Κατά την περίοδο αυτή διαµορφώνεται µία, 

επίσης, σηµαντική πτυχή του αγγλικού έθνους, µια εθνική εκκλησία µε αποστολικές 

ρίζες, και µέσω αυτής, η εικόνα του εκλεκτού έθνους, η οποία ενσωµατώθηκε άµεσα 

στην επίσηµη εκδοχή της αγγλικής ιστορίας.  

                                                 
85 E. Jones, 1998, op.cit. 
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Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαµορφώθηκαν στην περιοχή, το 

νεωτερικό έθνος-κράτος έκανε την εµφάνισή του στην Αγγλία πολύ νωρίτερα από 

οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στα τέλη του µεσαίωνα, η Αγγλία ήταν η πιο 

συγκεντρωτική και ενοποιηµένη µοναρχία της Ευρώπης, µε το Λονδίνο ως το µόνο 

βασικό αστικό κέντρο της, και µε µια φεουδαρχική δοµή, η οποία συνέβαλε 

καθοριστικά στην επίλυση των προβληµάτων που σχετίζονταν µε τα δικαιώµατα των 

πολιτών. Ωστόσο, κατά την περίοδο αυτή οι άγγλοι βασιλείς δεν ήταν απόλυτοι 

µονάρχες, αφού αναγνώριζαν τον διεθνή εκκλησιαστικό νόµο, καθώς και την 

ανωτερότητα του πάπα σε πνευµατικά και εκκλησιαστικά θέµατα.87  

Το σκηνικό αυτό άλλαξε όταν ο Ερρίκος VIII ανέβηκε στο θρόνο, και 

εξελίχθηκε στον πιο απόλυτο µονάρχη ολόκληρης της Ευρώπης, αν και σε θεωρητικό 

επίπεδο η θέλησή του εκφραζόταν επίσηµα µέσω του Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, ο 

Κρόµγουελ του παρείχε τον κυβερνητικό µηχανισµό ο οποίος ήταν απαραίτητος για 

τον έλεγχο και τη διοίκηση ενός νεωτερικού έθνους-κράτους. Όλα αυτά είχαν ως 

συνέπεια τα ρητορικά συναισθήµατα, καθώς και οι εκδηλώσεις περηφάνιας των 

άγγλων πολιτών για το ένδοξο παρελθόν τους, να αποκτήσουν έναν κεντρικά 

οργανωµένο, κατευθυνόµενο και σκόπιµο πολιτικό χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να 

µετατραπούν σε ένα από επιφανή χαρακτηριστικά του σύγχρονου νεωτερικού 

κόσµου.88    

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το έθνος-κράτος, στην 

ώριµη πολιτική του έκφανση, έκανε την εµφάνισή του στην Ευρώπη στις αρχές του 

17ου αιώνα. Η Αγγλία, όµως, ήταν µία από τις εξαιρέσεις, λόγω της διαµόρφωσης 

ειδικών περιστάσεων, οι οποίες συνέτειναν στη συνένωση των κοινών συµφερόντων 

του κράτους και του προτεσταντισµού, σε ένα προγενέστερο στάδιο. Ήταν ο Τόµας 

Κρόµγουελ, ο οποίος υποστηρίζοντας το βασιλιά, κατάφερε γύρω στα 1530 να θέσει 

τα θεµέλια δόµησης των κατάλληλων νοµικών και πολιτικών µορφών, οι οποίες 

οδήγησαν στην δηµιουργία του αγγλικού έθνους-κράτους, το οποίο συνοδευόταν από 

τη δική του εθνική εκκλησία, καθώς και από µία επαγγελµατικού τύπου 

προπαγανδιστική καµπάνια για τη στήριξή του. Ήταν ο Ερρίκος, ο οποίος ενέπνευσε 

τη ανάγκη και τη σκοπιµότητας αυτής της αναµόρφωσης, και ο Κρόµγουελ µε τη 

σειρά του, πάντα µε τη συγκατάθεση του βασιλιά, δηµιούργησε τους απαιτούµενους 

µηχανισµούς για τη στήριξή του. 
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Κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα ήταν έκδηλη η ύπαρξη µιας ενότητας στα 

πλαίσια του αγγλικού προτεσταντισµού. Η ενότητα αυτή, σε συνδυασµό µε το 

αυξανόµενο ενδιαφέρον για εθνική ενότητα, αναδείχθηκε σε κυρίαρχο συστατικό 

στοιχείο της καθηµερινής αγγλικής ζωής, καθώς η χώρα συµβιβαζόταν όλο και 

περισσότερο µε την ιδέα της εγκατάστασης των προτεσταντών. Η αντίληψη αυτή 

έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Ελισάβετ, όπου 

αναπτύχθηκε µία έντονη φοβία σε σχέση µε την απειλή εισβολής από την καθολική 

Ισπανία. Την περίοδο αυτή η Αγγλία εξελίχθηκε σε µία χώρα µε µεγάλη επιρροή, 

κυρίως, λόγω των πολλών εµπορικών εταιρειών της και των σχέσεων που είχαν 

αναπτύξει τόσο µε τις Κάτω Χώρες, µε την Πορτογαλία και την Ισπανία όσο και µε 

τις δυτικές ακτές της Αφρικής και την Αµερική, αλλά και εξαιτίας του εποικισµού και 

της προσάρτησης νέων χωρών. 

Με την άφιξη του 17ου αιώνα και την άνοδο στον αγγλικό θρόνο της δυναστείας 

των Στιούαρτ, πολλοί από τους παράγοντες που είχαν οδηγήσει τόσο στην 

αναµόρφωση της αγγλικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα όσο 

και στη δηµιουργία µιας αίσθησης ενότητας, έπαψαν πλέον ως ένα βαθµό να ισχύουν. 

Η περίοδος αυτή παρουσιάζεται ως µια εποχή θρησκευτικών και πολιτειακών 

διενέξεων κυρίως ανάµεσα σε δύο διακριτά αντίθετες αντιλήψεις. Η µία υποστήριζε 

την ύπαρξη µιας ισχυρής µοναρχίας και ενός στενού αγγλικανισµού, και η άλλη ήταν 

υπέρ της κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης της χώρας, καθώς και ενός καθαρά 

προτεσταντικού τύπου θρησκείας. Στη ροή της ιστορίας ο εµφύλιος πόλεµος, καθώς 

και η επανάσταση του 1688 απετέλεσαν σηµεία σταθµούς για την επικράτηση της 

δεύτερης άποψης, η οποία έθεσε τα θεµέλια του µετέπειτα αγγλικού µεγαλείου.89  

Η έννοια του αγγλικού έθνους-κράτους ισχυροποιήθηκε σηµαντικά έπειτα από 

την Πράξη Ενότητας µεταξύ Αγγλίας, Ουαλίας και Σκοτίας το 1707. Η περίοδος αυτή 

χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια εύρεσης, κατασκευής και καθορισµού, από την 

πλευρά της διοικούσας ελίτ, κοινών χαρακτηριστικών, τα οποία θα έπειθαν τόσο τους 

άγγλους όσο και τους σκοτσέζους ή τουλάχιστον τη µεγάλη πλειοψηφία τους, ότι 

είχαν µία κοινή εθνική ταυτότητα. Παράγοντες όπως το ότι ήταν και οι δύο 

υπέρµαχοι του προτεσταντισµού και του µερκαντιλισµού, καθώς και τα κοινά τους 

συµφέροντα τόσο αναφορικά µε τις πριν όσο και µε τις µετά το 1779 αγγλικές 

αποικίες, χρησιµοποιήθηκαν για να σκιαγραφήσουν την µετά την Πράξη του 1707 
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αναδυόµενη αγγλική εθνικότητα.90 Η δηµιουργία του νέου αυτού εθνικού κράτους 

έδωσε µια καινούργια ώθηση στην ανάπτυξη µιας βαθιάς εθνικιστικής αντίληψης, η 

οποία, για πρώτη φορά στην αγγλική ιστορία, υποκινήθηκε από την ύπαρξη ενός 

σαφώς καθορισµένου πολιτικού σχηµατισµού, καθώς και µιας διακριτής και σαφώς 

οριοθετηµένης εδαφικής επικράτειας.  

Η περίοδος από το 1870 ως το 1914 υπήρξε η εποχή της αποθέωσης του 

αγγλικού έθνους-κράτους.91 Η ανάπτυξη της οικονοµίας και των µέσων επικοινωνίας, 

καθώς και ενός ευρύτατου σιδηροδροµικού συστήµατος, προσέδωσαν στον τρόπο 

ζωής τόσο της µεσαίας όσο και της εργατικής τάξης µια περισσότερο εθνική παρά 

τοπικιστική προοπτική. Παράλληλα, οι παλιές φεουδαρχικές και θρησκευτικές 

κανονικότητες και διαφορές εξασθενούσαν όλο και περισσότερο, αφήνοντας, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, την αίσθηση ενός συναισθηµατικού κενού ή µιας 

ψυχολογικής ανασφάλειας, την οποία κλήθηκε να καλύψει η αφοσίωση και η πίστη 

τόσο στο έθνος-κράτος όσο και στην εθνική ταυτότητα. Το έθνος-κράτος 

κυριαρχούσε πλέον στην καθηµερινή ζωή των περισσότερων κατοίκων του, και µε τη 

σειρά τους οι περισσότεροι από αυτούς συνειδητοποίησαν στο µέγιστο δυνατό βαθµό 

ότι τα αισθήµατα υπερηφάνειας που τους διακατείχαν ήταν απόλυτα συνδεδεµένα µε 

την ύπαρξή του, τα επιτεύγµατά του, τις πολεµικές του επιτυχίες, καθώς και τη θέση 

που αυτό κατείχε στη διεθνή πολιτική σκηνή. 

Μια από τις σηµαντικότερες διαφορές ανάµεσα στη µεσαιωνική και την µετά 

την αναµόρφωση Αγγλία εντοπίζεται στην περιοχή της γλώσσας, η οποία ως γνωστό 

αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας. 

Έτσι, η ύπαρξη στη µεσαιωνική Αγγλία των λατινικών, τα οποία δεν ήταν µόνο µια 

οικουµενική γλώσσα, αλλά και η κοινή γλώσσα της Ευρώπης, καθώς και του 

ιδιαίτερου αγγλικού ιδιώµατος, συνιστούν ένα καθοριστικό παράγοντα έκφρασης της 

σαφώς ευρωπαϊκής φύσης της αγγλικής υπόστασης. Η αντίληψη αυτή αποτελούσε 

ένα πλήρως φυσικό και κοινά αποδεκτό µέρος της αγγλικής κοινωνίας, και σε καµιά 
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περίπτωση δεν θεωρήθηκε ως κάτι το εντελώς ξένο από αυτήν, το οποίο της 

επιβλήθηκε εκ των άνω. 

Στην Αγγλία, µια αίσθηση εθνικής ταυτότητας και πατριωτικής αυτοσυνείδησης 

εµφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 14ου αιώνα. Αυτή η αίσθηση ταυτότητας 

που εµφανίστηκε στη µεσαιωνική Αγγλία, αν και επηρεάστηκε σε πάρα πολύ µεγάλο 

βαθµό από τις πολεµικές διενέξεις µε τη Γαλλία, ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό 

από τον επιθετικό εθνικισµό, ο οποίος συνήθως συνοδεύτηκε από µια έκφραση 

σωβινισµού και ξενοφοβίας, στους αιώνες που ακολούθησαν. Στο µεσαιωνικό κόσµο 

κυριάρχησαν όλες οι µορφές των ανθρωπίνων αδυναµιών, εντούτοις, οι νοητικές 

κατασκευές που δηµιούργησε διαφέρουν πάρα πολύ από εκείνες της νεωτερικής 

εποχής. Οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε την εθνική ταυτότητα τοποθετείτο την εποχή 

αυτή σε µια εντελώς διαφορετική βάση, και η προσέγγιση και η ερµηνεία του 

πραγµατοποιείτο µέσα στα πλαίσια ενός πολύ διαφορετικού, από το αντίστοιχο 

νεωτερικό, ιστορικού συγκείµενου.92 Οι κάτοικοι της µεσαιωνικής Αγγλίας 

αισθάνονταν, κυρίως, ότι αποτελούσαν αναπόσπαστο τµήµα της ευρύτερης 

χριστιανικής οικογένειας, παρά την πολιτική της κατάκτησης και της κατοχής που 

επέδειξαν οι Νορµανδοί βασιλείς του σε σχέση µε τις περιοχές που κατοικούσαν οι 

Κέλτες, καθώς και άσχετα από τις φιλοδοξίες τους, οι οποίες υποκίνησαν τις 

πολεµικές διενέξεις µε τη Γαλλία κατά τη διάρκεια του 14ου και του 15ου αιώνα. Αυτή 

ήταν περίπου η κατάσταση που επικρατούσε στην Αγγλία ως τις αρχές του 16ου 

αιώνα.  

Με την ανακάλυψη της Αµερικής η Αγγλία αντί να αποτελεί απλά ένα νησί 

στην άκρη του παλιού µεσογειακού κόσµου, αναδείχθηκε σε ναυτιλιακό κέντρο του 

πρόσφατα διευρυµένου κόσµου. Οι κατακτήσεις νέων υπερατλαντικών αποικιών την 

µετέτρεψαν σε µια από τις µεγαλύτερες αυτοκρατορίες.93 Όλες αυτές οι εξελίξεις 

προσέδωσαν µια αίσθηση πραγµατικότητας στην αντίληψη της αγγλικής ιστορίας ως 

µιας συνεχούς και µοναδικής ιστορίας εθνικών επιτυχιών, η οποία επιτεύχθηκε από 

µοναδικούς ανθρώπους. Οι κάτοικοί της εκείνη την εποχή θεωρούσαν τους εαυτούς 

τους ως µια ανώτερη από όλες τις άλλες φυλές και λαούς της ανθρωπότητας, ένα 

εκλεκτό έθνος, το οποίο ήταν προορισµένο από την ίδια την ιστορία να εκθειαστεί 

όσο κανένα άλλο.  

                                                 
92 Ibid. 
93 L. Couloubaritsis, et al., 1993, op.cit., T. Eagleton, 1998, Postcolonialism : The case of Ireland, in 
Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, Routledge, p.p. 125-134, K. Robbins, 1993, op.cit. 
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Η αντίληψη αυτή συνέβαλε καθοριστικά, έπειτα από τις Πράξης Ενοποίησης 

του 1536, του 1542, του 1543 και του 1707, στη δηµιουργία των εννοιών Μεγάλη 

Βρετανία και Βρετανική αυτοκρατορία, εκ των οποίων και οι δύο θεωρήθηκε σε 

γενικές γραµµές ότι καθοδηγούνταν από την κυρίως Αγγλία. Αντιπροσώπευαν τις 

επιδιώξεις της πολιτικής οµοιογένειας και όχι µιας πραγµατικής πολιτισµικής 

ενότητας. Αυτή η οµοιογένεια ή η συνοχή καθοριζόταν και διατηρούνταν από όρους 

όπως ο προτεσταντισµός, η οικοδόµηση µιας αυτοκρατορίας, και οι πόλεµοι εναντίον 

των ξένων, γειτονικών εθνικών κρατών.94 Κυρίως, όµως, η αυθεντική έννοια της 

ιδιότητας του να είναι κανείς Βρετανός διαµορφώθηκε σε σχέση µε δύο πτυχές, τον 

πόλεµο µε τη Γαλλία και τον προτεσταντισµό. Η έννοια της ιδιότητας αυτής 

σφυρηλατήθηκε καθόλη τη µακρά περίοδο, από το 1707 ως το 1837, όπου 

σηµειώνονταν µικροεµπλοκές ή πραγµατικές εχθροπραξίες µε τη Γαλλία. 

Οι άγγλοι αποικιοκράτες υιοθέτησαν πλήρως τη µυθική φαντασιακή αντίληψη 

του αγγλικού παρελθόντος, όπως αυτή κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 17ου 

αιώνα. Η αντίληψη περί µιας ηρωικής και ταυτόσηµης µε την  έννοια της ελευθερίας 

αγγλοσαξονικής Αγγλίας, ήταν διάχυτη στην ιδεολογία των αντιπροσώπων της 

Αµερικανικής επανάστασης, και ο µύθος αυτός εµφανίστηκε πιο δυνατός παρά ποτέ 

στα έργα, κυρίως, των Thomas Jefferson, Josiah Quincy, Samuel Adams, Benjamin 

Franklin, Charles Carool, Patrick Henry, και George Washington. Όλοι αυτοί 

υιοθέτησαν το µύθο της ανώτερότητας του χαρακτήρα, καθώς και των κοινών 

φυλετικών ριζών των Σαξόνων, των ∆ανών, και Νορµανδών, οι οποίοι υποτίθεται ότι 

προέρχονταν από τις γερµανικές φυλές.95 Αυτή η θεώρηση των κατοίκων της βόρειας 

Ευρώπης γενικά, και των αγγλοσαξόνων ιδιαίτερα, ήταν το ίδιο αναληθής µε το µύθο 

για το βασιλιά Αρθούρο, το Κάµελοτ µε τους γενναίους ιππότες, τις νεράιδες και τα 

µαγικά σπαθιά. Κατά συνέπεια η εθνική ταυτότητα που σφυρηλατήθηκε στην Αγγλία 

κατά τον 18ο αιώνα, ήταν κατά κύριο λόγο, µια ταυτότητα που βασιζόταν σε µια 

φαντασιακή αίσθηση ενότητας σε αντιπαράθεση µε την ανοµοιογένεια που 

παρουσίαζαν διάφορα άλλα ευρωπαϊκά, νεοαναδυόµενα ή µη, έθνη-κράτη της 

εποχής. 

                                                 
94 D. McCrone, 2000, όπ.π. 
95 J. Anderson, 1994, How we learn about race through history, in Kramer L. Reid D. & Barney W. 
(eds.) Learning history in America. Schools, cultures and politics, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, p.p. 87-106, A. Ross, 1999, What concepts of identities lies behind �European 
citizenship�? Why are those in European higher education institutions concerned with children�s 
changing ideas of citizenship?, in Ross A. (ed.) Young citizens in Europe, London, CiCe publ., p.p. 
171-182. 
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Αυτή η «µη-ιδεολογική» ιδεολογία της αγγλικής εθνικής ταυτότητας �η 

ανάµειξη εδαφικών περιοχών, κοινωνικών τάξεων και φυλών- αναδείχθηκε στην 

επίσηµη ιδεολογία του αγγλικού έθνους-κράτους. Καθώς ο 18ος αιώνας προχωρούσε, 

τόσο η ιδέα του έθνους-κράτους όσο και εκείνη του εθνικισµού αποκτούσε όλο και 

µεγαλύτερη αποδοχή. Ο 17ος αιώνας προς το τέλος του υπήρξε η εποχή κατά την 

οποία η έννοια του πατριωτισµού απέκτησε την «αρµόζουσα» θέση της στο 

ρεπερτόριο της αγγλικής πολιτικής ρητορικής, ενώ ήταν κατά τα µέσα και κυρίως τα 

τέλη της δεκαετίας του 1770 που αυτή η αίσθηση πατριωτισµού απέκτησε έναν 

εθνικό και εθνικιστικό τόνο. Ήταν κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα που ο γνωστός 

πατριώτης και ήρωας εναντίον των Γάλλων Jack Tar ήρθε στο προσκήνιο, κατά τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον οποίο ο γνωστός χαρακτήρας των κόµικς John Bull 

εµφανίστηκε και απετέλεσε το εθνικό σύµβολο της Αγγλίας ακόµα και πολύ µετά το 

τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Αυτή την περίοδο εµφανίστηκε, επίσης, 

µια πρώτη έκδοση του God Save the King, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1745, 

καθώς και το εθνικιστικό θαλασσινό τραγούδι Hearts of Oaks, το οποίο γράφτηκε το 

1759.96 Και οι δύο αυτές µορφές έκφρασης απέκτησαν έντονο εθνικιστικό 

περιεχόµενο στους αιώνες που ακολούθησαν.    

Όπως προαναφέραµε, αντιλήψεις, οι οποίες σχετίζονταν µε τη φυλή, καθώς και 

µε τη φυλετική ανωτερότητα, έκαναν, επίσης, την εµφάνισή τους κατά την περίοδο 

αυτή της διαµόρφωσης της αγγλικής εθνικής ταυτότητας. Κατά τον 18ο αιώνα 

πραγµατοποιήθηκε µια δραµατική αύξηση των ερευνών που ασχολούνταν µε τις ρίζες 

του αγγλικού έθνους, και η ολοένα και αυξανόµενη κατανόηση και υιοθέτηση της 

ύπαρξης κοινών εθνικών ριζών οδήγησε στην αύξηση του ενδιαφέροντος για το 

φυλετικό υπόβαθρο των κατοίκων του νησιού. Έτσι, κατά την περίοδο αυτή στα 

πλαίσια της «µη-ιδεολογικής» αντίληψης της αγγλικής εθνικής ταυτότητας, οι έννοιες 

της εδαφικής επικράτειας, της κοινωνικής τάξης και της φυλής έγιναν ταυτόσηµες µε 

τις έννοιες του οικείου και της παράδοσης, ενώ, αντίθετα, η λογική θεωρούνταν 

ύποπτη. Η αγγλική ταυτότητα διατήρησε µια σαφώς εχθρική στάση απέναντι στις 

παραδόσεις που εµφανίζονταν ως απόρροια τόσο της γαλλικής όσο και της 

αµερικανικής επανάστασης, γι� αυτό και υπήρξε αρκετά σκεπτικιστική αναφορικά µε 

την έννοια της λογικής, µε τις κυρίαρχες αρχές που είχαν υιοθετηθεί από αυτές, 

καθώς και µε τις αντιλήψεις που εξέφρασαν οι κυριότεροι διανοητές τους. Κατά 

                                                 
96 S. Haseler, 1996, op.cit. 
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συνέπεια, η αγγλική ταυτότητα υιοθέτησε µια σαφώς αντι-διανοϊζουσα στάση, µε 

αποτέλεσµα οι διάφοροι διανοητές που βρίσκονταν στους κόλπους της να θεωρούνται 

ως απειλή για την ήδη υπάρχουσα δοµή του έθνους-κράτους, καθώς και ότι 

επιζητούσαν να υπονοµεύσουν την κυρίαρχη οµοιογενή αγγλική κουλτούρα.97 

Η ιδεολογία της εθνικής αγγλικής ταυτότητας δε βασίστηκε, όπως σχεδόν όλες 

οι άλλες εθνικές ταυτότητες, σε παγκόσµιες αξίες. Υπήρξε στην πραγµατικότητα, 

όπως άλλωστε και όλες οι εκφράσεις του εθνικισµού, ως επί το πλείστον µεροληπτική 

και τοπικιστική. Ως κυρίαρχο στοιχείο της φαντασιακής κατασκευής της αναδείχθηκε 

η ηθική ανύψωση κάθε άγγλου πολίτη. Η ηθική αυτή διάσταση της ιδανικής αγγλικής 

εθνικής ταυτότητας αναδύθηκε από την ήδη προϋπάρχουσα αντίληψη περί τιµής και 

ευγενείας, και παράλληλα, αντικατόπτριζε µια σαφώς ηθικά καθοριζόµενη περίοδο 

της αγγλικής ιστορίας. Η ειλικρίνεια αναδείχθηκε στην κυρίαρχη µορφή ηθικής 

συµπεριφοράς που διέκρινε κάθε γνήσιο άγγλο. Με τον όρο ειλικρίνεια οριζόταν ένα 

αµάλγαµα αθωότητας, εντιµότητας, αυθεντικότητας, ευθύτητας και πάνω απ� όλα 

φιλαλήθειας και ηθικής ανεξαρτησίας. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

πολιτογραφήθηκαν µε τον όρο του άγγλου ευγενή (english gentleman), ο οποίος 

εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διακριτά εθνικά στερεότυπα από τότε και στο εξής, 

«τραβηγµένες» εκδόσεις του οποίου συναντώνται ακόµη και στις µέρες µας. 

Ωστόσο, ο κεντρικός κοινωνικός χαρακτήρας της εθνικής ταυτότητας του 

άγγλου ευγενή, µπορεί να ήταν σε γενικές γραµµές ταπεινός και «καλός», όµως η 

ευρύτερη επιρροή που άσκησε υπήρξε σαφώς λιγότερο θετική. Η έννοια αυτή 

αναδείχθηκε σε µια πανίσχυρη παραδοσιακή κοινωνική εικόνα στα πλαίσια µιας 

κοινωνίας, η οποία εκσυγχρονιζόταν µε πολύ αργούς ρυθµούς. Το γεγονός ότι 

συνδέθηκε στενά µε ελιτιστικές αξίες στα πλαίσια µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, 

καθώς και η συσχέτισή της, ως επί το πλείστον, µε προ-βιοµηχανικές αξίες σε µια 

ολοένα και περισσότερο βιοµηχανοποιηµένη κοινωνία, σε σχέση µε την επίδειξη 

αγροτικών τρόπων συµπεριφοράς στην πιο αστικοποιηµένη χώρα του κόσµου, 

λειτούργησε ως ένα καθαρά περιοριστικός παράγοντας αναφορικά µε την 

πραγµάτωση αναγκαίων και ουσιαστικών αλλαγών τόσο σε κοινωνικό όσο και σε 

πολιτισµικό επίπεδο.98 

                                                 
97 Ibid. 
98 Ε. Καµένκα, 1998, όπ.π., σ.σ. 13-31, A. Finlayson, 1996, Nationalism: the case of Oster loyalism, in 
Ethnic and Racial Studies, vol. 19, no. 1, p.p. 88-92, T. Hill & W. Hughes, 1995, Contemporary 
writing and national identity, Bath, Sulis Press, G. Quilley, 1998, op.cit., p.p. 132-152.   
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Ένα άλλο συστατικό στοιχείο, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση και 

την ενδυνάµωση της αγγλικής εθνικής ταυτότητας, εντοπίζεται στην ενοποιητική 

δύναµη του εθνικισµού και του πατριωτισµού, ο οποίος λειτούργησε ως µια δύναµη 

υπονόµευσης των σοβαρών κοινωνικών και ταξικών προβληµάτων της εποχής. Όπως 

είναι γνωστό, η ουσία όλων των εθνικισµών εντοπίζεται στη συναισθηµατική 

ταυτοποίηση του ατόµου µε την έννοια του έθνους ή της εθνικής ταυτότητας, αλλά οι 

πολιτικές συνέπειες που απορρέουν από αυτόν εξαρτώνται από την πολιτική και 

πολιτισµική δοµής της συγκεκριµένης κοινωνίας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε 

όσο πιο συνοπτικά γίνεται την πορεία ανάπτυξης του αγγλικού εθνικισµού. 

Κατά τον 8ο και 9ο αιώνα η Αγγλία ήταν διαιρεµένη σε διάφορα µικρότερα 

βασίλεια, ο ηγεµόνας των οποίων είχε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει τα δικά του 

προσωπικά συµφέροντα µε τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσει και την υποστήριξη των 

υπηκόων του, γεγονός που συνέτεινε στην ύπαρξη µιας ευρείας τοπικιστικής 

πατριωτικής αίσθησης. Η ένωση όλων αυτών των µικρών βασιλείων σε ένα κεντρικό 

βασίλειο υπήρξε το σηµείο κλειδί για την ανάπτυξη ενός έντονου αγγλικού 

εθνικιστικού αισθήµατος, το οποίο εξέφραζε όχι µόνο τους ψυχολογικούς δεσµούς 

των ατόµων που υπόκεινταν στο ίδιο νοµικό καθεστώς, εµπλέκονταν σε κοινούς 

πολέµους και διαβιούσαν µέσα στα πλαίσια του ίδιου πολιτικού σχηµατισµού, αλλά 

και την κοινή τους πίστη και υπερηφάνεια για το έθνος τους.  

Ωστόσο, ο εθνικισµός της µεσαιωνικής αυτής εποχής σχετιζόταν ως επί το 

πλείστον µε την πίστη προς τις κοινές παραδόσεις, όχι όµως και µε την ικανοποίηση 

των «εθνικών» αναγκών των πολιτών του. Ο εθνικισµός την εποχή αυτή δεν ήταν σε 

θέση να προβεί σε άλλου είδους λογικές ή παράλογες διεκδικήσεις. Χρειαζόταν η 

ανάδυση µιας νέας κοινωνικής τάξης, η οποία θα διέθετε την απαιτούµενη αυτονοµία 

και οικονοµική δύναµη, προκειµένου να αµφισβητήσει και να αναµορφώσει τις 

υπάρχουσες µοναρχικές αρχές τόσο σε πολιτικό και νοµικό όσο και σε ψυχολογικό 

επίπεδο. Όσον αφορά την περίπτωση της Αγγλίας, αυτό δεν κατέστη δυνατό πριν από 

τα τέλη του 16ου αιώνα. Κατά την περίοδο αυτή ο εθνικισµός όχι µόνο λειτούργησε 

ως µια ταξική ενοποιητική δύναµη, αλλά και ως ένα καθοριστικό συστατικό στοιχείο 

ενδυνάµωσης της αίσθησης εθνικής ανωτερότητας, καθώς και της εθνικής 

ταυτότητας και συνοχής. 

Εξαιρετικά σηµαντική υπήρξε και η συνεισφορά του γαλλικού έθνους-κράτους 

και των κατοίκων του στη διαδικασία δόµησης και ενδυνάµωσης τους αγγλικού 

εθνικισµού. Για τους άγγλους εθνικιστές η ύπαρξη ενός ολοένα και αυξανόµενου 
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φόβου, ο οποίος ήταν απόρροια της έξωθεν γαλλικής απειλής, υπήρξε πάντοτε 

έλλογος. Τα σηµαντικά επαναστατικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Αγγλία κατά 

τη διάρκεια του 17ου αιώνα, οδήγησαν στην εξορία της δυναστείας των Στιούαρτ, 

καθώς και στη συνεχή, για τα επόµενα εξήντα χρόνια, αντιµετώπιση µιας σειράς 

κατακτητικών επιδροµών, οι οποίες οργανώνονταν από τη Γαλλία, όπου είχε βρει 

καταφύγιο η εξόριστη βασιλική δυναστεία. Όλες αυτές οι πολεµικές διενέξεις, οι 

οποίες διακρίνονταν τόσο από ιδεολογικής όσο και από πολιτικής υφής διεκδικήσεις, 

συνέβαλαν στη δηµιουργία ενός ολοένα αυξανόµενου εχθρικού εθνικιστικού 

πνεύµατος έναντι των γάλλων, το οποίο έφτασε στο αποκορύφωµά του, την περίοδο 

της επιστροφής και επανεγκατάστασης της δυναστείας των Στιούαρτ στην Αγγλία.99 

Επιπρόσθετα, καθώς ο 18ος αιώνας έφτανε στο τέλος του, η Αγγλία 

µετατράπηκε σε ένα καταφύγιο για τους αριστοκράτες, µια σταθερή πηγή προνοµίων 

σε έναν ευρέως επαναστατηµένο εναντίον τους κόσµο. Οι επαναστατικές ιδέες που 

αναπτύχθηκαν από τους Γάλλους κατά την περίοδο αυτή έγιναν αντιληπτές ως άµεση 

απειλή για την κοινωνική ιεράρχηση και δοµή της Αγγλίας. Ο ολοένα και 

αυξανόµενος φόβος της αγγλικής αριστοκρατίας ότι µπορεί να υποστεί τα ίδια δεινά 

της αντίστοιχης γαλλικής αριστοκρατικής τάξης, την έφερε επικεφαλή µιας 

εθνικιστικής πολιτισµικής επανάστασης, η οποία απέρριψε οτιδήποτε γαλλικό 

στοιχείο είχε υιοθετήσει µέχρι τότε (π.χ. τρόπος ντυσίµατος, γλωσσική προφορά, 

κλπ.), και της οποίας ορισµένες από τις συνέπειες είναι ξεκάθαρα εµφανείς ακόµα και 

στις µέρες µας. 

Συµπλέοντας µε τα ιδανικά της νέας εθνικιστικής εποχής, η αγγλική 

αριστοκρατική ιδεολογία περί εθνικής ταυτότητας, όχι µόνο διατηρήθηκε από τα 

µέλη της, αλλά διαδόθηκε και υιοθετήθηκε από το σύνολο σχεδόν του πληθυσµού της 

Αγγλίας. Εποµένως, η ανάπτυξη του εθνικιστικού αισθήµατος κατά την κρίσιµη αυτή 

περίοδο του 18ου αιώνα λειτούργησε ως ένα µέσο διάχυσης αυτών των µεροληπτικά 

υποκεινούµενων κατασκευασµένων αντιλήψεων περί εθνικότητας, όχι µόνο σε όλο το 

εύρος των κοινωνικών τάξεων που συνέθεταν την τότε αγγλική κοινωνία, αλλά και 

στους αιώνες που ακολούθησαν. Η απειλή µιας επανάστασης, η οποία έστρεψε την 

αγγλική αριστοκρατία προς τον εθνικισµό, απετέλεσε τµήµα µιας γενικότερης 

ιδιότυπης αντίληψης περί του «ξένου» του µη εθνικού. Η αίσθηση του να είσαι 

άγγλος ενδυναµώθηκε όχι τόσο µέσω της άσκησης στρατιωτικής βίας, όπως συνέβη 

                                                 
99 S. Haseler, 1996, op.cit., B. Porter, 1997, op. cit., p.p. 93-114. 
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σχεδόν µε όλα τα υπόλοιπα εθνικιστικά κινήµατα, αλλά µέσω της αυξανόµενης 

απόρριψης του «ξένου»- της ετερότητας, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 

ταυτίστηκαν µε τον Καθολικισµό και τη γαλλική υπηκοότητα.100 

Συνοψίζοντας, τρία, κυρίως, µπορούµε να πούµε ότι ήταν τα συστατικά 

στοιχεία που καθόρισαν τη µορφή του αγγλικού εθνικισµού από τον 16ο αιώνα ως τις 

µέρες µας. Πρώτον, ο Προτεσταντισµός, ο οποίος ταυτίστηκε µε την ύπαρξης µιας 

έντονα αντι-Καθολικής αντίληψης. ∆εύτερον, η ύπαρξη της ίδια της αυτοκρατορίας, 

καθώς και µιας αίσθησης υπερηφάνειας, η οποία σχετιζόταν µε την αναζήτηση 

υπερατλαντικών αποικιών. Και τρίτον, µια σειρά από πολέµους εναντίον της 

Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Γερµανίας, οι οποίοι συνέβαλαν στη 

δηµιουργία της έννοιας ενός κοινού εχθρού, καθώς και της υπερηφάνειας που 

απέρρεε από τα νικηφόρα αποτελέσµατα, ενώ, παράλληλα, κατέστησαν δυνατή την 

ενδυνάµωση της εθνικής ενότητας απέναντι σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή.  

Η διαµόρφωση της αγγλικής εθνικής ταυτότητας, ήδη από την πρώιµη εµφάνισή 

της, βασίστηκε στην ύπαρξη δύο γενικών µορφών εθνικής πίστης. Η µία από αυτές 

ήταν συγκεκριµένη και υλιστική, µια που αναφερόταν σε µια συγκεκριµένη 

πραγµατικότητα, η οποία υλοποιούνταν µέσω µιας διακριτής εδαφικής επικράτειας, 

κοινών τρόπων ζωής, καθώς και συγκεκριµένων πολιτικών θεσµών. Η άλλη, ήταν 

ιδεαλιστική ή αφηρηµένη, και αφορούσε την πίστη στις εθνικές αξίες. Η ιδεαλιστική 

αυτή πίστη στις εθνικές αξίες, η οποία ήταν συνήθως το ίδιο φλογερή όσο και ο 

πατριωτισµός, που αποτελεί την πιο «φυσική» έκφραση της αγάπης του ατόµου προς 

την πατρίδα του, υπήρξε από την ίδια τη φύση της ένα όργανο έκφρασης 

δυσαρέσκειας και επαναστατικής διάθεσης, καθώς όσο εντονότερη είναι η δέσµευση 

του ατόµου στα παραπάνω ιδανικά τόσο πιο ευαίσθητο και πιο µη ανεκτικό γίνεται σε 

περιπτώσεις µη επίτευξης των εθνικών και εθνικιστικών προσδοκιών του.  

Όπως είναι γνωστό, ιστορικά ο εθνικισµός απετέλεσε µια αναπτυξιακή δύναµη, 

η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην κατάλυση των φεουδαρχικών δεσµών και 

ιεραρχιών, ωστόσο, προοδευτικά και στην περίπτωση της Αγγλίας, όπως άλλωστε και 

σχεδόν σε όλα τα έθνη-κράτη του κόσµου, εξελίχθηκε σε µια µορφή τοπικιστικού 

επαρχιωτισµού ή ακόµα και ξενοφοβίας.101 Ο αγγλικός εθνικισµός, ως η συνεκτική 

δύναµη που κράτησε ενωµένους τους άγγλους, ήταν στην ουσία του 
                                                 
100 S. Haseler, 1996, op.cit., I. Lister, 1995, Educating beyond the nation, in International Review of 
Education, vol. 41, no. 1-2, p.p. 109-118. 
101 Β. Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, Αναζητώντας µια θεωρία για το έθνος, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, L. 
Greenfeld, 1997, op.cit., p.p. 19-52, S. Haseler, 1996, op.cit., E. Jones, 1998, op.cit.   
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αυτοκαταστροφικός και λειτούργησε, τελικά, ως εργαλείο για τον κατακερµατισµό 

της εθνικής συλλογικότητας.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποστηριχθεί από πολλούς η άποψη ότι αν και οι 

άγγλοι έχασαν µια ολόκληρη αυτοκρατορία, δεν είναι ακόµα σε θέση να 

κατανοήσουν ότι η όλη πορεία και συµπεριφορά τους καθιστά έκδηλη την ανάγκη 

µιας συνολικής επανεξέτασης της φαντασιακής αφήγησης της εθνικής ιστορίας τους. 

Και αυτό συµβαίνει, γιατί αν και η εθνική πολιτισµική αγγλική ταυτότητα ήταν 

αρκετά ισχυρή προκειµένου να αντισταθµίσει τις εσωτερικές προκλήσεις που 

προέκυπταν κατά καιρούς, ήταν η ίδια η κρίση του αγγλικού έθνους-κράτους που 

συνέβαλε καθοριστικά στην αποσύνθεσή της. Όταν η Αγγλία ενεπλάκη στο Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο ήταν µια κυρίαρχη ανεξάρτητη δύναµη. Μόλις λίγα χρόνια 

αργότερα είχε χάσει, µαζί µε την άλλοτε κραταιά αυτοκρατορία της, και την πολύτιµη 

ανεξαρτησία της. Η δύναµη που µόλις είχε κερδίσει τον πόλεµο, έχασε την εθνική της 

ανεξαρτησία, εξαιτίας του γεγονότος ότι η οικονοµική της βάση αποδείχτηκε 

ανεπαρκής για τη διατήρηση και τη στήριξη της ανεξαρτησίας της. Έτσι, η Αγγλία 

άρχισε να εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ΗΠΑ, και µάλιστα σε πολύ 

µεγαλύτερο βαθµό από ότι κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Έτσι, αν 

και η εξάρτησή της από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέµου θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως µια προσωρινή ανάγκη, εντούτοις εκείνη της περιόδου του ψυχρού 

πολέµου φάνταζε ως µια µόνιµη κατάσταση.102 Η πρώην ανεξάρτητη, υπερήφανη και 

σε αρκετές περιπτώσεις αλαζονική βρετανική αυτοκρατορία, υποχρεώθηκε να βρει 

καταφύγιο υπό την αµερικανική πυρηνική οµπρέλα, και να ζητήσει προστασία από 

µία ξένη κυβέρνηση ενός ακόµα πιο ξένου προς αυτήν έθνους-κράτους.  

Γι� αυτό και ο αγγλοσαξονικός µύθος εξακολουθεί να είναι ακόµα χρήσιµος. 

Μετά την σηµαντικότατη απώλεια του εθνικού status, η επίκληση ορισµένων από τα 

χαρακτηριστικά που διέθεταν οι ένδοξοι πρόγονοι κατά τη διάρκεια τόσο του 18ου 

όσο και του 19ου αιώνα κατέστη µια επιτακτική ανάγκη. Η νέα αυτή εικόνα της 

αγγλικής εθνικής ταυτότητας δοµήθηκε και µε τη βοήθεια δύο µεγάλων βιοµηχανιών 

που αναπτύχθηκαν µετά τα µέσα του 20ου αιώνα και δεν είναι άλλες από τα ΜΜΕ 

                                                 
102 I. Davies, et al., 2000, Enterprising citizens? The perceived interactions and overlaps between 
citizenship education and enterprise education in England and Humgary, in Ross A. (ed.) Developing 
identities in Europe: Citizenship education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 373-384, S. 
Haseler, 1996, op.cit., U. Hedetoft, 1994, The state of sovereighty in Europe: Political concept or 
cultural self-image, in Zetterholm S. (ed.) National cultures and European integration, New York, 
Bery, p.p. 13-48, S. Model, 1996, Context and opportunity: Minorities in London and New York, in 
Social Forces, vol. 75, no. 2, p.p. 485-510, K. Robbins, 1993, op.cit.  
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(κινηµατογραφικές ταινίες, τηλεόραση, περιοδικά) και τα τουριστικά γραφεία. Η 

µεταπολεµική κινηµατογραφική βιοµηχανία διαµόρφωσε το νέο στίγµα της αγγλικής 

εθνικής ταυτότητας, η οποία στηρίχθηκε στην εικόνα αλύγιστου πάνω χείλους, στην 

επίδειξη απαράµιλλου θάρρους σε πολεµικές περιόδους, στην ύπαρξη µεγάλων 

αγροκτηµάτων, στις διαµάχες ανάµεσα στους µεγάλους βασιλικούς οίκους, στα 

σκαµπανεβάσµατα του κόσµου των Λόρδων και των ευγενών, στις κυρίες της αυλής, 

στους µπάτλερ και τις οικονόµους.103 Ήταν η εποχή της «αγγλοποίησης» των 

κινηµατογραφικών παραγωγών του Χόλλυγουντ, κατά την οποία η «επιθυµητή» 

εικόνα της αγγλικής εθνικής ταυτότητας εξακτινώθηκε σε ολόκληρο τον κόσµο, και 

στη συνέχεια εξελίχθηκε στο διεθνή τρόπο θεώρησής της.  

Η νέα αυτή µορφή της αγγλικής εθνικής ταυτότητας ήταν ακόµα λιγότερο 

αντιπροσωπευτική από όλες τις προηγούµενες εκδοχές της. Οι προγενέστερες 

εκφάνσεις της αγγλικής εθνικής κουλτούρας είχαν σαφώς µεγαλύτερη σχέση µε την 

καθηµερινή ζωή και τις αξίες της παλιάς ανώτερης κοινωνικής τάξης. Στην 

πραγµατικότητα του τέλους του 20ου αιώνα, µε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της 

ανώτερης κοινωνικής τάξης να έχει εκλείψει προ πολλού, η προβαλλόµενη ιδεατή 

αγγλική εθνική ταυτότητα δεν είχε πλέον κανένα σηµείο επαφής µε την καθηµερινή 

αγγλική πραγµατικότητα.104 Την εποχή αυτή, η Αγγλία βρέθηκε σε ένα ιστορικό 

στάδιο ανάπτυξης όπου οι τα τρία βασικά συστατικά στοιχεία ενδυνάµωσης της 

εθνικής της ταυτότητας, δηλαδή ο Προτεσταντισµός, η µεγάλη αποικιακή 

αυτοκρατορία, και οι πολεµικές διενέξεις, δεν ήταν πλέον υπαρκτά και κατά συνέπεια 

δεν µπορούσαν να κρατήσουν ζωντανή τη συνεκτικότητα των πολιτών της κάτω από 

την έννοια της Μεγάλης Βρετανίας, ως µιας πολιτικής µονάδας όπου τόσο οι άγγλοι 

όσο και οι κέλτες υπήκοοί της θα εξακολουθούσαν να µένουν αποκοµµένοι από την 

υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη. Η παλιά αυτή αντίληψη τίθεται πλέον κάτω από 

ασφυκτική πίεση λόγω της αναζωπύρωσης των περιφερειακών εθνικών ταυτοτήτων. 

Η Αγγλία τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από την ύπαρξη µιας βαθιάς κρίσης 

εθνικής ταυτότητας, η οποία κάνει αρκετούς να µιλούν για τη διάλυση του παλιού 

αγγλικού έθνους-κράτους. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε, ότι αντίθετα από ότι συµβαίνει στα 

κλασσικά ενοποιηµένα έθνη-κράτη, η Αγγλία παραδοσιακά προέβαινε φανερά σε µια 

διάκριση ανάµεσα στη βρετανική εθνική ταυτότητα και στην αγγλική, την ουαλική, 

τη σκοτσέζικη και την ιρλανδική ταυτότητα. Στη δεκαετία του 1970 στις περιοχές 
                                                 
103 D. McCrone, 2000, όπ.π.  
104 E. Jones, 1998, op.cit. 
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που βρίσκονται στη Σκοτία και στην Ουαλία, άρχισε να διαµορφώνεται ένα 

σηµαντικό εθνικιστικό-τοπικιστικό κίνηµα το όποίο έκανε λόγο για την ανάγκη 

ανάκτησης της παλιάς αυτόχθονης εθνικής ταυτότητας, ωστόσο υπήρξε ένα κίνηµα 

το οποίο παρέµεινε, σε γενικές γραµµές, συµβατό µε την έννοια της συνολικής 

εθνικής ταυτότητας. Η επίσηµη Βρετανική κυβέρνηση προσπάθησε τότε να 

οργανώσει ένα σχέδιο παραχώρησης κάποιας σχετικής αυτονοµιστικής δύναµης στις 

εν λόγω περιοχές, το οποίο, όµως, δε κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούµενες 

ψήφους στη Βουλή. Έτσι, ενώ στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα φαινόταν ότι η ένωση 

των κατοίκων της Αγγλίας ήταν εξασφαλισµένη, αυτό δε φαίνεται να ισχύει πλέον 

στις µέρες µας.105  

Η ύπαρξη αυτών των φυλετικών καθώς και θρησκευτικών διαφοροποιήσεων 

οδηγεί συχνά στην άσκηση βίας, όπως εξάλλου συνέβαινε και στην περίπτωση των 

ταξικών διαφοροποιήσεων. Η αντίληψη ότι οι άγγλοι ήταν φιλειρηνικοί άνθρωποι, οι 

οποίοι ζούσαν µια ήσυχη, πολιτισµένη, και, ως επί το πλείστον, αγροτική ζωή, 

αποδείχθηκε στην πραγµατικότητα ένας µύθος. Η ιστορία της χώρας ήταν το ίδιο 

βίαιη όσο οποιαδήποτε άλλη, και ακόµα και στον 20ο αιώνα οι φυλετικές, 

θρησκευτικές και ταξικές διαιρέσεις της έχουν συχνά προκαλέσει κοινωνικές 

αναταραχές. 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε ότι το αγγλικό έθνος, το οποίο υποτίθεται ότι διαθέτει µια ισχυρή 

αίσθηση κοινών ριζών και αξιών, στην πραγµατικότητα δεν αποτελεί κάποια διακριτή 

ανθρώπινη «φυλή».106 Η αγγλική εθνική ταυτότητα ήταν η ταυτότητα µιας µικρής 

κάστας ατόµων, που διοικούσαν τη φυλή και το έθνος-κράτος, και η οποία 

µετατράπηκε, κυρίως µέσω της αναγκαστικής επιβολής της, σε κοινή εθνική 

ταυτότητα. Η κοινή αυτή εθνική ταυτότητα, η οποία στην ιστορική της πορεία 

εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ισχυρά διεθνή στερεότυπα, αποτελούσε εξ αρχής ένα 

πολυσχιδές φαινόµενο, στο οποίο εµπεριέχονταν µια ποικιλία ταυτοτήτων και 

                                                 
105 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Α. Καζαµία, 1994, Νέο-ευρωπαϊκός εκσυγχρονισµός και 
εκπαίδευση: ∆ιαλογισµοί και πολιτικές στη «φαντασιακή Ευρώπη», στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη 
Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών 
Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», σ.σ. 67-111, D. McCrone, 2000, όπ.π., Ι. Χολέβα, 
1996, Ποιος εθνικισµός;, Αθήνα, εκδ. Πελασγός, S. Haseler, 1996, op.cit., G. Jauregui Bereciartu, 
1994, Decline of the nation-state, Reno, University of Nevada Press, K. Robbins, 1993, op.cit.  
106 S. Haseler, 1996, op.cit., J. Vernon, 1998, Border crossings: Cornwall and English (imagi)nation, in 
Cubitt G. (ed.) op.cit., p.p. 153-172. 
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εθνοτήτων. Μπορούµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι επρόκειτο ουσιαστικά για µία 

«ψεύτικη» ή «ψευδή» εθνική ταυτότητα.  

Όπως είναι γνωστό, το αγγλικό έθνος-κράτος δηµιουργήθηκε στην προ-

δηµοκρατική εποχή, γι� αυτόν ακριβώς το λόγο όχι µόνο ο τρόπος δόµησής του, αλλά 

και το ήθος του ήταν κατά βάση αριστοκρατικό. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 

Ερρίκου VIII δηµιουργήθηκε µια φαντασιακή θεώρηση του αγγλικού παρελθόντος, 

προκειµένου να στηριχθεί η αντίληψη περί ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου αγγλικού 

έθνους-κράτους. Αυτή η µορφή θεώρησης του εθνικού παρελθόντος κατέστη ένα 

αναπόσπαστο τµήµα της συλλογικής εθνικής µνήµης, το οποίο επηρέασε καθοριστικά 

τη δόµηση του αγγλικού εθνικού χαρακτήρα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την 

υιοθέτηση µιας στενά ξενοφοβικής στάσης απέναντι στην υπόλοιπη ηπειρωτική 

Ευρώπη, που είναι σε µεγάλο βαθµό έκδηλη ακόµα και τις µέρες µας. 

Αυτό µας βοηθάει να κατανοήσουµε γιατί η υιοθέτηση του µεγάλου αυτού 

µύθου της επίσηµης θεώρησης της αγγλικής ιστορίας, εξακολουθεί να είναι ακόµα 

εµφανής και καταλυτική στο µυαλό των άγγλων υπηκόων. Τους παρέχει τη βάση 

στήριξης µιας σειράς πολιτικά ορθών αντιλήψεων, όπως τα χίλια χρόνια της 

ανεξάρτητης αγγλικής εθνικής κυριαρχίας, τις οποίες επικαλούνται οι άγγλοι 

πολιτικοί, όταν όλα τα άλλα µέσα έχουν αποβεί αναποτελεσµατικά. Είναι ακριβώς 

εξαιτίας αυτής της «µη ορθής» θεώρησης της ιστορίας τους που οι άγγλοι λησµονούν 

ότι είναι ευρωπαίοι. Έτσι, έγιναν εξαιρετικά εθνικιστές και στενόµυαλοι,107 παρά το 

γεγονός ότι δηµιούργησαν µια από τις µεγαλύτερες αυτοκρατορίες, η οποία είχε 

αποικίες σε όλες σχεδόν τις γωνίες της γης. Εµπνευσµένοι από τη επίσηµη αυτή 

θεώρηση της ιστορίας τους ανέπτυξαν µια σειρά από χαρακτηριστικά, στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται η αίσθηση ότι αποτελούν έναν εκλεκτό λαό, η αυτάρκεια, η 

ανωτερότητα και η διαφοροποίησή τους από όλους τους υπόλοιπους κατοίκους του 

πλανήτη. Αυτή η λανθασµένη συλλογική µνήµη τους επηρέασε τόσο την ψυχολογία 

τους όσο και τη συνολική εικόνα τους προς τον έξω κόσµο.        

 

                                    

 

                                  

                                                 
107 E. Jones, 1998, op.cit. 
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3.2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-

ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Κάθε εποχή εφευρίσκει τους Έλληνες 

εκ νέου, µε τους δικούς της όρους. 

Οφείλουµε, λοιπόν να κατανοήσουµε  

τις συνθήκες που γέννησαν τα κριτήρια 

µε τα οποία ορίζουµε τις αναλυτικές  

κατηγορίες µέσα από τις οποίες αξιολογούµε 

και συνθέτουµε το παρελθόν. 

Α. Αλεξανδρή, «Οι Έλληνες και Εµείς», 1997. 

 

Η προσπάθεια διακριτής παρουσίασής του µε τη µορφή ενός απόλυτα 

καθορισµένου έθνους, συνιστά µία από τις σηµαντικότερες πρακτικές του έθνους-

κράτους, στην προσπάθεια εξασφάλισης τόσο της νοµιµότητας όσο και της ιστορικής 

του συνέχειας. Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, η προσπάθεια καθορισµού 

του έθνους-κράτους ξεκινά ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα, την εποχή της κυριαρχίας της 

πόλης-κράτους, αλλά και του ένδοξου αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Τέτοιου είδους 

προσπάθειες από την πλευρά των εθνών-κρατών να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους ως 

έθνη εµφανίζονται κατά καιρούς µε διάφορες µορφές, οι περισσότερες από τις οποίες 

έχουν καθαρά πολιτισµικό χαρακτήρα, αλλά παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να 

µετατραπούν σε πολιτικές και σε έσχατη περίπτωση σε στρατιωτικές.  

 Όπως όλα τα έθνη, έτσι και το ελληνικό διαµορφώθηκε µε τη συγχώνευση 

διαφόρων λαών και φυλών. Τη βάση του, όµως, την αποτελούσε ο ελληνικός λαός, ο 

οποίος ήδη από την αρχαιότητα έµενε σταθερά στο συγκεκριµένο αυτό χώρο, παρόλο 

που σε διάφορες χρονικές περιόδους ήταν διασπασµένος και δεν εκφραζόταν ως ένα 

ενιαίο σύνολο. Κατά τη διάρκεια της µακραίωνης ιστορίας του, έφτασαν στην 

εδαφική του επικράτεια πολλοί κατακτητές ή απλοί επιδροµείς, άλλοι από τους 

οποίους έφυγαν ή εκδιώχθηκαν, ενώ άλλοι έµειναν και εξοµοιώθηκαν µε τον ντόπιο 

πληθυσµό. Τέλος, κάποιοι άλλοι, όπως οι Ρωµαίοι, κυριάρχησαν, αλλά και 

ταυτόχρονα επηρεάστηκαν καθοριστικά από τον ελληνικό πολιτισµό. 

Το πνεύµα που διαπερνά τη σηµερινή έννοια του έθνους-κράτους έχει βαθιές 

ρίζες στην Ελλάδα. Ήδη από την αρχαιότητα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 

αµφικτιονιών, οι οποίες ήταν συνενώσεις διαφόρων πόλεων-κρατών, οι εκπρόσωποι 



 64

των οποίων συνέρχονταν µια συγκεκριµένη µέρα του έτους, για να τελέσουν κάποια 

θρησκευτική τελετή ή για να ρυθµίσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τυχόν 

διαφορές που υπήρχαν µεταξύ τους.1   

Στην αρχαιότητα διαµορφώθηκαν και τα περισσότερα στοιχεία της ελληνικής 

εθνότητας, όπως κοινή γλώσσα και κοινός πολιτισµός, τα οποία αντιπαρέθεταν τους 

Έλληνες µε τους «βάρβαρους» µη Έλληνες.2 Παρόλα αυτά, ο ελληνισµός της 

κλασικής αρχαιότητας δε συνιστά ένα έθνος, αφού δε διέθετε πραγµατική εθνική 

συνοχή. Βασικό στοιχείο της κοινωνικής του συγκρότησης έγινε η πόλη-κράτος, η 

οποία αναδείχθηκε στην καλύτερη έκφραση του ελληνισµού της εποχής. Ωστόσο, ο 

άγριος ανταγωνισµός που υπήρχε µεταξύ τους, αποκλείει την έννοια του έθνους, η 

οποία ως γνωστό, προσδιορίζεται από τη συνείδηση της ενότητας των µελών του. 

Οι Έλληνες, οι οποίοι σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη δεν ήταν ούτε ασιάτες ούτε 

ευρωπαίοι αλλά συνδύαζαν τα θετικά στοιχεία και των δύο, είχαν συνείδηση του 

γεγονότος ότι αποτελούσαν ένα σηµαντικό οµοιογενές κοµµάτι της ανθρώπινης 

κοινότητας. Αναγνώριζαν, κυρίως, µέσω της νεφελώδους µυθολογίας τους, την 

παρουσία ξένων στοιχείων στον πολιτισµό τους, τα οποία ήταν αρκετά συνηθισµένα 

σε άλλες οµάδες ατόµων, όπως ήταν οι διάφορες Γερµανικές φυλές, οι Αιθίοπες, οι 

Σκύθες ή οι Πέρσες.  

Μέσα στο συγκείµενο αυτό, τρεις υπήρξαν οι κυρίαρχες ελληνικές µορφές 

δόµησης της κοινωνίας κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Η αριστοκρατική, η 

σπαρτιατική και η αθηναϊκή. Η αριστοκρατική µορφή, η οποία διέκρινε, κυρίως, την 

κοινωνία της οµηρικής περιόδου, είχε ως κύρια χαρακτηριστικά της την 

υπευθυνότητα των πολιτών της, τις αξίες της στρατιωτικής ανδρείας, καθώς και της 

ευγένειας. Η σπαρτιατική µορφή διακρινόταν για τη σηµασία του απέδιδε στις 

έννοιες της αγωγής, της πειθαρχίας και του αφοσιωµένου στην πατρίδα του 

στρατιώτη. Τέλος, η αθηναϊκή εκδοχή είχε ως κύρια χαρακτηριστικά της την 

εκπαίδευση, την πολιτική αρετή, τη δηµιουργία ικανών πολιτικών, καθώς και η 

ισότητας όλων των µελών της απέναντι στους νόµους.3  

                                                 
1 Ι. Χολέβα, 1996, Ποιος εθνικισµός; Αθήνα, εκδ. Πελασγός. 
2 Β. Κρεµµυδά, 1995, Η έγερση των εθνικισµών υπακούει σε κοινωνικούς όρους, στο έθνος-κράτος-
πολιτισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 363, 
368, D. Coulby, 1998, Curriculum, nationalism and warfare in Europe: Discourse and critique, in 
Kazamias A. & Spillane M. (eds.) Education ans the structuring of the European space, Athens, 
Seirios, p.p. 313-324. 
3 R. Barta, 1997, Wild men in the looking glass. The mythic origins of European otherness, Michigan, 
The University of Michigan Press, H. Psomiades & S. Thomadakis, 1993, Greece, the new Europe and 
the changing international order, New York, Pella publ. 
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Μετά το τέλος της κλασικής περιόδου, ο ελληνισµός «διαλύθηκε» για να 

διαµορφωθεί σε κάτι νέο. Οι έλληνες βρήκαν την περίοδο αυτή ένα νέο δυναµικό 

πεδίο. Για µια ακόµα φορά άντλησαν στοιχεία από τη Μέση Ανατολή, τα οποία 

ανέπλασαν διαµορφώνοντας ένα νέο πολιτισµικό πλαίσιο, το οποίο είναι γνωστό ως 

αλεξανδρινή ή ελληνιστική εποχή. Την περίοδο αυτή, ο ελληνισµός πήρε το 

χαρακτήρα ενός ιδιόρρυθµου κοσµοπολιτισµού µε σχεδόν οικουµενικό χαρακτήρα, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε διαδοθεί σε όλο τον τότε «πολιτισµένο» κόσµο µε τη 

µορφή µιας δηµιουργικής δύναµης.4  

Περνώντας στο επόµενο ιστορικό στάδιο του ελληνισµού, παρατηρούµε ότι η 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν και παρέµεινε, ως την κατάκτησή της από τους 

σταυροφόρους το 1204, ένα καθαρά πολυεθνικό κράτος, κυρίαρχο στοιχείο του 

οποίου εξακολουθούσε να είναι το ελληνιστικό τµήµα του. Επρόκειτο για µια 

ελληνική αυτοκρατορία, όχι, όµως, και για ένα ελληνικό έθνος-κράτος. Την περίοδο 

αυτή, η ελληνική πολιτισµική παράδοση αφοµοιώνει κάθε ξένο στοιχείο και το κάνει 

τελικά ελληνικό. Καθώς το Βυζάντιο αρχίζει να παρακµάζει, όλο και περισσότεροι 

ευγενείς φτάνουν στο Μυστρά οικειοποιούµενοι τα κτήµατα που είχαν αρχικά δοθεί 

στους Αρβανίτες µισθοφόρους, που είχαν κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί σε διάφορες 

πολεµικές συρράξεις από τους βυζαντινούς. Όπως ήταν φυσικό οι Αρβανίτες, µε τη 

συµπαράσταση και των υπόλοιπων χωρικών της πελοποννησιακής υπαίθρου 

στασίασαν. Η εξέγερση αυτή πήρε διατάσεις πραγµατικής επανάστασης, την εποχή 

που η Κωνσταντινούπολη έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. Μέσα σ� αυτό το κλίµα, 

πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση όλων των πολιτισµικών οµάδων του κατοικούσαν 

την περίοδο εκείνη στη συγκεκριµένη περιοχή σε µια ενιαία ελληνική εθνότητα. Το 

ίδιο, όµως, συνέβη και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο λίγο πριν από την τουρκική 

κατάκτηση.5  

Η διαµόρφωση του ελληνικού έθνους έγινε ουσιαστικά στην πάλη του ενάντια 

στην τουρκοκρατία, η οποία συνέβαλλε, ανάµεσα στα άλλα, και στη δηµιουργία µιας 

εθνικής κίνησης σε πνευµατικό επίπεδο. Οι έλληνες που διέφυγαν στην Ιταλία, 

δηµιούργησαν ελληνικά σχολεία και διατήρησαν τον ορθόδοξη πίστη τους. Μέσω 

αυτών καλλιεργείται µια αγάπη προς τους αρχαίους έλληνες, η οποία βρήκε 

πρόσφορο έδαφος στα πλαίσια της ιταλικής αναγεννησιακής σκέψης. Η επίκληση των 

αρχαίων ελλήνων, ξέκοβε κάθε είδους δεσµό µε τη µεσαιωνική Βυζαντινή 
                                                 
4 Π. Ροδάκη, 1994, Η διαµόρφωση του ελληνικού έθνους, Αθήνα, εκδ. Γόρδιος. 
5 Ibid. 
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Αυτοκρατορία, και αναδείχθηκε στο δυναµικότερο στοιχείο που συνέβαλε τελικά 

στην εθνική συγκρότηση των νεοελλήνων.  

Η τελική διαµόρφωση του ελληνικού έθνους πραγµατώνεται στις αρχές του 18ου 

αιώνα, µέσω την απόφασης της Ρωσίας να παρέµβει στα γεγονότα που εκτυλίσσονταν 

την περίοδο εκείνη στη Βαλκανική. Στα µέσα του ίδιου αιώνα, η έννοια του 

ελληνικού έθνους είναι πλέον ξεκάθαρη. Τότε αρχίζει και το λεγόµενο κίνηµα του 

νεοελληνικού διαφωτισµού, το οποίο απετέλεσε µια από τις σηµαντικότερες πτυχές 

της εθνικής έκφρασης των ελλήνων. Εκείνο, όµως, που υπήρξε ο καταλύτης για την 

ολοκλήρωση του ελληνικού έθνους είναι το κίνηµα του 1770, αν και κατά τη γένεσή 

του δεν υπήρξε ένα καθαρά εθνικό κίνηµα.6   

Οι γαλλικές ιδέες περί έθνους, οι οποίες απορρέουν από την ιστορική πορεία 

της αρχαίας Ελλάδας, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην εθνική σκέψη των Ελλήνων. 

Η επίκληση της αρχαίας Ελλάδας, καθώς και η πεποίθηση ότι οι νεοέλληνες είναι 

απόγονοι των αρχαίων, συνιστά κατά την περίοδο αυτή µια δυναµική ρήξη µε το 

µεσαιωνικό πνεύµα του Πατριαρχείου, το οποίο απέβλεπε στην αναστήλωση της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το βυζαντινό σχήµα περνάει σε δεύτερο πλάνο, καθώς η 

εθνική σκέψη σηµαδεύεται από µια στροφή προς την κλασική αρχαιότητα. Η νέα 

αυτή αντίληψη, βρήκε µεγάλη απήχηση και στους Έλληνες των παροικιών, γεγονός 

που συνέβαλε στην ανάδειξη της πραγµατικής διάστασης της έννοιας του ελληνικού 

έθνους.  

Στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα, η ελληνική εθνική συνείδηση έχει ωριµάσει 

σε τέτοιο σηµείο, ώστε να επιδιώξει την εθνική της απελευθέρωση. Η προβολή της 

κλασικής αρχαιότητας λειτούργησε κατά τη περίοδο αυτή θετικά προς δύο 

κατευθύνσεις. Από τη µία βοήθησε καθοριστικά στην προώθηση των ελληνικών 

διεκδικήσεων στα πλαίσια της Ευρώπης, και από την άλλη βοήθησε τους νεοέλληνες 

να ξεπεράσουν το στενό τοπικιστικό πνεύµα τους και αποκτήσουν γρηγορότερα µια 

ελληνική εθνική συνείδηση. Για πρώτη φορά, µπορούµε µε ασφάλεια να µιλήσουµε 

για την ύπαρξη ενός ελληνικού έθνους. Έτσι, παρά τους αφορισµούς του 

Πατριαρχείου, οι προοδευτικές σκέψεις στην όλο και στενότερη επαφή και απόρροιά 

τους από τη ∆ύση αποκτούν ένα ριζοσπαστικότερο και βαθύτερο περιεχόµενο, 

                                                 
6 Ibid. 
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ενσαρκώνονται στην ανάγκη δηµιουργίας ενός νεοελληνικού έθνους-κράτους, και 

απλώνονται σταθερά στον ελλαδικό χώρο.7  

Από τις αρχές του 19ου αιώνα και µετά το διαφωτιστικό κίνηµα παίρνει ακόµα 

πιο συγκεκριµένη µορφή, και η ανάµνηση των αρχαίων ελλήνων δυναµώνει. Η 

επανάσταση των Ελλήνων, έπειτα από εφτά χρόνια σκληρών αγώνων, είχε ως 

αποτέλεσµα το ελεύθερο ελληνικό κράτος να περιλαµβάνει ένα ελάχιστο τµήµα του 

λεγόµενου εθνικού χώρου των Ελλήνων. Ωστόσο, ο ελληνικός ∆ιαφωτισµός 

παρήγαγε µια κουλτούρα, η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί εθνική µόνο 

εξαιτίας της αναφοράς της σε ένα υποτιθέµενο οµοιογενές ελληνικό έθνος. Ακόµα 

και κατά τις πρώτες δεκαετίες του ελεύθερου ελληνικού κράτους, υπήρχαν µέσα στα 

όριά του ποικίλες πολιτισµικές οµάδες µε διαφορετική προέλευση, οι οποίες 

αγωνίζονταν για την πολιτισµική τους επικράτηση, µια που δεν είχαν ακόµα 

κατανοήσει πως η «οµόνοια» µέσα στα πλαίσια του νέου εθνικού-κράτους, θα 

µπορούσε να προέλθει µόνο µέσα από την οµογενοποίηση των διαφορών τους, και 

όχι από την επιβολή των µονοµερών αναγκών τους.8  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1840 το αίτηµα για την ολοκλήρωση του 

ελληνικού εθνικού κράτους παίρνει τη µορφή της «Μεγάλης Ιδέας», η οποία κατέστη 

το δυναµικότερο στοιχείο της ελληνικής πολιτικής σκηνής ως το 1922. Τελικά, ο 

χώρος διαµόρφωσης του σύγχρονου ελληνικού κράτους καθορίστηκε µετά τη 

                                                 
7 Όπως είναι γνωστό, τρεις υπήρξαν οι καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι διαδραµάτισαν καθοριστικό 
ρόλο στη διαµόρφωση αυτού που ονοµάζεται ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. 
1. Tο έθνος-κράτος, ως µορφή πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας µέσα στα πλαίσια ενός 
καθορισµένου γεω-πολιτικού χώρου. 
2. H βιοµηχανική επανάσταση, ως µορφή οικονοµικού εκσυγχρονισµού και οικονοµικής ανάπτυξης. 
3. O ∆ιαφωτισµός, ως µέσο επιστηµονικού ορθολογισµού και κοινωνικού εκδηµοκρατισµού.  

Στο επίκεντρο της ιδεολογίας βρισκόταν η νέα αρχή που δεν ήταν άλλη από το έθνος-κράτος. 
Έτσι, το έθνος θεωρήθηκε ως η µόνη πηγή κάθε εξουσίας, αντικαθιστώντας ακόµα και τη θεϊκή 
βούληση. Aν και η έννοια του έθνους ήταν µια νέα, για την εποχή εκείνη, έννοια, τα στοιχεία τα οποία 
συνιστούσαν το περιεχόµενό του ήταν παλιά. H προβολή στο παρελθόν την οποία επιχειρούν τα έθνη-
κράτη προκειµένου να αποδείξουν την ιστορικότητά τους είναι ταυτόχρονα εύλογη όσο και 
παραπλανητική. Ωστόσο, θα ήταν σίγουρα λάθος να παραγνωρισθεί η σηµασία της κοινής 
πολιτισµικής παράδοσης, της γλωσσικής οµοιογένειας και της θρησκευτικής κοινότητας, ως πρώτων 
υλών του συγκεκριµένου εθνικού ιδεολογήµατος. Γγια περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Ε. Αβδελά, 
1997α,  Χρόνος ιστορία και εθνική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, στο Φραγκουδάκη Α. & 
∆ραγώνα Θ. (επιµ.) "Τι είν' η πατρίδα µας;" Εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, σ.σ. 49-71, Θ. Βερέµη, 1997, Εισαγωγή, στο Βερέµη Θ. (επιµ.) Εθνική ταυτότητα και 
εθνικισµός στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, σ.σ. 11-26, G. 
Pasias & G. Flouris, 1999, Modern Mythologies and Postmodern Realities in the Collective 
Consciousness of the Neohellenic Society, in Rigas A.V. (ed.) Education of thenic minorities, Atehns, 
Ellinika Grammata, p.p.482-490. 
8 Β. Αποστολίδου, 1995, Η συγκρότηση και οι σηµασίες της «εθνικής λογοτεχνίας», στο Έθνος-
κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 15-40. 
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Μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωµό του µικρασιατικού ελληνισµού, στα 

πλαίσια της σηµερινής ελληνικής επικράτειας. 

Από τα όσα προαναφέρθηκαν φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ελληνικό έθνος-κράτος 

προέκυψε ως µια εξωγενής κατασκευή, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

ιστορία της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας και όχι ως µια ξεκάθαρη απόρροια των 

βιωµατικών εµπειριών του νεότερου ελληνισµού9. Η διαµόρφωση του σύγχρονου 

ελληνικού κράτους στηρίχθηκε αναµφισβήτητα στον ευρωπαϊκό νεωτερικό λόγο, στα 

πλαίσια του οποίου οι έννοιες του έθνους-κράτους, της εκβιοµηχάνισης, της 

οικονοµικής ανάπτυξης, του εκσυγχρονισµού, του εκδηµοκρατισµού, καθώς και του 

εξορθολογισµού, απετέλεσαν τα βασικά συστατικά στοιχεία πάνω στα οποία η 

Ελλάδα θεµελίωσε την εθνικής της ταυτότητα και συνείδηση κατά τους τελευταίους 

δύο αιώνες.   

 Πέρα, όµως, από όλα αυτά, η συγκρότηση του νέου ελληνικού έθνους-

κράτους, καθώς και η διαµόρφωση της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα, παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.10  

1. Tο κράτος ήταν µικρότερο από το έθνος και το έθνος µικρότερο από την εθνότητα. 

Tο φαινόµενο αυτό ήταν αποτέλεσµα της κατάστασης που δηµιουργήθηκε εξαιτίας 

της συγκεκριµένης οριοθέτησης των αρχικών συνόρων του ελληνικού κράτους, µια 

που στην ελληνική εθνότητα ανήκαν ακόµα µεγάλες οµάδες πληθυσµού, οι οποίες 

διαβιούσαν κάτω από το ζυγό της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας στις περιοχές της 

Bαλκανικής, της Aνατολικής Mεσογείου, και του Eύξεινου Πόντου. 

2. H κατάσταση αυτή οδήγησε στη δηµιουργία ζητήµατος αλυτρωτισµού µε άµεσο 

συνακόλουθο τη διαµόρφωση ενός ενδογενή επεκτατικού εθνικισµού, ο οποίος 

εµπλουτιζόµενος αργότερα και µε τα στοιχεία εκείνα που συνιστούσαν τη �Mεγάλη 

Iδέα�, επηρέασε αποφασιστικά την πορεία του ελληνικού εθνικού κράτους και 

συνέβαλε σηµαντικά στην εσωτερική ιδεολογική και κοινωνική συνοχή του κατά το 

19ο αιώνα. 

3. Tο ελληνικό έθνος-κράτος κατά το 19ο αιώνα αύξησε σηµαντικά τη γεω-πολιτική 

του επιρροή µέσα από συνεχείς εδαφικές επεκτάσεις έπειτα από συνεχείς πολέµους, 

                                                 
9 Ν. Ιντζεσιζόγλου, 2000, Περί της κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το παράδειγµα της εθνικής 
ταυτότητας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά., (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα 
σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 177-202, Γ. Φλουρή & Γ. Πασιά, 2001, Η παιδεία του πολίτη 
και η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Προβληµατισµοί για την Ελλάδα, παρουσιάστηκε στο συνέδριο που 
διοργανώθηκε από το Ίδρυµα Αντώνη Τρίτση και την ΕΛΕΣΕ, µε θέµα: «Παιδεία και Πολίτης», 
Αθήνα, 29-30 Μαρτίου, σ.σ. 1-8.   
10 G. Pasias & G. Flouris, 1999, op.cit., p. 485. 
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οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την ανάγκη ενσωµάτωσης πληθυσµών από εθνότητες 

οι οποίες ναι µεν διαβιούσαν στο συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο, αλλά δεν ανήκαν 

στο ελληνικό έθνος. Tίθεται, λοιπόν, για πρώτη φορά ζήτηµα γλωσσικού 

εξελληνισµού των µειονοτήτων εκείνων, που αν και δεν ήταν Έλληνες, ήταν όµως 

χριστιανοί ορθόδοξοι και επέλεγαν να ενσωµατωθούν στο ελληνικό έθνος-κράτος. 

 Mε την έννοια αυτή, η οικοδόµηση του ελληνικού έθνους-κράτους δεν υπήρξε 

απλά µια διαδικασία εθνικής αφύπνισης, αλλά σφυρηλάτησης µιας συλλογικής 

ταυτότητας στο πλαίσιο δηµιουργίας ενός αισθήµατος κοινότητας, το οποίο ήταν 

απαραίτητο για την ενίσχυση της εθνικής συνοχής σε όλα τα νέα εθνικά κράτη κατά 

το 19ο αιώνα. 

 Tο σύγχρονο κράτος καλύπτει τις διεκδικήσεις του κάτω από την έννοια του 

έθνους. Έτσι, το έθνος και ο εθνικισµός χρησιµοποιούνται προκειµένου να 

νοµιµοποιήσουν τις υπερβολές του εσωτερικού κρατικού συγκεντρωτισµού, καθώς 

και τις εξωτερικές επεκτατικές του βλέψεις, οι οποίες στηρίζονται στο 

κατασκευασµένο ιδεολόγηµα των ιστορικών ριζών του έθνους, οι οποίες 

εξασφαλίζουν την ιστορική του συνέχεια από το παρελθόν στο παρόν και στο 

µέλλον.11  

 H εσωτερική διαδικασία οικοδόµησης του ελληνικού έθνους-κράτους 

επιχείρησε να γεφυρώσει το χάσµα που υπήρχε ανάµεσα στο νέο κράτος και στην 

παραδοσιακή κοινωνία πάνω στην οποία οι θεσµοί του σύγχρονου κράτους έπρεπε να 

ασκήσουν τον έλεγχό τους και παράλληλα να συγκεράσει επειγόντως τις κοινωνικές 

αντιθέσεις τις οποίες η ανεξάρτητη Eλλάδα είχε κληρονοµήσει από το παρελθόν της 

και από τις συγκρούσεις του Aγώνα της Aνεξαρτησίας.12   

 Tαυτόχρονα, η επίκληση της οικουµενικής σηµασίας της κλασικής 

αρχαιότητας ως κοιτίδας του ευρωπαϊκού πνεύµατος απαντούσε θετικά στο αίτηµα 

του �ευρωπαϊσµού� σχετικά µε την ύπαρξη ενός �ανώτερου� και διαχρονικού 

ελληνοδυτικού πολιτισµού στα πλαίσια της ιδεολογικής αντιπαράθεσης µε την 

�κατώτερη� πολιτισµικά Aνατολή.13 Tο παρελθόν και η ιστορία επιστρατεύονται εδώ 

για να νοµιµοποιήσουν την αµηχανία και την αµφιθυµία που προκαλεί η Eυρώπη. 

                                                 
11 D. Coulby, 1997, European Curricula, Xenophobia and Warfare, in Comparative Education, Vol. 
33, No. 1, p.p. 29-41, G. Pasias &  G. Flouris, 1999, op.cit. 
12 Π. Κιτροµηλίδη, 1997, "Νοερές κοινότητες" και οι απαρχές του εθνικού ζητήµατος στα Βαλκάνια, 
στο Βερέµη Θ. (επιµ.), όπ.π., σ.σ. 53-131. 
13 G. Pasias & G. Flouris, 1999, op.cit., p. 4. 
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Eίναι ισχυρή και ανώτερη, αλλά οφείλει πολλά στην Eλλάδα. Aποτελεί εγγύηση, 

αλλά και κίνδυνο. Eίναι κοντινή, αλλά ταυτόχρονα και άπιαστη. 

 H δόµηση αυτής της ρητορικής κατά τον 19ο αιώνα ήταν αναµενόµενο να 

επηρεάσει και την προσπάθεια συγκρότησης του νεοσύστατου τότε ελληνικού 

έθνους-κράτους, συµβάλοντας στη διαµόρφωση µιας εθνικής ταυτότητας ευάλωτης 

και αµφίσηµης. Στο βαθµό που καµιά εθνική κοινωνία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 

χωρίς τους µύθους, τα σύµβολα, τις δοξασίες, τα ήθη και τις παραδόσεις της, έτσι και 

το ελληνικό νεωτερικό έθνος-κράτος έπρεπε να ιστορικοποιήσει τον πολιτισµό του 

και να γράψει αναδροµικά την ιστορία του, αναζητώντας τις ιστορικές ρίζες της 

πολιτιστικής του κληρονοµιάς, οι οποίες του ήταν απαραίτητες για την επίτευξη της 

εθνικής συνοχής και σταθερότητας. Eπιπρόσθετα, όπως ακριβώς η νεωτερική 

Eυρώπη χρειαζόταν το κλέος της αρχαίας Eλλάδας για να νοµιµοποιήσει το παρελθόν 

της, άλλο τόσο και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος είχε ανάγκη τη νεωτερική 

Eυρώπη προκειµένου να δηµιουργήσει το γεωπολιτικό παρόν του και να στηρίξει το 

κοινωνικο-οικονοµικό µέλλον του.14  

Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε από την ακόλουθη διχοτόµηση. Η 

Ευρώπη αναζήτησε τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα προκειµένου να δοµήσει το 

παρελθόν της και να κατασκευάσει τις παραδόσεις της, ενώ από την άλλη, η Ελλάδα 

αναζήτησε στην Ευρώπη τη δυνατότητα επαναπροσδιορισµού της νεότερης ιστορίας 

της.15   

Aυτό που ήταν πραγµατικά ασυνήθιστο όσον αφορά  την ελληνική 

περίπτωση, ήταν η φύση των πολιτισµικών αξιώσεων, τις οποίες φαινόταν ότι οι 

Έλληνες τις διεκδικούσαν δικαιωµατικά. Aυτές οι αξιώσεις τους προσάπτονταν και 

τους αφαιρούνταν την ίδια στιγµή, από τις ιµπεριαλιστικές εκείνες δυνάµεις οι οποίες 

εξακολουθούσαν να καθορίζουν την ιδέα της Eυρώπης. Έτσι, τη στιγµή της 

συγκρότησης της Eλλάδας ως ένα σύγχρονο εθνικό κράτος, το οποίο, σύµφωνα µε 

την εθνικιστική ιδεολογία του 19ου αιώνα, διέθετε τη δική του πολιτισµική 

κληρονοµία, συνέπεσε µε τη διάχυτη και ταυτόχρονα αµφίσηµη αναγνώριση των 

Eλλήνων ως των πρώτων Eυρωπαίων. Όµως, ακόµα και αυτοί που ήταν πρόθυµοι να 

                                                 
14 Γ. Φλουρή, Γ. Πασιά, 1995, Ο εθνικός χαρακτήρας της γνώσης και η ιδεολογία του ευρωπαϊσµού, 
στο Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α. (επιµ.) Παιδαγωγική επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ. 258. 
15 Χ. ∆ούκα, 2000, Η παιδεία στην κοινωνία της πληροφορίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, G. Pasias & G. 
Flouris, 1999, Mythologies of modernity and post-modern realities in the construction of the neo-
hellenic society, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Atehsn, 
Ellinika Grammata, p.p. 482-490.  
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αποδώσουν στους Έλληνες την αναγνώριση αυτή, αισθάνονταν πιο άνετα να τους 

θεωρούν ως µακρινούς προγόνους τους και θεµελιωτές του ευρωπαϊκού πολιτισµού, 

παρά να τους αποδεχθούν ως Eυρωπαίους. Σε γενικές, λοιπόν, γραµµές, οι 

προσπάθεια της Eλλάδας να ενταχθεί ως έθνος-κράτος στο Eυρωπαϊκό �καλούπι�, 

δεν παρεξέκλινε από το γενικό κανόνα. ∆εν ήταν αξιοπερίεργο το ότι η Eλλάδα 

προσπαθούσε να γίνει αποδεκτή ως ισότιµο έθνος - κράτος στο Eυρωπαϊκό 

συγκείµενο. Tο αξιοπερίεργο ήταν το ότι η Eυρώπη θεωρήθηκε πως ήταν ελληνική.16  

 Όπως είναι γνωστό, η εθνική ταυτότητα υφαίνεται, κυρίως, στο χρόνο παρά 

στον τόπο. Έτσι, και η ελληνικότητα ανάγεται στο παρελθόν, ιδιαίτερα στον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισµό, ως πηγή του νεοελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισµού. 

Γενικά, η ελληνική εθνική ταυτότητα τρέφεται, κυρίως, από το παρελθόν, το οποίο 

προϋποτίθεται ότι παραµένει σταθερό και αναλλοίωτο. 

 Eίναι βέβαια γνωστό, ότι οι αναπαραστάσεις για το έθνος δεν είναι στατικές, 

αλλά αλλάζουν µέσα στο χρόνο. Έτσι και στην ελληνική περίπτωση η αναζήτηση της 

νεοελληνικής ταυτότητας υπήρξε µια µακρά διαδικασία, η οποία οδήγησε σε έναν 

ορισµό του ελληνισµού µε κριτήρια ανθρωπολογικά - φυλετικά και ιστορικά - 

πολιτισµικά. Στη συγκυρία του 19ου αιώνα, που διεξαγόταν η πάλη για την 

οριστικοποίηση των εθνικών συνόρων, η νεοελληνική εθνική ταυτότητα θεωρήθηκε 

ανεπαρκής και κατώτερη σε σχέση µε το ένδοξο παρελθόν των αρχαίων προγόνων. 

 Έχοντας υπόψη µας την επώδυνη και δύσκολη προσπάθεια του ελληνικού 

έθνους - κράτους να ενταχθεί στη διεθνή κοινότητα των νεοσύστατων επίσης 

εθνικών, ευρωπαϊκών κυρίως, κρατών, γίνεται κατανοητό ότι ήταν αναπόφευκτο η 

ελληνική ταυτότητα να υιοθετήσει τις αµυντικές εκείνες µεθόδους και πρακτικές που 

χρησιµοποιούν συνήθως οι κοινωνίες που αγωνίζονται ν� αποκαταστήσουν την 

αµφισβητούµενη αξιοπρέπειά τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι από την πρακτική αυτή 

απορρέει το πιο σηµαντικό από τα εθνικά ιδεολογήµατα του νέου ελληνικού εθνικού 

κράτους. Έτσι, η υπερβολική εξύψωση της ελληνικής παραδοσιακής κληρονοµιάς, η 

οποία φαίνεται ότι παρέχει αποκλειστικά τροφή στο λόγο γύρω από την εθνική 

ταυτότητα, αποτελεί στην ουσία µια συνεχή αντίθεση στις αναπόφευκτες επιρροές 

που απορρέουν από το ∆υτικό τρόπο σκέψης, τους κανόνες και τις πολιτισµικές 

συνήθειες. H προγονολατρεία της εποχής εδραιώνεται στην προβαλλόµενη ανάγκη 

διαφύλαξης µιας ιδεατής πολιτισµικής αυθεντικότητας ή αγνότητας, ενάντια στην 
                                                 
16 Υ. Chouliaras, 1993, Greek Culture in the New Europe, in Psomiades H. & Thomadakis S. (eds.) 
Greece, the New Europe and the Changing International Order, New York, Pella publ, p.p. 79-122. 
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αναπόφευκτη συµµόρφωση σε περισσότερο πρακτικές πολιτισµικές νόρµες. Kατά 

συνέπεια, η αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας ήταν εύλογο να στραφεί στο 

εκλεκτιστικό, ιστορικό και πολιτισµικό παρελθόν.17  

 M� αυτήν την έννοια, η ιστορία υπήρξε ιδιαίτερα ευγενική για το νεοσύστατο 

ελληνικό έθνος-κράτος. Tο ένδοξο παρελθόν της Eλλάδας εξακολουθούσε να 

παραµένει ζωντανό στη διεθνή σκηνή, πολύ πριν γίνει αντικείµενο εθνικής λατρείας. 

Στην πραγµατικότητα, ελάχιστα έθνη είχαν τη δυνατότητα να καυχούνται για την 

προσπάθεια αναβίωσης ενός ιστορικού και πολιτισµικού παρελθόντος τόσο 

οικουµενικά αποδεκτού και εξιδανικειµένου. Tο παρελθόν λοιπόν έπρεπε να 

αναζωογονηθεί και να αναβιώσει σε µια ισχυρή εθνική πραγµατικότητα. Συνεπώς, η 

ουσία του ελληνισµού ήταν απαραίτητο να ειδωθεί ως µια συνεχής πορεία από την 

κλασική εποχή ως σήµερα. H συνέχεια αυτή θεωρήθηκε απαραίτητο ιδεολογικό 

κατασκεύασµα, τόσο για την οικοδόµηση περαιτέρω θετικών συλλογικών εικόνων 

όσο και για την επένδυση σ� αυτό, αργότερα, του οράµατος της Mεγάλης Iδέας.18   

Η Ελλάδα κατά την αρχαιότητα υπήρξε ο πρόµαχος ολόκληρης της Ευρώπης 

κατά των «βαρβάρων». Στα πλαίσια, λοιπόν, της νεωτερικής ευρωπαϊκής σκέψης, η 

Αθήνα, ήδη από το 1670, κατακτά τη θέση µιας ιερής πόλης, η οποία ανάγεται σε 

γενέθλια πόλη τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσµιου πολιτισµού. Η έµφαση 

αυτή στην πόλη της Αθήνας συµπυκνώνει την έννοια της Ελλάδας και την καθιστά 

ως µια πόλη σύµβολο και αναφοράς της νέας Ευρώπης. Οι γάλλοι διανοητές της 

Γαλλικής επανάστασης του 1789 στηρίζονται στην αρχαία ελληνική σκέψη, 

προκειµένου να δικαιώσουν το κίνηµά τους. Ο αρχαίος ελληνικός κόσµος 

εξιδανικεύεται και η αρχαία ελληνική δηµοκρατία αναδεικνύεται σε ιδανικό 

πολίτευµα.  

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον οποίο οι κυρίαρχες σηµασίες του λόγου της 

κλασικής ελληνικής αρχαιότητας απετέλεσαν τα βασικά συστατικά στοιχεία του 

ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, έτσι και όλες οι κυρίαρχες εκφάνσεις του νεωτερικού 

ευρωπαϊκού λόγου ανάχθηκαν σε ουσιώδη χαρακτηριστικά στοιχεία του 

«νεογέννητου» εθνικού λόγου στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Οι Έλληνες διεκδικούν 

το παρελθόν τους ως ουσιαστικό τµήµα της ταυτότητάς του. Ο έλεγχος, όµως, της 

εικόνας του παρελθόντος αυτού καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικός και για τους 

Ευρωπαίους. Ως θεµελιώδες στοιχείο της δυτικής νεωτερικής ταυτότητας, ο αρχαίος 
                                                 
17  C. Tsoucalas, 1993, op.cit, p.p. 57-58. 
18  Ibid. 
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ελληνικός πολιτισµός εντάσσεται στη µυθολογία που εξηγεί την πορεία και την ουσία 

του δυτικού πολιτισµού. Η µυθική αυτή διάσταση σχετίζεται άρρηκτα µε το ρόλο που 

διαδραµατίζει το αρχαίο ελληνικό παρελθόν στη δόµηση της κοινής δυτικής 

ταυτότητας. Το αρχαίο ελληνικό παρελθόν ενσαρκώνει τις αξίες στις οποίες 

στηρίζεται ο σύγχρονος δυτικός κόσµος και έτσι ανάγεται σε πολιτισµικό πρότυπο.19  

Στη φάση αυτή, µπορούµε να αναγνωρίσουµε δύο βασικούς άξονες σύµφωνα µε 

τους οποίους δοµείται το ελληνικό παρελθόν. Έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό.20 

Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει µια σχετική οµοιογένεια, η οποία απορρέει από την 

κεντρική κρατική κατευθυνόµενη ιστορική αφήγηση. Στη δεύτερη εµπεριέχεται η 

ποικιλία θεωρήσεων και εκτιµήσεων του ελληνικού παρελθόντος, όπως αυτή 

αντικατοπτρίζεται στην ανοµοιογένεια του ∆υτικού κόσµου στο σύνολό του. Όπως 

πολύ εύγλωττα παρατηρεί ο Jenkins (1961) «Ο Έλληνας του δεκάτου ενάτου αιώνα 

ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ο Βυζαντινός πρόγονός του, ζούσε ταυτόχρονα 

σε δύο επίπεδα συνείδησης. Υπήρχε το επίπεδο της αντικειµενικά απτής, της 

προφανούς αλήθειας, µε βάση το οποίο έπρεπε να διεκπεραιώσει την καθηµερινή του 

ζωή, και υπήρχε και το ανώτερο επίπεδο της ιδανικής αλήθειας, επί του οποίου 

αξίωνε να παρουσιάζεται στα µάτια του έξω κόσµου. Αυτά τα επίπεδα αλήθειας 

σπάνια προσέγγιζαν το ένα το άλλο και το πιο συνηθισµένο ήταν να αποκλίνουν 

διαµετρικά. Τούτο οδήγησε στη διχοτόµηση του ελληνικού νου, την οποία η 

σύγχρονη, εκκοσµικευµένη Ευρώπη δεν µπορούσε να καταλάβει διόλου και την 

απέδιδε, µάλλον άδικα, σε µια εγγενή δολιότητα του χαρακτήρα του».21   

Ως γνωστόν, οι πλέον ισχυρές επιρροές στην προσπάθεια διαµόρφωσης της 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας υπήρξαν τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, όπως 

αντικατοπτρίστηκαν µέσα από το τρίπτυχο πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια. Εξάλλου, 

είναι γνωστό ότι µε τέτοιου είδους πρακτικές όλες οι χώρες επιδιώκουν να 

αναπαράγουν το παρελθόν τους, να οικοδοµήσουν µια διακριτή ταυτότητα µέσω της 

εθνικής ιστορίας και παράδοσης, να επιτύχουν την έννοια της ενότητας και της 

                                                 
19 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε: Α. Αλεξανδρή, 1997, Οι Έλληνες και εµείς, στο Σύγχρονα 
Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 97-104, Θ. Βέϊκου, 1999, Εθνικισµός και εθνική ταυτότητα, Αθήνα, εκδ. Ελληνική 
Γράµµατα, Ν. Γιακωβάκη, 1997, Εντοπίζοντας την αρχαία Ελλάδα: οι ευρωπαίοι και η ανάδυση µιας 
νέας χώρας κατά τους νεώτερους χρόνους, στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 76-80, Σ. Λιννέρ, 1991, Η 
γέννηση της Ευρώπης, Αθήνα, εκδ. Προσκήνιο, Π. Ροδάκη, 1994, όπ.π., Ι. Χολέβα, 1996, όπ.π., G. 
Pasias & g. Flouris, 1999, op.cit, p.p. 482-490.   
20 ∆. Αγραφιώτη, 2000, Πολιτισµικό/ πολιτιστικό: Το αβέβαιον της οριοθέτησης, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά., (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 39-48, Α. Αλεξανδρή, 1997, όπ.π., σ.σ. 97-104. 
21 ∆. Τζιόβα, 1995, Η δυτική φαντασίωση του ελληνικού και η αναζήτηση του υπερεθνικού, στο 
�Εθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ. 340, βλέπε επίσης Ν. Ιντζεσιζόγλου, 2000, όπ.π., σ.σ. 177-202.  
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αδελφότητας µέσα από την αναπαραγωγή και προώθησε των εθνικών και τοπικών 

αξιών, µύθων, συµβόλων και συλλογικών πολιτισµικών αναµνήσεων, που 

µεταδίδονται µέσω της τόσο της επίσης εκπαίδευσης όσο και της ευρύτερης 

κοινωνίας. Βέβαια, κατά τη διαδικασία αυτή της ενίσχυσης και της προώθησης της 

εθνικής ταυτότητας και φυσιογνωµίας δεν χρειάζεται να προβαίνουν οι χώρες στην 

υποβάθµιση των άλλων λαών, στην παραχάραξη των εθνικών τους ιστοριών, ούτε και 

στην παρουσία εθνικιστικών υπερβολών οποιασδήποτε µορφής.  

Αναπόφευκτα, το νέο ελληνικό έθνος-κράτος έπρεπε να επινοήσει έναν τρόπο 

προκειµένου να αναδηµιουργήσει τις διαφορετικές εθνικές πολιτισµικές παραδόσεις 

του σε µια εθνική ιδεολογία. Για να το επιτύχει χρειαζόταν µια ισχυρή εθνικιστική 

ιδεολογία, η οποία από τη µια θα έπειθε τις εθνικές µειονότητες και από την άλλη θα 

διασφάλιζε την περιοδική και ειρηνική ενσωµάτωσή τους στον ελληνικό κοινωνικό 

σχηµατισµό. Τα συστατικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχθηκε η ελληνική εθνική 

ταυτότητα ήταν η γλώσσα, η ορθοδοξία, καθώς και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός.  

Η ελληνική γλώσσα συνιστούσε για αιώνες της βάση των πολιτισµικών παραδόσεων 

των βαλκανικών χριστιανικών πληθυσµών. Πάνω στην ύπαρξη της κοινής αυτής 

ελληνικής γλώσσας δοµήθηκε η ιδεολογία της πολιτισµικής συνέχειας του 

ελληνισµού, η οποία απετέλεσε την ιδεολογική βάση της ελληνικής εθνικότητας, 

καθόλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας. O εξαγνισµός της γλώσσας ως µέσο 

εξελληνισµού της εθνικής κουλτούρας λειτούργησε ως ένα συµβολικό άλλοθι για την 

παράλογη προσπάθεια αναβίωσης ενός νεκρού πλέον πολιτισµού. H καταγγελία της 

νεοελληνικής γλώσσας για κατωτερότητα και ευτέλεια προβλήθηκε ως πατριωτική 

αναγνώριση της αξίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, γι� αυτό και σκόπιµα 

αποσιωπήθηκαν πληροφορίες για περιόδους όπου η νεοελληνική αυτή γλώσσα είχε 

το ρόλο οικουµενικής γλώσσας σε ορισµένες περιοχές.22 Μέσω της ταύτισης της 

ελληνικής ταυτότητας µε την ελληνική γλώσσα, ασκήθηκε µια παράλογη καταπίεση 

πάνω στον ελληνικό λαό ώστε να χρησιµοποιεί κάθε φορά µόνο την επίσηµη κρατική 

έκφανσή της.23   

Άρχισε, λοιπόν, να γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη ένταξης της 

Eλληνοορθόδοξης πολιτισµικής παράδοσης σ� αυτό που θεωρούνταν ως τότε 

ελληνική εθνική ταυτότητα, προκειµένου αυτή να περικλείει στους κόλπους της 

                                                 
22 Α. Φραγκουδάκη, 1997, Οι πολιτικές συνέπειες της ανιστορικής παρουσίασης του ελληνικού 
έθνους, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.), όπ.π., σ.σ. 143-198. 
23 Θ. Ζιάκα, 1993, Έθνος και παράδοση,  Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
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µεγαλύτερες οµάδες πληθυσµού. H απόρρεια του ελληνικού παρόντος από το ένδοξο 

παρελθόν κρίθηκε αναγκαίο να δοµηθεί µε τη βοήθεια µιας επαναστατικής 

συλλογιστικής, σύµφωνα µε την οποία η αρχαιότητα θα θεωρείτο ότι οδηγεί σε µια 

εξίσου µοναδική σύγχρονη κοινωνικοπολιτισµική πραγµατικότητα. Έτσι τα Eλληνο-

Xριστιανικά ιδεώδη θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν την πιο πρόσφορη συνθετική 

απάντηση στις αντιµαχόµενες / αντικρουόµενες παραµέτρους που έθεταν τα όρια για 

το λόγο γύρω από τη νεοελληνική ταυτότητα. 

Η επικοινωνιακή δύναµη, αλλά και η πειστικότητα της εθνική ιδεολογίας, ως 

επινοηµένης παράδοσης και ως νεωτερικό φαινόµενο, εξαρτάται από τη χρήση 

µοτίβων και µεταφορών, τα οποία είναι οικεία για τους αποδέκτες της. Έτσι, και στην 

ελληνική περίπτωση η Ορθοδοξία θεωρήθηκε ως διακριτό χαρακτηριστικό του 

ελληνισµού, µέσα από µια ανασηµασιοδότηση της έννοιας του έθνους. Στα πλαίσια 

του ελληνισµού, η Ορθοδοξία, και κατά συνέπεια ο Χριστιανισµός της Ανατολή, θα 

συνδεθεί στενά µε το οικονοµικό, το κοινωνικό και το πολιτικό περιβάλλον του 

ελληνισµού, καθώς και µε την ελληνική κουλτούρα. Το γεγονός αυτό ρίχνει φως σε 

µια από τις ιδιαιτερότητες της συγκρότησης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, η 

οποία σχετίζεται µε την αδυναµία της θεσµικής ολοκλήρωσης του χωρισµού 

Εκκλησίας και Κράτους ακόµα και στις µέρες µας.24    

Μια άλλη ιδιαιτερότητα του τρόπου συγκρότησης της ελληνικής εθνικής 

ταυτότητας αφορά του τρόπους µε τους οποίους ο νεωτερικός ελληνισµός ταυτίζεται 

ή αντιπαρατίθεται µε τη ∆ύση ή µε την Ανατολή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Χολέβας (1996), «Στην Ελλάδα, από τη µια µεγαλώνουµε µε την ιδέα πως είµαστε, 

λόγω της αρχαίας κληρονοµιάς µας, η πιο αξιοθαύµαστη «ράτσα» της υφηλίου κι από 

την άλλη έχουµε έντονα συναισθήµατα κατωτερότητας έναντι των «ευρωπαίων» 

(ψυχολογία του ραγιά)».25  

O διαχωρισµός Pωµιοί και Έλληνες αντικατοπτρίζει τη βαθειά διχοτόµηση του 

λόγου γύρω από τη νεοελληνική ταυτότητα, διχοτόµηση η οποία δεν φανερώνει απλά 

την αντίθεση που υπάρχει ανάµεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα. Στην 

πραγµατικότητα, η ιδιαιτερότητα της Eλλάδας εντοπίζεται στο γεγονός ότι τόσο η 

                                                 
24 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια επικοινωνία. Πολιτιστικές 
ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Γ. Κοντογιώργη, 1994, Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως πρόταγµα 
και ως προοπτική, στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός και η 
ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», 
σ.σ. 27-44, Α. Λιάκου, 2000, Η αποκρατικοποίηση της κοινότητας. Το κράτος ή το έθνος;, στο Νέες 
Εποχές, τ. 22, σ.σ. 1-4.  
25 Ι. Χολέβα, 1996, όπ.π., σ. 35. 
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παράδοση όσο και η νεωτερικότητα είναι δυνατό να εντοπισθούν σε εγχώριες πηγές. 

H ελληνικότητα δεν παρουσιάζεται ως ένα ιδανικό κοινωνικοπολιτισµικό προϊόν ή 

επίτευγµα το οποίο στοχεύει στη δηµιουργία συλλογικών εθνικών πεπρωµένων, ούτε 

απορρέει από την ανάγκη οργάνωσης της εθνικής κοινότητας σύµφωνα µε 

καθορισµένες λογικές και ηθικές νόρµες. H ελληνικότητα θεωρήθηκε ότι είναι 

κυρίως µια ατοµική ποιότητα, η οποία δεν πηγάζει από ένα εύκολα αναγνωρίσιµο και 

ευάλωτο σύστηµα σκέψης ή κανόνων που κατασκευάζονται από τον άνθρωπο, αλλά 

από κάτι που βρίσκεται ήδη εκεί πριν από αυτόν και τον υπερβαίνει.26  

Η διττή αυτή ταυτότητα του νεοέλληνα εµφανίζεται µε τις ακόλουθες µορφές. 

Ως δυτική παράδοση που ξεκινά από τους ενωτικούς του Βυζαντίου και φτάνει ως 

τους σηµερινούς ευρωπαϊστές, µε βασικό δόγµα της το «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν». 

Και ως ανατολική παράδοση, στα πλαίσια της οποίας η ελληνική εθνική ταυτότητα 

αποτελεί µια υπερεθνική ταυτότητα στην οποία συνδυάζονται και ενυπάρχουν τόσο 

ανατολικά όσο και δυτικά πολιτισµικά στοιχεία.27  

Όπως προαναφέραµε, κατά τον Αριστοτέλη, οι Έλληνες είναι ένα κράµα 

ασιατών και ευρωπαίων. Το ανατολικό ζήτηµα προέκυψε από την αντιπαράθεση του 

ελληνικού και του ρωµαϊκού πολιτισµού. ∆ιάδοχος του πρώτου είναι ο 

ελληνοσλαβικός πολιτισµός και του δεύτερου ο γερµανορωµαϊκός. Ωστόσο, ο 

ελληνισµός δεν υπήρξε ποτέ µονολιθικός και συµπαγής, αλλά χαρακτηριζόταν από 

την ύπαρξη διαφορετικών µορφών του, οι οποίες, λίγο πριν τη σύσταση του νέου 

ελληνικού κράτους,  αν και ήταν αυτοτελείς, εντούτοις δε διέθεταν συνειδησιακή 

ενότητα. Οι κυριότερες από αυτές ήταν: α) ο δυτικός ελληνισµός, ο οποίος διαβιούσε 

στα Επτάνησα, καθώς και στις παροικίες της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπηςú β) 

ο ισλαµικός ελληνισµός, ο οποίος διέµενε στη δυτική Ελλάδα από την Αλβανία ως 

την Πελοπόννησοú και γ) ο ανατολικός ελληνισµός, ο οποίος είχε ως πνευµατικό και 

πολιτικό του κέντρο το Φανάρι.28 Τελικά, όµως, µέσα από τον εµφύλιο που 

ακολούθησε την ελληνική επανάσταση, η ελληνοχριστιανική συνιστώσα συνέτριψε 

τις άλλες δύο και κυριάρχησε στον ελλαδικό χώρο. 

                                                 
26  C. Tsoucalas, 1993, op.cit.  
27 Σ. Μπουζάκη, 1994, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τόµος Α, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
Κ. Τσουκαλά, 1999, Η εξουσία ως λαός και ως έθνος, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, του ιδίου, 1995, Ιστορία, 
µύθοι και χρησµοί. Η αφήγηση της ελληνικής συνέχειας, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 
287-304. ∆. Τζιόβα, 1995, όπ.π., σ.σ. 339-362, A. Kazamia, 1990, The curse of Sisyphus in Greek 
educational reform: A socio-political and cultural interpretation, in Modern Greek Studies Yearbook, 
vol. 6, p.p. 33-52. 
28 Θ. Ζιάκα, 1993, όπ.π., 
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Η δυτικού τύπου ευρωπαϊκή ταυτότητα, που αποκτάται µέσω της ταύτισης µε 

τη ∆ύση, θεωρείται ότι αρµόζει στους έλληνες λόγω του τρόπου διαµόρφωσης του 

δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισµού. Η διαµόρφωσή του παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα 

της εξέλιξης του χριστιανισµού. Στα πλαίσια αυτά, η Ορθοδοξία, ο Καθολικισµός και 

ο Προτεσταντισµός αποτελούν τις τρεις βασικές εξελικτικές βαθµίδες της κλίµακας 

που οδηγεί από την ελληνική αρχαιότητα στο σύγχρονο δυτικό πολιτισµό.29  

Ορισµένοι, ωστόσο υποστηρίζουν ότι υπάρχει και µια τρίτη παραλλαγή που 

απορρέει από τη διττή αυτή υφή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Έτσι κάνουν 

λόγω για την ύπαρξη της ρωµανικής παράδοσης, η οποία αποτελεί την κεντρική 

παράδοση του Βυζαντίου, και εκπροσωπείται από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. 

Αναδύθηκε µέσα στους κόλπους εκείνων που υποστηρίζουν την επιστροφή στις 

πατερικές ρίζες, µια που η βασική πεποίθησή τους είναι ότι η ευρύτερη ταυτότητα 

στην οποία ανήκουν οι έλληνες είναι η ρωµιοσύνη.30 Μέσα σ� αυτήν συγχωνεύτηκαν 

και ξεχάστηκαν οι εθνικές ταυτότητες τόσο του αρχαίου Έλληνα όσο και του αρχαίου 

Ρωµαίου. Πυρήνας της ρωµανικής ταυτότητας ήταν η Ορθοδοξία, γι� αυτό και ως 

πολιτική ταυτότητα διαρκεί όσο ακριβώς και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ως 

θρησκευτική, όµως, ταυτότητας σώζεται ως τις µέρες µας µέσα από τον όρο 

ρωµιοσύνη. 

 H αµφισηµία του λόγου γύρω από την Eλληνο-Xριστιανική ταυτότητα έχει 

υποσκιάσει την επιλογή ανάµεσα σε µια παραδοσιακή εθνική κουλτούρα και σε µία 

ταξική κουλτούρα πίσω από την εσωτερικοποιηµένη αµφισηµία της ελληνικότητας. 

H ελληνική αστική τάξη εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να αναπαράγει ένα είδος 

πολιτισµικής σχιζοφρένειας µέσα στα πλαίσια της οποίας διάφορες αξίες και 

πρακτικές συνιστούν ένα συγκεχυµένο µείγµα. Eπιπρόσθετα, εκφράζουν τη βαθιά 

ανησυχία για µια ταυτότητα η οποία ταλανίζεται από την αναπόφευκτη αναπαραγωγή 

της αντινοµίας που υπάρχει ανάµεσα στις ταξικές και κοινοτικές θεωρήσεις, ανάµεσα 

στη λογική και το συναίσθηµα, ανάµεσα στους στόχους και την πραγµατική ζωή.31  

                                                 
29 Χ. ∆ούκα, 1997, «Ελληνική παιδεία και ευρωπαϊκότητα»: Σε αναζήτηση σχέσεων, στο Νέα Παιδεία, 
τ. 82, σ.σ. 15-35, Ε. Σκοπετέα, 1995, Βαλκανικές εθνικές ιστορίες, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, 
όπ.π., σ.σ. 305-318, Α. Φραγκουδάκη, 1994, Οι θεωρίες για την υποβάθµιση της ελληνικής γλώσσας: η 
ευρωπαϊκή διάσταση µιας κρίσης (ταυτότητας), στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
112-125.    
30 Ρωµανία είναι το ελληνικό όνοµα του κράτους, το οποίο από τους Φράγκους ονοµάστηκε Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία. Στα πλαίσια του κράτους αυτού, η κοινή πολιτισµική, καθώς και η κοινή θρησκευτική 
ταυτότητα αποτελούσαν τα συστατικά στοιχεία ορισµού της ρωµανικής ταυτότητας, δηλαδή της 
ταυτότητας της Ρωµιοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Θ. Ζιάκα, 1993, όπ.π.  
31  C. Tsoucalas, 1993, op.cit. 
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Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι η δυτική, η ανατολική και η ρωµανική αποτελούν 

τις κυριότερες εκδοχές της εθνικής ταυτότητας του νεοσύστατου ελληνικού έθνους-

κράτους. Μέσα από αυτές τις τρεις εκδοχές της ελληνικής εθνικής ταυτότητας θα 

αναδυθεί κατά τον 19ο αιώνα ο ελληνικός εθνικισµός, ο οποίος σύµφωνα µε τη 

σχετική βιβλιογραφία «εγγράφεται στην παράδοση του Λόγου περί ελληνικότητας, 

ελληνοχριστιανικού πολιτισµού, ρωµιοσύνης, κλπ. Εντάσσεται στον τύπο του 

«πολιτιστικού» εθνικισµού που κληροδοτήθηκε και σε άλλες χώρες από το πρότυπο 

του γαλλικού και γερµανικού (συντηρητικού) ροµαντισµού».32 

Όσον αφορά την ελληνική περίπτωση µάλιστα παρατηρείται η εξής 

ιδιαιτερότητα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αρκετός προβληµατισµός αναφορικά µε 

το θέµα του εθνικισµού, η αντίστοιχη βιβλιογραφία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

µάλλον φτωχή. Ωστόσο, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι ο συνειδητός ελληνικός 

εθνικισµός διαµορφώθηκε µετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, και συνδέθηκε 

µε τη λεγόµενη Μεγάλη Ιδέα, η οποία υπήρξε ως τις αρχές του 20ου αιώνα ο κύριος 

τροφοδότης του. 

Η πρώτη εκδήλωση κάποιου εθνικιστικού πνεύµατος εµφανίζεται µε τη 

διαµόρφωση του θρύλου για το µαρµαρωµένο βασιλιά, και στις πλήρεις διαστάσεις 

του φαίνεται µέσα από το στίχο «πάλι µε χρόνια και καιρούς, πάλι δικά µας θα �ναι». 

Η Μεγάλη Ιδέα συνέβαλε στη δηµιουργία ενός µαχητικού αλυτρωτικού εθνικισµού, ο 

οποίος διέκρινε τους έλληνες τόσο κατά την επανάσταση του 1821 όσο και κατά τους 

βαλκανικούς πολέµους και τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, ενώ το τέλος της ήρθε µα 

τη µικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή του 1922.33  

Ως προς τον ελληνικό εθνικισµό του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι διατείνονται 

ότι πρόκειται για έναν κατά βάση υγιή, αµυντικό, πλουραλιστικό και αλτρουιστικό 

εθνικισµό. Ωστόσο, πολλοί από εκείνους που επιµένουν να τονίζουν την 

ιδιαιτερότητα της ελληνικής πολιτισµική ταυτότητας, υιοθετούν µια επικριτική ή 

ακόµα και υποτιµητική στάση απέναντι στο ελληνικό έθνος-κράτος. Και αυτό, γιατί 

σύµφωνα µε τα πιστεύω τους, η σχέση της ελληνικής πολιτισµικής ταυτότητας και 

του ελληνικού έθνους-κράτους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει εύλογα το ερώτηµα, ποιες είναι οι αιτίες του 

γεγονότος ότι ο νεωτερικός λόγος περί ελληνικότητας δεν κατάφερε να 
                                                 
32 Ι. Χολέβα, 1996, όπ.π., σ. 264. 
33 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Ν. ∆εµερτζή, 1995, Ο εθνικισµός ως ιδεολογία, στο Έθνος-
κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 67-118, Β. Κρεµµυδά, 1995, όπ.π., σ.σ. 363-368, Π. Ροδάκη, 1994, 
όπ.π., Ι. Χολέβα, 1996, όπ.π. 
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µετασχηµατίσει την ελληνική πολιτισµική ταυτότητα. Σύµφωνα µε διάφορες 

αναλύσεις, οι οποίες αφορούν το ελληνικό κοινωνικο-πολιτικό σύστηµα, η αδυναµία 

αυτή ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού του ελληνικού έθνους-κράτους οφείλεται 

σε δύο, κυρίως, λόγους. Στην ανισοµέρεια που παρατηρείται ανάµεσα στην 

πολιτισµική και την πολιτική διάσταση του ελληνισµού ως εθνικής οντότητας, καθώς 

και στο ότι ο ελληνικός πολιτισµός, και κατά συνέπεια και η αντίστοιχη πολιτισµική 

ταυτότητα περιλαµβάνουν πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα οποία τείνουν προς 

την οικουµενικότητα.34   

Η κατασκευή αυτού που σήµερα ονοµάζουµε νεοελληνική εθνική ταυτότητα 

βασίστηκε ως επί το πλείστον σε δύο άξονες: α) στην πολιτισµική και γλωσσική 

οµοιογένεια και συνέχεια µέσα στο χρόνο και τον τόπο και β) στην αντιπαράθεσή της 

µε τον «άλλο».  

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό παρατηρούµε ότι κατά 

τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε η 

αντιµετώπιση του ελληνικού παρελθόντος. Κατά το 19ο αιώνα το ελληνικό έθνος-

κράτος, όπως άλλωστε και τα περισσότερα έθνη-κράτη την εποχή αυτή, ήταν 

στραµµένο στη δηµιουργία ενός παρελθόντος, το οποίο κρινόταν αναγκαίο για την 

επιβίωσή του. Η ανάλυση της κατασκευής αυτής του ελληνικού παρελθόντος απαιτεί 

την κατανόηση της διάρθρωσης της διαλεκτικής σχέσης τόσο ανάµεσα στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη όσο και των διαφόρων ευρωπαϊκών εθνικών κρατών µεταξύ τους. 

Και φυσικά δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά και µόνο στον 19ο αιώνα, µια 

που κατά την περίοδο αυτή οι αναπαραστάσεις των ευρωπαίων για την αρχαία 

Ελλάδα είχαν ήδη περάσει από τα αξιολογικά φίλτρα των προηγούµενων γενεών.  

Μετά το 1821, οι ευρωπαίοι δυσκολεύονταν να αποδεχτούν τους έλληνες ως 

ευρωπαίους. Στην προσπάθειά της, λοιπόν, να ταιριάξει στο ευρωπαϊκό συγκείµενο, η 

Ελλάδα ως έθνος-κράτος ακολούθησε τον ίδιο δρόµο που είχαν πριν από αυτή 

ακολουθήσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Στην περίπτωσή της, όµως, είναι 

εµφανής η ύπαρξη µιας καταλυτικής ιδιοµορφίας. Η έµφαση των ευρωπαίων στο 

αρχαίο ελληνικό παρελθόν και ο καθορισµός του ως σηµείου προέλευσης του δυτικού 

πολιτισµού, πρόσφερε στην Ελλάδα εάν εξαιρετικό σηµείο εκκίνησης, ενώ 

παράλληλα αποτέλεσε ένα σηµαντικότατο σηµείο επαφής µε την Ευρώπη, το οποίο 

                                                 
34 Χ. ∆ούκα, 1997, Ευρωπαϊκή διάσταση- ελληνική εκπαίδευση: Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 93, σ.σ. 43-51, Ν. Ιντζεσιζόγλου, 2000, όπ.π., σ.σ. 177-
202, Ι. Χολέβα, 1996, όπ.π.  
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µπορούσε κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί για την εξασφάλιση ξένης υποστήριξης. Η 

ελληνοχριστιανική σύνθεση απετέλεσε τον αναγκαίο συµβιβαστικό δεσµό ανάµεσα 

στον καταναγκασµό της αναβίωσης του καθαρού κλασικού παρελθόντος και τις 

νοµοτέλειες της συνεχούς ιστορικής αφήγησης.  

Η εθνική αναγέννηση της Ελλάδας συµπίπτει µε την ευρωπαϊκή «ανακάλυψη» 

της ελληνικής αρχαιότητας, η οποία αναδεικνύεται σε λίκνο και θεµέλιο του 

ευρωπαϊκού πολιτισµού. Ταυτόχρονα µε την φαντασιακή ιδεολογική κατασκευή που 

εξυµνεί την αρχαία Ελλάδα ως κοιτίδα του ευρωπαϊκού πνεύµατος, κατασκευάζεται 

και η έννοια της βάρβαρης Ανατολής, προς την οποία αντιπαρατίθεται ο σαφώς 

ανώτερος δυτικός πολιτισµός. Στα πλαίσια αυτά εµφανίζονται οι πρώτες ρίζες τόσο 

του ευρωκεντρισµού όσο και του ρατσισµού, καθώς και της πολιτισµικής ιεράρχησης 

των λαών. Η αφήγηση της ελληνική ιστορίας ήταν εποµένως υποχρεωµένη καλύψει 

το κενό των είκοσι αιώνων που τη χώριζαν από το τέλος της αρχαιότητας. Ακριβώς 

στο σηµείο αυτό  εντοπίζεται η βασικότερη αξιακή αντίφαση που υιοθέτησε τόσο η 

Ευρώπη όσο και το νεοσύστατο ελληνικό έθνος-κράτος. Η ευρωκεντρική αυτή 

εξύµνηση της αρχαιότητας κατέστησε αναπόφευκτη τόσο την οικειοποίησή της από 

τους νεοέλληνες όσο και τον αντίστοιχο αφορισµό ολόκληρης της 

βυζαντινοχριστιανικής περιόδου. 

Όπως πολύ εύγλωττα παρατηρεί ο C. Levi-Strauss «βρισκόµαστε µπροστά στο 

παράδοξο ενός συστήµατος που επικαλείται το κριτήριο της ιστορικής συνείδησης 

για να διακρίνει τον πολιτισµό από τη βαρβαρότητα, ενός συστήµατος που όµως, 

αντίθετα από ό,τι ισχυρίζεται, είναι το ίδιο ανιστορικό. ∆εν µας εµφανίζει µια 

συγκεκριµένη εικόνα της ιστορίας, αλλά ένα αφηρηµένο σχήµα ανθρώπων, οι οποίοι 

φτιάνουν µιαν ιστορία µε τη µορφή ενός γίγνεσθαι που θα εκφράζεται ως συγχρονική 

ολότητα. Έτσι, η ιστορία αντιµετωπίζεται όπως οι πρωτόγονοι αντιµετωπίζουν το 

αιώνιο παρελθόν. Η ιστορία παίζει ακριβώς τον ρόλο του µύθου».35      

 Eίναι φανερό ότι το πρόβληµα της νεοελληνικής ταυτότητας θα ήταν εντελώς 

διαφορετικό, τόσο ως προς τη συνολική συµβολική του σηµασία όσο και ως προς τη 

θεµατολογία του, αν οι περιστάσεις είχαν επιτρέψει µια πλήρη και ισορροπηµένη 

ανάπτυξη. Λαµβάνοντας, όµως, υπόψη µας τις συγκεκριµένες κοινωνικοοικονοµικές 

περιστάσεις, γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί οι πολιτισµικοί παράµετροι συνέβαλαν 

                                                 
35 Κ. Τσουκαλά, 1995, όπ.π., σ. 303. 
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τόσο καθοριστικά στη δηµιουργία και την αναπαραγωγή του αµφισηµιακού 

ιδεολογήµατος της διακριτικής εθνοκεντρικής ελληνοχριστιανικής ταυτότητας. 

 Oι ασχολούµενοι µε την ιστορία των νοοτροπιών αναζητούν την αιτία που 

κάνει τους Έλληνες τόσο αµυντικούς και απειλούµενους µέσα στην εθνική τους 

ταυτότητα. Mια πιθανή ερµηνεία είναι ότι, ως κληρονόµοι ενός πολιτισµού που 

υπήρξε κάποτε οικουµενικό αγαθό, θρηνούν την αναπόφευκτη συρρίκνωση που 

σταδιακά του επιβλήθηκε λόγω των διαφόρων ιστορικών περιστάσεων.36  

 H αυτοϋποτίµηση, όµως, γεννάει ξενοφοβία, κινητοποιώντας έτσι τους 

µηχανισµούς άµυνας απέναντι στην απειλή των άλλων και η ξενοφοβία µε τη σειρά 

της ευνοεί την αυταρχική και µη ανεκτική κοινωνία. Mπορεί στις µέρες µας η Eλλάδα 

να εξακολουθεί να εφαρµόζει αυτήν την πρακτική; Mήπως οι επιταγές των καιρών 

έχουν πλέον αλλάξει δραµατικά; Oι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά  θα δοθούν τα 

κεφάλαια που ακολουθούν. 

 

   

                

  

              

     

       

        

                                                 
36  Θ. Βερέµη, 1997, όπ.π. 
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3.3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ 

ΗΠΑ 

Οι ρίζες του αµερικάνικου έθνους 

εντοπίζονται στην αντιεθνική 

αυτοεπιβεβαίωσή του. 

G. Jauregui Bereciartu, 1994. 

 

Η ιστορία των ΗΠΑ είναι γεµάτη από εντάσεις και αγώνες σε σχέση µε την 

έννοια της ιδιοκτησίας στις διάφορες µορφές της. Από τον εκτοπισµό των Ινδιάνων 

από τα πάτρια εδάφη τους και την στρατιωτική κατάκτηση του Μεξικού, ως την 

µεταχείριση των Αφρικανών ως ιδιοκτησία των κυρίων τους, η ικανότητα 

καθορισµού και κατοχής µιας συγκεκριµένης ιδιοκτησίας υπήρξε ανέκαθεν ένα από 

τα κεντρικότερα χαρακτηριστικά έκφρασης τόσο ατοµικής όσο και κοινωνικής 

δύναµης µέσα στο αµερικάνικο συγκείµενο. 

Πιο συγκεκριµένα, ο τρόπος δόµησης της έννοιας του έθνους, η οποία 

αναδύθηκε µέσα στα πλαίσια µιας παλιάς παραδοσιακής κοινωνίας, ήταν εντελώς 

διαφορετική από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή ιδεατή µορφή της. Καθοριστικής 

σηµασίας κατά τη διαδικασία αυτή στάθηκε ο αποικισµός των ΗΠΑ από τους 

άγγλους, οι οποίοι επέβαλαν στο αµερικάνικο συγκείµενο µία πραγµατικότητα που 

ερχόταν σε κάθετη ρήξη µαζί του. Εδώ µεταφέρθηκαν µεγάλες µάζες πληθυσµού από 

τη Βρετανία, οι οποίες εγκαταστάθηκαν ως µόνιµοι κάτοικοι. Την ίδια περίπου εποχή, 

µαζί µε τους Βρετανούς έφτασαν για µόνιµη εγκατάσταση και πολλοί άλλοι 

ευρωπαίοι. Έτσι, η «Νέα Αγγλία» µετατράπηκε από µια χώρα εξορίας από την 

ιστορία, σε ένα αναπόσπαστο τµήµα της.1   

Στην Αµερική εκείνης της εποχής δεν υπήρχε σχεδόν καµία άλλη µορφή 

κοινωνικής πραγµατικότητας, από εκείνη που έφεραν µαζί τους οι νέοι άποικοι. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά δηµιουργήθηκε πολύ σύντοµα µία µορφή κοινωνίας, της 

οποίας οι οικονοµικές δυνατότητες, καθώς και ο γενικότερος τρόπος δόµησής της δεν 

είχαν και πολύ µεγάλη σχέση µε την ιδεατή έννοια της εθνικής συλλογικότητας. 

Εντούτοις, η ιδεατή αυτή µορφή της θεωρήθηκε εξαρχής ως κάτι δεδοµένο. Η 

ιδιαιτερότητα της αµερικάνικης περίπτωσης έγκειται στο γεγονός ότι οι έννοιες του 
                                                 
1 R. Bauer, 1997, The �principal end of the Plantataion�: The praying Indian and the politics of a New 
England colonial identity, 1630-1700, in Krakau K. (ed.) The American nation-National identity-
Nationalism, New Brunswick,NJ:, Lit Verlag, p.p. 55-82, C..A. Torres, 1998, Democracy, education, 
and multiculturalism, New York, Rowman & Littlefield. 
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έθνους και της εθνικότητας, αν και αναµφισβήτητα τροποποιήθηκαν από την 

ανεξάρτητη από αυτά αναδυόµενη κοινωνική πραγµατικότητα, απετέλεσαν, σε 

αντίθεση µε το ότι συνέβη στα παλαιότερα ευρωπαϊκά έθνη-κράτη, έναν πολύ πιο 

καθοριστικό παράγοντα κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης της εθνικής κοινωνίας.  

Για την επίτευξη του επιθυµητού στόχου επιχειρήθηκε σχεδόν µε την άφιξη των 

πρώτων εποίκων η εξόντωση του ινδιάνικου πληθυσµού, ενώ την ίδια περίοδο 

µεταφέρονται στις βρετανικές αποικίες µαύροι δούλοι από την Αφρική, οι οποίοι 

θεωρούνται ως κτήµα των ιδιοκτητών τους και όχι ως άνθρωποι µε ανάλογα 

δικαιώµατα. Στην κοινωνία των αποίκων γίνονται δεκτοί και ενσωµατώνονται σ� 

αυτήν µόνο οι λευκοί ευρωπαίοι. Αυτή η κοινωνία των λευκών ευρωπαίων που 

άρχισε σιγά-σιγά να διαµορφώνεται στην Αµερική, αποκτά αυτοσυνείδηση και 

ανάγεται σε πρωταρχικό και ουσιαστικό παράγοντα καθορισµού µιας διακριτής 

εθνικής συνείδησης.2   

Όταν κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα αυτή η αίσθηση µοναδικότητας πήρε µια 

πιο σφαιρική µορφή, η έµφαση στην έννοια της αµερικάνικης ευηµερίας 

εξακολούθησε να διατηρείται αναλλοίωτη. Και το αξιοπερίεργο ήταν ότι η ευηµερία 

αυτή υπήρξε καθολική, σε αντίθεση µε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης της µεγάλης 

µάζας των πληθυσµών που διαβιούσαν στην Ευρώπη. Η ύπαρξη του βασικού αυτού 

σώµατος ανέσεων, τις οποίες απολάµβαναν σχεδόν όλοι οι αµερικανοί πολίτες, 

συνδέθηκε αποκλειστικά µε τις ιδέες της ισότητας, της ελευθερίας και της 

αξιοπρέπειας, οι οποίες χαρακτηρίζουν την αµερικάνικη κοινωνία  ως τι µέρες µας.3   

Αν και σε προηγούµενες ιστορικές περιόδους της η Αµερική χαρακτηριζόταν 

από το µοντέλο του κράτους πρόνοιας, κατά την περίοδο αυτή αναδείχθηκε σε τελικό 

εθνοκρατικό στόχο επίτευξης της ιστορίας όλων των εθνικών κρατών. Η Αµερικάνικη 

κοινωνία υπήρξε χαρακτηριστικό παράδειγµα αφοσίωσης στα αγγλικά ιδανικά, τα 

οποία και µετάτρεψε σε πραγµατικότητα. Η ελευθερία και η ισότητα για όλους τους 

αµερικανούς θεωρήθηκε δεδοµένη. Αυτή η υποδειγµατική αφοσίωση και 

πραγµάτωση των αγγλικών αξιών αναδείχθηκε σε κεντρικό συστατικό στοιχείο της 

αµερικάνικης εθνικής ταυτότητας.4 Όχι µόνο ήταν αναµφισβήτητα Άγγλοι, αλλά ήταν 

και καλύτεροι Άγγλοι από τους ίδιους τους Άγγλους. Ως Άγγλοι, οι άποικοι ανήκαν 

σε ένα έθνος. Ως Αµερικανοί, κατοικούσαν σε διαφορετικές επαρχίες.  
                                                 
2 Π. Ροδάκη, 1994, Η διαµόρφωση του ελληνικού έθνους, Αθήνα, εκδ. Γόρδιος. 
3 L. Greenfield, 1997, The origins and nature of American nationalism in comparative perspective, in 
Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 19-52. 
4 Ibid. 
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Ωστόσο, αν και µιλούσαν την ίδια γλώσσα µε τη µητροπολιτική Αγγλία, και αν 

και διακρίνονταν, όπως ήδη αναφέραµε, από τα βασικά στοιχεία της αγγλικής 

πολιτισµικής παράδοσης, εντούτοις ξεσηκώθηκαν εναντίον της το 1775. Ο αγώνας 

αυτός συσπείρωσε τις ετερόκλητες και µε διαφορετικές ιστορικές και πολιτισµικές 

παραδόσεις οµάδες που διαβιούσαν στην αµερικανική επικράτεια, οι οποίες 

διεκδίκησαν την απελευθέρωσή τους από τη µητροπολιτική Αγγλία. Μέσα από αυτόν 

τον πόλεµο της Ανεξαρτησίας δηλώνεται για πρώτη φορά η θέληση του νέου 

αµερικανικού έθνους.5 Από τότε η διακριτή ταυτότητά του θα διαµορφωθεί µέσα από 

µια συνεχή πάλη τόσο µε τους Ισπανούς όσο και µε τους Ινδιάνους.  

Ο χωρισµός από την Αγγλία συνέβαλε στην οικουµενοποίηση των αγγλικών 

αξιών. Το ιδανικό της ελευθερίας, το οποίο µέσα από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα 

κατά τη διάρκεια του 16ου και του 17ου αιώνα είχε αναδειχθεί σε ένα καθαρά αγγλικό 

εθνικό χαρακτηριστικό, αποσυνδέθηκε από την Αγγλία. Τα αδιαπραγµάτευτα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, την ύπαρξη των οποίων επικαλέστηκε και προάσπισε η 

αµερικάνικη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας, δεν ταυτίζονταν πλέον µε αυτά που 

διασφαλίζονταν από το αγγλικό σύνταγµα, αλλά από τους νόµους της φύσης και του 

θεού, και οι κάτοικοι των ηνωµένων αποικιών τα διεκδικούσαν όχι λόγω της αρετής 

τους που απέρρεε από την αγγλική καταγωγής τους, αλλά από το γεγονός ότι ήταν 

ανθρώπινα όντα.6 Γι� αυτό και η σηµασία της αµερικάνικης Ανεξαρτησίας έγκειται 

στο γεγονός ότι έστρεψε τη µατιά, τη σκέψη και τη φροντίδα όλων στα δικαιώµατα 

του ανθρώπου. 

Τι σηµαίνει, όµως, η έννοια του έθνους για τους ίδιους τους αµερικανούς; 

Επρόκειτο για ένα έθνος (την ένωση των πολιτειών) ή για διαφορετικά έθνη που 

διέθεταν ορισµένες όψεις εθνικής ταυτότητας, οι οποίες ενέπιπταν στην ευρύτερη 

έννοια του αµερικάνικου χαρακτήρα; Οι θιασώτες του κινήµατος της Ανεξαρτησίας 

διχάζονταν από αυτά τα ερωτήµατα. ∆εν υπήρχε καµία απόδειξη για την ύπαρξη µιας 

µεταφυσικής αίσθησης ενότητας, η οποία να αναδείκνυε τη δηµιουργία της ένωσης 

των πολιτειών σε µια φυσική και αναγκαία πολιτική οντότητα. Οι αµερικανοί 

θεωρούσαν ότι ορισµένα πράγµατα ήταν αυτονόητα, όµως η ένωση των 

αµερικανικών πολιτειών δεν βρισκόταν ανάµεσα σ� αυτά.  

                                                 
5 B.G. Brander, 1998, Starting into chaos. Explorations in the decline of western civilization, Dallas, 
Spence publ. 
6 L. Greenfeld, 1997, op.cit. 
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Οι αµερικανοί δεσµεύτηκαν πολύ περισσότερο από ότι οι άγγλοι πριν από 

αυτούς στην οικουµενικότητα της έννοια της ελευθερίας. Ωστόσο, αυτή η εθνική 

δέσµευση στην έννοια της ατοµικής ελευθερίας στάθηκε εµπόδιο κατά την 

προσπάθεια δηµιουργίας ενός διακριτού αµερικανικού έθνους. Κατά την περίοδο 

αυτή δεν µπορούσε να γίνει κατανοητή η χρησιµότητα της δηµιουργίας ενός µόνο 

αµερικανικού έθνους. Σύµφωνα µε την αρχή της αυτό-διακυβέρνησης, η οποία την 

εποχή αυτή ήταν σύµφυτη µε την έννοια της ελευθερίας του ατόµου, κάθε άτοµο 

συνιστούσε ένα ξεχωριστό έθνος. Σε πρακτικό επίπεδο, σύµφωνα µε το σκεπτικό 

αυτό, κατά την περίοδο διακήρυξης της αµερικανικής Ανεξαρτησίας µπορούµε 

εύκολα να ισχυριστούµε ότι υπήρχαν δεκατρία διαφορετικά αµερικανικά έθνη.7 Ως εκ 

τούτου, τόσο η αµερικανική εθνική ταυτότητα όσο και η χωρίς συµβιβασµούς 

δέσµευση των αµερικανών στις αρχές του αστικού εθνικισµού, υπήρξαν για πολύ 

καιρό ένα αξεπέραστο εµπόδιο στην προσπάθεια δηµιουργίας µιας εθνικής συνοχής 

γύρω από µια γεω-πολιτικά καθοριζόµενη έννοια αµερικανικής εθνικής πίστης, 

αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήµατα που σχετίζονταν τόσο µε το ποιο ήταν όσο και 

µε τον αν υπήρχε ένα και µοναδικό διακριτό αµερικανικό έθνος. 

Οι αµερικανοί δεν αντιλαµβάνονταν την έννοια του έθνους ή του κράτους µε 

την µορφή µιας οµογενοποιητικής συλλογικής οντότητας. Βασικό χαρακτηριστικό 

της πολιτικής γλώσσας κατά την περίοδο της αµερικάνικης επανάστασης αποτελεί η 

χρήση του όρου «άνθρωποι». Ο εντοπισµός της εθνικής κυριαρχίας µέσα στον έννοια 

του όρου «άνθρωποι» οδήγησε στον κατακερµατισµό της. Το έθνος, σύµφωνα µε την 

αγγλική αντίληψη, ήταν µία κοινότητα ατόµων, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό 

αποτελούσε η έννοια της εθνικής κυριαρχίας, που απέρρεε αβίαστα από τα ίδια τα 

µέλη που το αποτελούσαν. Εποµένως, κάθε έθνος συνιστούσε µια οµοσπονδιακή 

δοµή, υπό την έννοια ότι βασιζόταν στην καλή πίστη που διέθεταν τα µέλη του 

µεταξύ τους. Με άλλα λόγια επρόκειτο για  ένα κοινωνικό συµβόλαιο.       

Λόγω της ιδιάζουσας αυτής φύσης της αµερικανική εθνικής συλλογικότητας, το 

µέγεθος που θα έπρεπε να έχει µια ιδανική κοινωνία αναδείχθηκε σε θέµα 

πρωταρχικής σηµασίας. Ορισµένοι υποστήριξαν ότι οι µικρότερες κοινωνίες, όπως 

εκείνες των διαφόρων αµερικανικών πολιτειών, µπορούσαν οµαλότερα να ενταχθούν 

στην ευρύτερη έννοια του έθνους από ότι ένα µεγαλύτερο κοινωνικό µόρφωµα, όπως, 

για παράδειγµα, η ένωση όλων αυτών των πολιτειών σε ένα ενιαίο όλο. Εντούτοις, 

                                                 
7 J. Kristeva, 1997, Έθνη χωρίς εθνικισµό, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις. 



 103

λόγω σηµαντικότητας του προβληµατισµού σχετικά µε τον κατά πόσο όλες οι 

πολιτείες µαζί συνιστούσαν, θα µπορούσαν να αποτελέσουν ή θα έπρεπε να 

αποτελέσουν ένα έθνος, η έννοια του έθνους ταυτίστηκε µε την έννοια της ένωσης 

αυτής, αποκτώντας ένα νέο νόηµα, το οποίο επηρέασε καθοριστικά της αµερικανική 

σκέψη αναφορικά µε το θέµα της εθνικής ταυτότητας. Αντί να αναφέρεται στις 

εσωτερικές µορφές δόµησης µιας συλλογικότητας, ο όρος έθνος έγινε συνώνυµος µε 

εκείνους της γενικότητας, της οµοιότητας, και της κεντρικότητας της εθνικής 

συνεκτικότητας.8  

Ο εµφύλιος πόλεµος πραγµατοποιήθηκε επειδή θεωρήθηκε ότι η ένωση των 

διαφόρων αµερικανικών πολιτειών ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Το γεγονός ότι 

απετέλεσε, ως την εποχή εκείνη, τον πιο αιµατηρό αγώνα στην ιστορία του δυτικού 

κόσµου, επιβεβαίωσε την άποψη αυτή, ενώ παράλληλα ανέδειξε την αξία και 

ενδυνάµωσε τη δέσµευση των µελών του απέναντι στην έννοια της εθνικής ενότητας. 

Η απόσχιση των νοτίων υποβάθµισε την ιδέα των κρατικών δικαιωµάτων. Η διττή 

υποταγή στο κράτος και στο έθνος θεωρήθηκε απαράδεκτη. Οι πολιτείες δεν είχαν το 

δικαίωµα να διεκδικήσουν µερίδιο από την πίστη και την υποταγή των µελών τους 

στο έθνος.9 Εντούτοις, το αποτέλεσµα του θριάµβου των αµερικανικών εθνικών 

ιδανικών, καθώς και των ατοµικιστικών αρχών που σχετίζονταν µε την Ένωση των 

πολιτειών, άνοιξαν το δρόµο για την ανάπτυξη µιας ενοποιητικής αντίληψης περί 

αµερικανικού έθνους, η οποία δεν ήταν απόλυτα συνεπής προς αυτά. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, το αµερικανικό Σύνταγµα θεωρήθηκε ότι 

αναπαριστούσε µια συµβιβαστική προσπάθεια ανάµεσα στην οµοσπονδιακή και την 

εθνική αντίληψη. Ο όρος «έθνος» δεν αναφερόταν ούτε µία φορά µέσα σε αυτό το 

κείµενο. Το Σύνταγµα αυτό ήταν το Σύνταγµα των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Ταυτόχρονα, όµως, το Σύνταγµα αποτελούσε ένα συνδετικό κρίκο µεταξύ των 

διαφόρων πολιτειών, των οποίων η κοινή υποταγή σ� αυτό συνέβαλε καθοριστικά στη 

δηµιουργία µιας αίσθησης κοινότητας, δηλαδή στη διαµόρφωση ενός έθνους µε τη 

αµερικάνικη έννοια του όρου.10 Ο σεβασµός του Συντάγµατος, όπως η αγάπη για την 

ελευθερία στην προηγούµενη ιστορική περίοδο, αναδείχθηκε σε ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της αµερικανικής εθνικής ταυτότητας. Ωστόσο, κατά παρόµοιο 

τρόπο µε την αγάπη για την ελευθερία, το Σύνταγµα δεν κατάφερε να κατευνάσει τον 

                                                 
8 L. Greenfeld, 1997, op.cit. 
9 Ibid. 
10 D. Cuche, 2001, Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω. 
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προβληµατισµό αναφορικά µε το ποιο ήταν εκείνο το γεωπολιτικό µόρφωµα ή ποιες 

ήταν οι διακριτές υλικές και συµβολικές αναφορές οι οποίες καθόριζαν τη διακριτή 

αµερικανική εθνική ταυτότητα. Εντούτοις, γύρω στα 1787 δηµιουργήθηκαν νέες 

συνθήκες, οι οποίες προώθησαν τη δηµιουργίας µιας αίσθησης ενότητας, η οποία όχι 

µόνο συνέβαλε στην αύξηση της εργαλειακής αξίας της Ένωσης των πολιτειών, αλλά 

και της απέδωσε τη διττή σηµασία του ανώτατου αγαθού και αυτοσκοπού της 

αµερικανικής σκέψης.11      

Προς τα τέλη, λοιπόν, του 18ου αιώνα, πραγµατοποιήθηκαν στις ΗΠΑ 

σηµαντικές κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές αλλαγές. Ένα µαζικό κύµα 

µεταναστών έφτασε στις ΗΠΑ, πρώτα από τη βόρεια και στη συνέχεια από την 

ανατολική και τη νότια Ευρώπη. Το πρόβληµα της «αµερικανοποίησής» τους 

κατέστη πρωταρχικής σηµασίας, µια που σχεδόν όλες οι αµερικανικές αστικές 

περιοχές κατακλύστηκαν από άτοµα τα οποία µιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, είχαν 

διαφορετικές θρησκείες και διατηρούσαν κοινωνικές αναπαραστάσεις και 

πολιτισµικές παραδόσεις, οι οποίες συγκρούονταν κάθετα µε τις κυρίαρχες 

αγγλοσαξονικές προτεσταντικές αντιλήψεις. Στον τοµέα των οικονοµικών αλλαγών  

παρατηρείται την εποχή αυτή µια δραµατική αύξηση του πληθυσµού της χώρας, η 

οποία κατέστησε αναγκαία τη δηµιουργία νέων οδικών αρτηριών, πολλών 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και µεγάλων εθνικών βιοµηχανιών, οι οποίες 

συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Οι αλλαγές αυτές 

επηρέασαν τόσο τις αγροτικές όσο και τις αστικές περιοχές. Η υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών, καθώς και η εµποροποίηση της αγροτικής παραγωγής εµπόδισαν την 

ανάπτυξη µιας διακριτής ευρωπαϊκής αγροτικής κουλτούρας, µια που τόσο οι τιµές 

της γης όσο και ο τρόπος οικονοµικής εκµετάλλευσή τους προωθούσαν τις 

προτεσταντικές αστικές αξίες. 

Κατά την περίοδο αυτή, διαφορετικοί κοινωνικοί θεσµοί συνέβαλαν στον 

αναπροσδιορισµό των σχέσεων του ατόµου µε την κοινωνία, οι οποίες στην πορεία 

τους µέσα στο χρόνο οδήγησαν σε µία εκ βάθρων αναµόρφωση αρκετών παλιών 

κοινωνικών κανόνων και δοµικών σχέσεων. Η εποχή της ανάπτυξης των ΗΠΑ, η 

οποία αποκαλείται και ως «εποχή αναµόρφωσης» και πραγµατώθηκε µεταξύ του 

1880 και του 1920, µας παρέχει σηµαντικές πληροφορίες αναφορικά µε τις 

κοινωνικές δυνάµεις οι οποίες συνέβαλαν στη µορφοποίηση των κοινωνικών 

                                                 
11 L. Greenfeld, 1997, op.cit. 
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σχέσεων.12 Την περίοδο αυτή τίθενται σε εφαρµογή σηµαντικές καινοτοµίες, 

συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας µιας κρατικής διοίκησης, της οποίας βασικός 

σκοπός είναι ο συντονισµός, η καθοδήγηση και ο καθορισµός των βασικών πλευρών 

της κοινωνικής ζωής. ∆ηµιουργήθηκαν διοικητικές δοµές οι οποίες απέβλεπαν στην 

αύξηση της κοινωνικής ευηµερίας, στην καλύτερη διακυβέρνηση του κράτους, στη 

βελτίωση των µέσων µαζικής µεταφοράς, καθώς και στην ανάπτυξη της µαζικής 

εκπαίδευσης. Αν και όλα τα παραπάνω δεν πραγµατοποιήθηκαν χωρίς σθεναρές 

αντιρρήσεις από διάφορες κοινωνικές οµάδες, εντούτοις η περίοδος αυτή έδωσε νέα 

ώθηση στην πίστη των ατόµων στις αναµόρφωση των κοινωνικών θεσµών, ως µια 

χρήσιµη µορφή εµπλοκής του έθνους-κράτους στην καθηµερινή ζωή των πολιτών 

του, η οποία θα άλλαζε και θα βελτίωνε τις συνθήκες της κοινωνικής τους ζωής. Έτσι 

η έννοια της αναµόρφωσης αναδείχθηκε αργά αλλά σταθερά σε ένα αναπόσπαστο 

τµήµα της αµερικάνικης καθηµερινής κοινωνικής ζωής. 

Ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη διαµόρφωση 

µιας αίσθησης ενότητας µεταξύ του αµερικανικού πληθυσµού, ήταν η µετανάστευση. 

Οι µετανάστες αυτοί κατανοούσαν, σε ακόµα µικρότερο βαθµό από τους πρώτους 

δυτικούς εποίκους, τις διαφορές που υπήρχαν µεταξύ των διαφόρων αµερικανικών 

πολιτειών. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, πήγαν στην Αµερική, έγιναν αµερικανοί µε το 

που έφτασαν εκεί, και η πίστη και η υποταγή τους απευθυνόταν σε ολόκληρο το 

έθνος, το οποίο µάλιστα έτειναν να το αντιλαµβάνονται µε µια πολύ περισσότερο 

συνεκτική µορφή, από εκείνη που το βίωνε ο ντόπιος πληθυσµός. Ο αµερικανικός 

εθνικός µύθος, ο οποίος αποδέχεται ότι η νοµιµοποίηση της ιδιότητας του πολίτη 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη µετανάστευση, βρίσκεται στη βάση µιας 

πρωτόγνωρης µορφής εθνικής ενσωµάτωσης, η οποία αποδέχεται το σχηµατισµό 

επιµέρους εθνικών κοινοτήτων. 

Ακριβώς όπως συνέβη και στη δυτική Ευρώπη, η µετανάστευση βοήθησε στην 

ανάδειξη ορισµένων µοναδικών αµερικανικών χαρακτηριστικών. Ενδυνάµωσε και 

έδωσε νέο νόηµα στην αντίληψη ότι η Αµερική είχε µια παγκόσµια αποστολή, και ότι 

το αµερικανικό έθνος συνιστούσε ένα οικουµενικό έθνος, το έθνος της 

ανθρωπότητας.13 Η µοναδικότητά του ήταν αποτέλεσµα µιας µοναδικής 

συγχώνευσης/ ένωσης ανθρώπων, το σύνολο των οποίων, θεωρήθηκε και παράλληλα 

εγγράφηκε στην εθνική συνείδηση του αµερικάνικου λαού, ότι έφτασε εκεί 
                                                 
12 T. Popkewitz, 1994, A political sociology of educational reform, New York, Teachers College Press. 
13 L. Greenfeld, 1997, op.cit. 
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αναζητώντας την ελευθερία, µια που η Αµερική ήταν το άσυλο όλων των 

καταπιεσµένων. Η αύξηση των µεταναστευτικών κυµάτων επιβεβαίωση την 

αντίληψη αυτή των αµερικανών περί ανωτερότητας της εθνικής κοινωνίας τους, ενώ 

παράλληλα, ο τρόπος διακυβέρνησής τους, καθώς και το ανοιχτό πνεύµα τους 

ενίσχυσαν την αίσθηση της ηθικής τους τελειότητας. Η αναγνώριση του 

αµερικανικού έθνους µέσω της ύπαρξης µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, της οποίας τα 

µέλη ήταν ελεύθερα και ίσα µεταξύ τους, και η οποία βασιζόταν τόσο στο σεβασµό 

της προσωπικότητας κάθε ατόµου όσο και στην αυτοπραγµάτωση όλων των µελών 

της, ανάχθηκε σε µια παγκοσµίως αναγνωριζόµενη οντότητα. 

Λαµβάνοντας υπόψη µας τον «παράδοξο» τρόπο συγκρότησης του 

αµερικανικού έθνους, µας εκπλήσσει, επίσης, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ υιοθέτησαν ένα 

οµοσπονδιακό σύστηµα διοίκησης. Στην πραγµατικότητα, υπήρξε η µόνη περίπτωση 

στην οποία χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο αυτό, και η οποία χαρακτηρίστηκε από την 

ταυτόχρονη γέννηση τόσο του έθνους όσο και του έθνους-κράτους, ως δύο 

φαινόµενα, τα οποία, τουλάχιστον κατά την περίοδο γένεσής τους, ήταν συγκεχυµένα 

και λανθασµένα εξισωµένα µεταξύ τους.14  

Μια από τις βασικότερες υποθέσεις της αµερικανικής ιστορίας υπήρξε εκείνη 

που διατείνεται ότι η αµερικανική εθνική ταυτότητα αναπτύχθηκε, κυρίως, γύρω από 

ένα πολιτικό δόγµα, γύρω από ένα σύνολο πολιτικών ιδεών, συνταγµατικών 

τεχνασµάτων και πολιτισµικών αξιών, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να 

επιτευχθεί η ενσωµάτωση, µέσα σ� αυτήν, ενός εξαιρετικά διαφοροποιηµένου 

«εθνικού» πληθυσµού. Η Αµερική ήδη από την πρώτη στιγµή της ύπαρξή της 

πολιτογραφήθηκε ως ένα έθνος µεταναστών, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές 

χώρες. Εντούτοις, η αµερικανική εθνική ταυτότητα έχει πολύ πιο πρόσφατες ρίζες, 

µια που χρονολογείται µόνο από τα τέλη του 19ου αιώνα.15 Αρχικά οι αµερικανοί, µε 

εξαίρεση εκείνους που είχαν αγγλική καταγωγή, αποτελούνταν από διάφορους 

πληθυσµούς οι οποίοι διέθεταν ένα είδος ταυτότητας, το οποίο, όµως, δεν είχε ακόµα 

µετουσιωθεί σε εθνική ταυτότητα. 

Πιο συγκεκριµένα, οι Άγγλοι άποικοι έφτασαν στην Αµερική φέρνοντας µαζί 

τους τη δική τους διακριτή εθνική ταυτότητα. Υπόκειντο στους αγγλικούς νόµους και 

γι� αυτό απολάµβαναν συγκεκριµένα δικαιώµατα και ελευθερίες. Παρατηρούµε, 

                                                 
14 G. Jauregui Bereciartu, 1994, Decline of the nation-state, Reno, University of Nevada Press. 
15 Th, Goebel, 1997, A government of lows or a government of the people? Direct democracy and 
American political culture, 1890-1920, in Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 123-148. 
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δηλαδή, τη µεταφορά της αγγλικής εθνικής ταυτότητας στο Νέο Κόσµο, καθώς και τη 

διατήρησή της ακόµα και µετά την ανεξαρτησία του από την αγγλική κυριαρχία. Το 

γεγονός αυτό µας παρουσιάζει τη διάχυτη τότε αντίληψη ότι η αµερικανική εθνική 

ταυτότητα πηγάζει από την κοινή πολιτισµική εµπειρία των κατοίκων της, και κατά 

συνέπεια είναι σαφώς περισσότερο φυσική από οποιαδήποτε πολιτικά δοµηµένη 

κατασκευή. Η αντίληψη αυτή καταδεικνύει το γεγονός ότι παρά τη νίκη των 

αµερικανών εναντίον των άγγλων, η αγγλική καταγωγή τους παρέµεινε η πρωταρχική 

πηγή ταυτοποίησή τους. Ωστόσο, η αµερικανική επανάσταση παρείχε, επίσης, στους 

αµερικανούς τα πρώτα ακατέργαστα υλικά συστατικά για τη δηµιουργία του εθνικού 

αφηγηµατικού µύθου.16 Το γεγονός αυτό συνέβαλε, ανάµεσα στα άλλα, σε µια 

στροφή από την έως τότε θεωρούµενη «φυσική» (αγγλική) εθνική κουλτούρα προς 

την υιοθέτηση µιας νέα ιδεολογίας, η οποία λειτούργησε ως βάση για τη διαµόρφωση 

µιας διακριτής εθνικής ταυτότητας του νεοσύστατου αµερικανικού έθνους.  

Αυτό αποτελεί ένα καθοριστικό σηµείο στη διαδικασία συγκρότησης της 

αµερικανικής εθνικής ταυτότητας. Η επιλογή αυτή ανάµεσα στην ιδεολογία και την 

κουλτούρα κατέστη δυνατή µε τη βοήθεια των αρχών του ∆ιαφωτισµού, οι οποίες 

καθόρισαν και την αµερικάνικη νεωτερικότητα. Ειδικότερα, υπήρξε απόρροια των 

αρχών της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία προσπάθησε να επιβάλει µια πολιτική 

ιδεολογία ως τη βάση για τη δηµιουργία ενός νέου έθνους-κράτους, µέσα στο 

συγκείµενο µιας ενοποιητικής εθνικής ταυτότητας, η οποία ήταν ήδη αισθητή, και η 

οποία είχε αναδυθεί µέσα από ήδη προϋπάρχοντα πολιτισµικά συστατικά στοιχεία.17 

Εντούτοις, ως µια αποικιακή κοινωνία, η περίπτωση της Αµερικής ήταν εντελώς 

διαφορετική, κυρίως, ως προς το γεγονός ότι έπρεπε να κατασκευάσει ένα σηµείο 

εστίασης της νέας εθνικής ταυτότητας. Η ανάγκη αυτή καθιστά πλήρως κατανοητούς 

τους λόγους για τους οποίους η υιοθέτηση µιας νέας µορφής ιδεολογίας ανάχθηκε σε 

βάση δόµησης µιας εξολοκλήρου νέας εθνικής ταυτότητας.  

Οι συνέπειες της επιλογής αυτής είναι πολύπλοκες. Ενώ παρείχε τη βάση για 

την επίκληση της εθνικής µοναδικότητας, ταυτόχρονα, έθεσε τις βάσεις για τη 

δηµιουργία µιας πολιτικής οικουµενικότητας, η οποία προετοίµασε το δρόµο για την 

εµφάνιση, κατά τον 20ο αιώνα, της γνωστής αµερικανικής αντίληψης περί της 
                                                 
16 S. Haseler, 1996, The English tribe. Identity, nation and Europe, London, MacMillan, R. Von 
Freideburg, 1997, Puritan piety, �liberties and franchises of englishmen�, and �peaceable kingdoms�: 
English eraly modern foundations of the American body politic, in Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 83-120. 
17 J. Stratton & I. Ang, 1998, Multicultural imagined communities: Cultural difference and national 
identity in the USA and Australia, in Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, Routledge, p.p. 
135-162. 
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εύκολης υιοθέτησης του αµερικάνικου τρόπου ζωής από άλλα εθνικά σύνολα σε όλες 

τις γωνίες του πλανήτη. Μέσα στο συγκείµενο των ίδιων των ΗΠΑ, η λογική αυτή 

µας βοηθά να εξηγήσουµε τους λόγους για τους οποίους οι διαφορετικοί άνθρωποι 

που συνθέτουν τις ΗΠΑ, και οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά πολιτισµικά 

συγκείµενα, διαβιούν αρµονικά υπό τις επιταγές θεµελιωδών ιδεωδών που καθιστούν 

την Αµερική «γη της επαγγελίας».18  

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη άποψη, σύµφωνα µε την οποία οι ΗΠΑ δεν 

αποτελούν ένα «πραγµατικό» έθνος-κράτος ούτε διαθέτουν µια γνήσια και διακριτή 

εθνική παράδοση.19 Και όντως αυτό θα µπορούσε να ισχύει στην περίπτωση που οι 

παραπάνω όροι γίνονται αντιληπτοί σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε σχετικά µ� αυτούς ο 

Herder.20 Ωστόσο η άρθρωση του παραπάνω ισχυρισµού καταδεικνύει µια σαφή 

παρανόηση της αµερικανικής ιστορίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι 

οικουµενικές ιδέες και αντιλήψεις υπήρξαν εκείνες που απετέλεσαν τη βάση για την 

ανάδυση µιας διακριτής αµερικανικής ταυτότητας µέσω του διαχωρισµού της από την 

αντίστοιχη αγγλική, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν µεταξύ τους κοινές ιστορικές 

ρίζες.  

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι οι ΗΠΑ, λόγω της 

ιδιάζουσας µορφής τους, χρειάστηκαν πολύ περισσότερο χρόνο, από ότι τα υπόλοιπα 

παραδοσιακά έθνη-κράτη, προκειµένου να κατασκευάσουν και να παρουσιάσουν 

προς την έξωθεν κοινωνική πραγµατικότητα τα συνήθη σύµβολα που είχαν 

υιοθετήσει τα σύγχρονα έθνη-κράτη. Έτσι, η πρωτεύουσα του κράτους, η σηµαία, οι 

εθνικές εορτές, τα εχέγγυα υποταγής, καθώς και ο εθνικός ύµνος, προσδιορίστηκαν 

ξεκάθαρα µετά το 1931. 

Στην προσπάθειά µας να ανακαλύψουµε τους τρόπους εκείνους που θα µας 

επιτρέψουν να κατανοήσουµε τη δηµιουργία της αµερικανικής εθνικής ταυτότητας, 

µία αρκετά ασφαλής προσέγγιση είναι η ενασχόλησή µας µε το λόγο που απορρέει 

από την ποικιλία των αντιλήψεων αναφορικά µε την έννοια του «ιδανικού 

αµερικανού», όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τις προσπάθειες ενσωµάτωσης των 

µεταναστών στο αµερικανικό έθνος. Τόσο το θέµα της αµερικανοποίησης όσο και το 

ερώτηµα αναφορικά µε τον τρόπο επίτευξής της, υπήρξαν αντικείµενο ενός πολύ 
                                                 
18 D. McCrone, 2000, Η κοινωνιολογία του εθνικισµού, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, J. Stratton & 
I. Ang, 1998, op.cit., p.p. 135-162, G. Cubbit, 1998, Introduction, in Cubitt G. (ed.) Imagining nations, 
New York, Manchester University Press, p.p. 1-21. 
19 K. Krakau, 1997, Nation-National identity-Nationalism: An introduction, in Krakau K. (ed.) op.cit., 
p.p. 7-16. 
20 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σχετικά κεφάλαια που προηγήθηκαν. 
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παραστατικού διαλόγου µεταξύ των ειδικών, τόσο λίγο πριν, κατά τη διάρκεια όσο 

και αµέσως µετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. ∆ιάφοροι παράγοντες 

επέτειναν τη σηµασία του δηµόσιου αυτού λόγου σ� αυτήν τη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή. Ανάµεσα σ� αυτούς συγκαταλέγεται το γεγονός ότι περίπου το 14.7% του 

πληθυσµού ήταν µετανάστες.21 Οι προοδευτικές πολιτικές αντιλήψεις εµφανίζονταν 

ιδιαίτερα αισιόδοξες αναφορικά µε την πιθανότητα µιας ενεργούς κοινωνικής 

αναµόρφωσης στην οποία θα συµπεριλαµβανόταν και το θέµα των µεταναστών. Από 

την άλλη, πολλοί αµερικανοί πολίτες διατηρούσαν σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε 

την πίστη που θα µπορούσαν να επιδείξουν οι µετανάστες αυτοί απέναντι στην ιδέα 

του αµερικάνικο έθνους σε καιρό πολέµου. 

Φυσικά σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της αµερικανικής εθνικής ταυτότητας 

διαδραµάτισαν και οι νεωτερικές αντιλήψεις, οι οποίες συνδέονταν άρρηκτα µε τον 

ευρωπαϊκό ιµπεριαλισµό. Η διαδικασία αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε, βέβαια, χωρίς 

προβλήµατα. Η αντιρατσιστική αντίληψη του αµερικανικού έθνους-κράτους ερχόταν 

σε σύγκρουση µε τη θεοποίηση της έννοιας των διακριτών ευρωπαϊκών αντιλήψεων 

περί των ριζών των διαφόρων εθνικών κρατών. Επιπρόσθετα, η αµερικανική 

θεώρηση της πολιτικής ως µέσο για την επίτευξη των ιδίων συµφερόντων της 

ερχόταν σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή αντίληψη για την ύπαρξη συγκεκριµένων 

διεθνών πολιτικών κανόνων.22 Ωστόσο, µπορούµε να πούµε ότι η αµερικανική εθνική 

ταυτότητα δηµιουργήθηκε ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα, τα οποία χαρακτηρίζονται 

από κεντρικές πλευρές του νεωτερικού προτάγµατος. Το πρώτο από αυτά είναι ο 

συναγωνισµός µε την ήδη προϋπάρχουσα κουλτούρα των αυτοχθόνων κατοίκων της 

περιοχής, που θεωρήθηκε πρωτόγονη και άγρια, και η οποία σε αρκετά µεγάλο βαθµό 

καταστράφηκε µέσω της εξόντωσης, σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις στο βαθµό 

της γενοκτονίας, των αυτοχθόνων κατοίκων της. Το δεύτερο απορρέει από την 

πρόκληση της απορρόφησης των µεταναστών, καθώς και των αρχικών εθνικών 

ταυτοτήτων τους υπό την ανώτερη έννοια της αµερικανικής εθνικότητας. 

Οι ΗΠΑ ως µια χώρα µεταναστών, δε δοκίµασε ποτέ τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν σχεδόν όλα τα άλλα εθνικά κράτη, και οι οποίες προκαλούνται από 

την εισροή «ξένων» νεοεισερχόµενων στοιχείων, τα οποία έρχονται σε αντίθεση και 

βρίσκονται σε συνεχή τριβή µε το ήδη κυρίαρχο και σφυρηλατηµένο έθνος. Παρά το 

                                                 
21 D. Herrmann, 1997, Making Americans: Conceptions of the ideal American in campaigns to 
americanize new immigrants in early 20th century, in Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 169-184. 
22 M. Albrow, 1997, The global age, Stanford:CA, Stanford University Press. 
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γεγονός αυτό, ακόµα και στο αµερικανικό συγκείµενο έχουν κατά περιόδους 

παρατηρηθεί περιπτώσεις άρνησης παραχώρησης ίσων πολιτισµικών, πολιτικών και 

οικονοµικών ευκαιριών, τόσο σε συγκεκριµένα άτοµα όσο και ορισµένες οµάδες 

ατόµων, εξαιτίας των διακριτών εθνικών τους χαρακτηριστικών, καθώς και του 

τρόπου µε τον οποίο τα εκφράζουν. Έτσι, στις αρχές του 1800, οι αγγλοσάξονες 

µετανάστες αναδείχθηκαν στην πιο ισχυρή εθνική οµάδα στις ΗΠΑ. Οι αγγλικές 

πολιτισµικές πρακτικές, αξίες και µορφές συµπεριφοράς ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλείς 

σε όλη την έκταση της χώρας. Η συγκεκριµένη αυτή πολιτισµική οµάδα ήταν , 

επίσης, αφοσιωµένη στην έννοια της αµερικανοποίησης όλων των άλλων κοινωνικών 

και πολιτισµικών οµάδων που είχαν µεταναστεύσει στη χώρα αυτή, καθώς και του 

εκπολιτισµού τόσο των αφρικανών-αµερικανών όσο και του αυτόχθονου 

πληθυσµού.23  

 Η πρακτική αυτή συναντάται σε αρκετά µεγάλο βαθµό ακόµα και στη 

σύγχρονη εποχή. Έτσι, στις ΗΠΑ η κυρίαρχη οµάδα των λευκών αγγλοσαξόνων 

προτεσταντών ταξινοµεί όλους τους άλλους αµερικανούς πολίτες σε διάφορες 

εθνοτικές ή φυλετικές οµάδες. Στην πρώτη κατηγορίας ανήκουν οι απόγονοι των 

ευρωπαίων µεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες εθνικές και πολιτισµικές 

καταβολές µε ην κυρίαρχη αυτή εθνική οµάδα. Στη δεύτερη κατατάσσονται οι 

λεγόµενοι και ως έγχρωµοι αµερικανοί, δηλαδή, οι αφρικανοί, οι κινέζοι, οι ιάπωνες, 

οι προτορικανοί, και οι µεξικανοί.24 Ωστόσο, ο καθορισµός των διαφορών τους 

χρησιµοποιείται για τη διασφάλιση της µοναδικότητας της ταυτότητας της κυρίαρχης 

εθνικής πολιτισµικής οµάδας, παρά για την αναγνώριση των πολιτισµικών 

ιδιαιτεροτήτων τους. 

Για πολλούς αµερικανούς, τα ερωτήµατα που σχετίζονται µε την έννοια της 

εθνικής ταυτότητας φαίνεται ότι δε λαµβάνουν υπόψη τους την πολυπλοκότητα των 

λειτουργιών του εθνικισµού, µε αποτέλεσµα να προσδίδεται σ� αυτά µια µυθική 

                                                 
23 J. Banks, 1994, Multiethnic education. Theory & practice, Boston, Allyn & Bacon, H.A. Giroux, 
1990, The politics of postmodernism. Rethinking the boundaries of race and tehnicity, in Journal of 
Urban and Cutlural Studies, vol. 1, no. 1, p.p. 5-38, A. Kandylaki, 1999, �Multi-culturalism� and 
�anti-racism�. A binary opposition or a potentail coalescence in British social services. Evaluating 
cases of sexual abuse, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, 
Ellinika Grammata, p.p. 372-391, K. Karakau, 1997, op.cit., p.p. 7-16, A. Rapoport, 1997, The dual 
role of the nation state in the evolution of world citizenship, in Rotblat J. (ed.) World citizenship. 
Allegiance to humanity, New York, St. Martin�s Press, p.p. 91-125. 
24 D. Cuche, 2001, Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, J. 
Delgado-Moreira, 1997, European politics of citizenship, in The Qualitative Report, vol. 3, no. 3, p.p. 
1-13, S. Model, 1996, Context and opportunity: Minorities in London and New York, in Social Forces, 
vol. 75, no. 2, p.p. 485-510. 
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διάσταση.25 ∆οµηµένη µέσω της ισχυρής επίκλησης της πολιτισµικής αφοµοίωσης 

και της νοµιµοποίησης του λόγου περί πατριωτισµού, η αµερικανική εθνική 

ταυτότητα λειτουργεί συχνά µέσα σε ένα κατασκευασµένο εκ των προτέρων 

ιδεολογικό συγκείµενο, το οποίο µένει ανεπηρέαστο τόσο από τα ιστορικά όσο και 

από οποιασδήποτε άλλης µορφής κληροδοτήµατα του ολοκληρωτισµού. Αντί να 

γίνεται αντιληπτή ως ένα εργαλείο για µια ενδεχόµενη υπονόµευση του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η εθνική ταυτότητα στις ΗΠΑ έχει συνδεθεί άρρηκτα µε 

τη µυθική προέλαση προς την πρόοδο και την ευηµερία της χώρας, καθώς και µε την 

προσπάθεια «εξαγωγής» σε άλλα έθνη-κράτη των δηµοκρατικών πεποιθήσεων, 

καθώς και του δηµοκρατικού τρόπου διακυβέρνησης της χώρας.  

Ως εκ τούτου, η αµερικανική εθνική ταυτότητα έχει σφυρηλατηθεί µέσα στα 

πλαίσια µιας κοινής µνήµης, µε τη µορφή ενός λόγου, ο οποίος συνδέει το έθνος, την 

κουλτούρα και την πολιτεία (citisenship) σε µία αδιάρρηκτη και χωρίς 

αντιπαραθέσεις εθνική οντότητα. Μέσα σ� αυτό το αφηγηµατικό συγκείµενο, η 

αµερικανική εθνική ταυτότητα δοµείται µέσα από τις έννοιες της πολιτείας 

(citizenship) και του πατριωτισµού, οι οποίες υποτάσσουν τις εθνικές, φυλετικές και 

πολιτισµικές διαφορές στη λογική της αφοµοίωσης σε µία κοινή κουλτούρα, η 

διαµόρφωση της οποίας καθίσταται δυνατή µέσω της διαδικασίας του γνωστού 

«melting pot».26 Πίσω από την κοινωνική κατασκευή που διαµορφώνει αυτή την 

αντίληψη περί εθνικής ταυτότητας ελλοχεύει µια πολύ στενόµυαλη σύλληψη της 

ιστορίας, η οποία χρησιµοποιείται τόσο για την υπεράσπιση των αφηγήσεων της 

κυρίαρχης κουλτούρας όσο και για τη νοµιµοποίηση της εθνικιστικής εικόνας του τι 

σηµαίνει να είσαι αµερικανός.  

Λαµβάνοντας υπόψη της ιστορία της χώρας µπορούµε σχετικά εύκολα να 

διακρίνουµε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αµερικανικής εθνικής ταυτότητας, 

καθώς και του αµερικανικού εθνικισµού. Την πίστη τους στην υψηλό προορισµό του 

έθνους. Η αντίληψη αυτή, τις οποίας οι ρίζες εντοπίζονται στη θρησκευτική βάση των 

πρώτων χρόνων της αµερικανικής ιστορίας, αναζωπυρώνεται µέσα στα πλαίσια του 

∆ιαφωτισµού του 18ου αιώνα, µε αποτέλεσµα την παραγωγή µιας ακόµα πιο 

εθνοκεντρικής προοπτικής αναφορικά µε την έννοια του εκλεκτού έθνους, και της 

                                                 
25 H. Giroux, 1998, The politics of national identity and the pedagogy of multiculturalism in the USA, 
in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 178-194. 
26 B. Porter, 1997, Concepts of nationalism in history, in Van Horne W. (ed.) Global convulsions, New 
York, State University of New York Press, p.p. 93-114, T. Smith, 1997, The American national identity 
and U.S. foreign policy, in Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 333-344.  
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ανάθεσης σ� αυτό µιας ειδικής αποστολής. Στην αντιπαραβολή του γεγονότος ότι και 

τα άλλα έθνη-κράτη έχουν αναπτύξει παρόµοιους µηχανισµούς και αντιλήψεις, η 

απάντηση είναι ότι η περίπτωση της Αµερικής είναι εντελώς διαφορετική. Και 

πραγµατικά ένα εντελώς διακριτό χαρακτηριστικό της είναι ότι αυτή ουσιαστικά 

γεννήθηκε και ανδρώθηκε µέσα από την αντίληψη αυτή, ενώ τα περισσότερα από τα 

άλλα έθνη-κράτη παρήγαγαν αυτές τις ιδέες σε πολύ µεταγενέστερο στάδιο της 

ανάπτυξής τους, στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τόσο την ιδεολογία που 

είχαν υιοθετήσει όσο και το µέγεθος της δύναµης που κατείχαν.27 Η ταύτιση των 

ΗΠΑ µε την έννοια της «νέας Ιερουσαλήµ» αποτελεί από τότε ένα από τα 

σηµαντικότερα συστατικά στοιχεία της εξωτερικής αµερικανικής πολιτικής, µέσω του 

οποίου επιχειρήθηκε, ανάµεσα στα άλλα, και η προβολή των αµερικανικών αξιών 

προς τον έξω κόσµο.    

Σε αντίθεση, λοιπόν, µε την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη, διαπιστώνεται από 

τα παραπάνω ότι ο αµερικανικός εθνικισµός είναι ο δεύτερος πιο παλιός εθνικισµός 

του κόσµου. Ο B. Anderson28 θεωρεί ότι στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου 

αιώνα οι νέες αµερικανικές πολιτείες, τόσο του βορρά όσο και του νότου, είχαν 

αναπτύξει τρόπους κατανόησης της έννοιας του έθνους πολύ πριν τα περισσότερα 

κράτη της Ευρώπης κάνουν κάτι παρόµοιο. Ο αµερικανικός αυτός εθνικισµός 

απορρέει άµεσα από τον αυθεντικό αγγλικό εθνικισµό, στην ιστορική του πορεία, 

όµως, προσέλαβε µια εντελώς διαφορετική µορφή από όλους τους άλλους 

εθνικισµούς.29 Εποµένως, δίκαια χαρακτηρίζονται ως οι γεννήτορες του εθνικισµού 

της σύγχρονης εποχής. 

Το περιεχόµενο τόσο των ιµπεριαλιστικών όσο και των αντι-ιµπεριαλιστικών 

πτυχών του αµερικανικού εθνικισµού µπορεί να ειδωθεί ως ακολούθως. Σύµφωνα µε 

την αντι-ιµπεριαλιστική πτυχή του, στηριζόταν κατά κύριο λόγο στις βασικές αρχές 

της πολιτικής αρετής και της εξισορροπηµένης διακυβέρνησης, οι οποίες δεν είχαν 

διαφθαρεί από τις αντιλήψεις περί επεκτατισµού. Επίσης, αντικατόπτριζε το φόβο της 

πεπερασµένης φύσης των εθνών-κρατών, καθώς και την αντίληψη της ανάδυσης και 

της πτώσης των πολιτισµών. Η µόνη πηγή σωτηρίας για το µέλλον είναι η επιστροφή 

στις ήδη αποδεδειγµένες «ορθές» µορφές συµπεριφοράς του παρελθόντος. Αντίθετα, 
                                                 
27 K. Krakau, 1997, op.cit., p.p. 7-16. 
28 B. Anderson, 1997, Φαντασιακές κοινότητες: Στοχασµοί για τις απαρχές και τη διάδοση του 
εθνικισµού, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, του ίδιου, 1991, Imagined Communities Reflections on the Origin 
and Spread of Nationalism, London, Verso, του ίδιου, 1996b, Intriduction, in Balakrishanam G. (ed.) 
op.cit. 
29 L. Greenfeld, 1997, op.cit., p.p. 19-52. 
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η ιµπεριαλιστική πτυχή του περιέχει αρκετά «προοδευτικά» και σαφώς εθνοκεντρικά 

στοιχεία, τα οποία στρέφονταν από τη µια εναντίον των ευρωπαϊκών, αλλά και των 

υπόλοιπων µη-ευρωπαϊκών «βάρβαρων», όπως τα χαρακτήριζαν, εθνών-κρατών από 

την άλλη.30     

Μέσα σ� αυτό το συγκείµενο ορισµένοι κάνουν λόγο για µια σχεδόν ουτοπική 

θεώρηση του αµερικανικού εθνικισµού, ως την πλέον καθαρή πραγµάτωση των 

αρχών του ατοµικιστικού πολιτικού εθνικισµού.31 Άλλοι υιοθετούν ακόµα πιο 

απαισιόδοξες απόψεις αναφορικά µε τον αµερικανικό εθνικισµό, καθώς παρατηρούν 

ότι στις ΗΠΑ η έννοια του ολοκληρωτικού εθνικισµού είναι πολύ περισσότερο 

ανεπτυγµένη από οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη.32  

Ωστόσο, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η αµερικανική περίπτωση 

έγκειται στο γεγονός ότι αντικρούει την ευρύτατα διαδοµένη άποψη, σύµφωνα µε την 

οποία η εµφάνιση του εθνικισµού προϋποθέτει την ύπαρξη ορισµένων, έστω και 

αρχέγονων, καταβολών, πράγµα που όπως προαναφέραµε, δεν ισχύει στην 

αµερικανική περίπτωση. Ο Α. Smith,33 όµως, αντικρούει την άποψη αυτή, 

υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ένα πρώτης τάξης τόσο ως µορφή µιας 

εδαφικής κοινότητας πολιτικού τύπου όσο και ως απόδειξη της δύναµης του 

εδαφικού εθνικισµού.  

Συνοψίζοντας όσα προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι η ιστορία των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε αρχικά από τον ηγετικό ρόλο 

που ανέλαβε το αµερικανικό κράτος στη προσπάθεια καθορισµού των αµερικανικών 

ιδιαιτεροτήτων σε αντίθεση προς τη µητροπολιτική Αγγλία, ο οποίος συνέβαλε 

καθοριστικά στη δηµιουργίας µιας σαφώς διαφοροποιηµένης ιδεολογικής 

στρατηγικής κατασκευής και στήριξης της εθνικής ταυτότητας. Ποια είναι, εποµένως, 

                                                 
30 N. Chomsky, 1993, Εθνικισµός και νέα παγκόσµια τάξη: συνέντευξη στον Τάκη Φωτόπουλο, στο 
Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 11-18, F. Hilfrich, 1997, Falling back into history: Conflicting visions of 
national decline and destruction in the imperialism debate around the turn of the century, in Krakau K. 
(ed.) op.cit., p.p.149-166. 
31L. Greenfeld, 1997, op.cit., p.p. 19-52.  
32 D. McCrone, 2000, όπ.π., T. Smith, 1997, op.cit., p.p. 333-344. 
33 A. Smith, 1993, The Ethnic Sources of Nationalism, in Brown M.E. (ed.) Ethnic Conflict and 
International Security, Princeton, N.J. Princeton University Press, p.p. 27-41, του ιδίου, 1994, 
Gastronomy or geology? The role of nationalism in the reconstruction of nations, in Nations and 
Nationalism 1, vol. 1, p.p. 3-23, του ιδίου, 1995, The problem of national identity: ancient, medieval 
and modern in Ethnic and Racial Studies, vol. 18, no. 2, p.p. 375-399, του ιδίου, 1996, Culture, 
community and territory: the politics of ethnicity and nationalism, in International Affairs, vol. 72, no. 
3, p.p. 445-458, βλέπε επίσης: M. Bookchin, 1993, Ο εθνικισµός και το «εθνικό ζήτηµα», στο 
Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 19-48.  
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τα συµπεράσµατα που µπορούµε να αντλήσουµε από τις διάφορες αντιλήψεις περί 

του ιδανικού αµερικανού πολίτη;  

Αυτό που µπορούµε κάλλιστα να ισχυριστούµε είναι η ύπαρξη της 

παραδοσιακής, µέσα στο συγκείµενο κάθε έθνους-κράτους, ύπαρξης στενών σχέσεων 

ανάµεσα στη συγκεκριµένη έννοια του πολίτη και την ιδεατή µορφή του, όπως αυτή 

παρουσιάζεται µέσω της διακριτής εθνικής ταυτότητας. Η µοναδικότητα του 

αµερικανικού έθνους συνίσταται στο γεγονός ότι κατά την ιστορική διαδροµή της 

ύπαρξής του, παρέµεινε πιστό στην αρχική αντίληψη περί έθνους που το ίδιο 

κατασκεύασε και υιοθέτησε. Επιπρόσθετα, χαρακτηριστική υπήρξε η συµβολή του 

και στην κατανόηση των αρχών τόσο του ατοµικιστικού όσο και του πολιτικού 

εθνικισµού. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την ετερογένεια που διακρίνει τα 

µέλη του, συντείνουν στην υιοθέτηση της αντίληψη ότι το αµερικανικό έθνος δεν 

µοιάζει µα κανένα άλλο έθνος του κόσµου. Πρόκειται για σαφώς για µια πολιτειακή 

θέσπιση ενός λαού-έθνους χωρίς την ύπαρξη καµιάς ρητής αναφοράς στην ύπαρξη 

ουσιολογικών καταβολών. 

Πριν από τον Εµφύλιο Πόλεµο, οι αµερικανοί, αν και ήταν ενωµένοι κάτω από 

τις κοινές αξίες της ισότητας και της ελευθερίας οι οποίες τους είχαν οδηγήσει στη 

διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους από την καταπιεστική αγγλική µητρόπολη, δεν 

ήταν σε θέση να προβούν στην ολοκλήρωση της κατασκευής της εθνικής τους 

ταυτότητας και κατά συνέπεια να αποκτήσουν ύπαρξη ως έθνος, µια που η ύπαρξη 

του θεσµού της δουλείας ερχόταν σε αντίθεση µε αρκετές από τις βασικές εθνικές 

διακηρύξεις και ιδιαιτερότητές τους. Ως ένα µία κοινωνία µεταναστών οι ΗΠΑ 

ερχόταν, επίσης, αντιµέτωπες µε το πρόβληµα της δηµιουργίας µιας διακριτής 

εθνικής ταυτότητας, η οποία δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί µόνο µέσα από τα 

ακατέργαστα υλικά µίας κοινής προϋπάρχουσας και διακριτής κουλτούρας. Μετά τον 

Εµφύλιο Πόλεµο ο δρόµος ήταν πλέον ανοιχτός για την ενδυνάµωση της εθνικής 

συνοχής, η οποία αντικατοπτρίστηκε και στο όνοµα του νεοσύστατου έθνους-

κράτους, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, το οποίο απέδιδε σ� αυτό, κυρίως, µια 

ενοποιητική παρά µια πλουραλιστική σηµασία. 

Αν και η εθνική ιδεολογία αποτελούνταν από ένα συνεκτικό σύνολο αξιών, 

κρίθηκε αναγκαία η επέκτασή της στον κόσµο των ιδανικών ή ακόµα και των 

ονείρων, προκειµένου να µπορέσει να συµβάλει στον ύψιστο δυνατό βαθµό στο 

ψυχολογικό δέσιµο των µελών της. Έτσι, αναπτύχθηκε µια εθνοκεντρική αντίληψη 
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περί αµερικανικού έθνους, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη κάθε 

µορφής εθνικισµού. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, θα λέγαµε ότι η µοίρα του αµερικανικού έθνους 

είναι «να µην έχει ιδεολογίες, αφού αποτελεί το ίδιο µια ιδεολογία».34 Ως ένα βαθµό, 

η ρήση αυτή ισχύει για όλα τα έθνη, µια που η έννοια του έθνους είναι πάνω απ� όλα 

µια ιδεολογική κατασκευή. Ωστόσο, η αντίληψη αυτή ανταποκρίνεται περισσότερο 

στην αµερικανική πραγµατικότητα, µια που στη δική της περίπτωση η ύπαρξη µιας 

ιδεολογίας ως απόδειξης ότι η αµερικανική κοινωνία συνιστά ένα έθνος, σε µια εποχή 

που τόσο η εδαφική του επικράτεια όσο και οι πηγές, οι θεσµοί και ο χαρακτήρας του 

παραµένουν υπό αµφισβήτηση, συνιστά το µοναδικό σίγουρο διακριτό 

χαρακτηριστικό της. Λόγω αυτού του αυστηρά παραγωγικού χαρακτήρα της 

αµερικανικής εθνικής ταυτότητας, η ιδεολογική προβληµατική που αρθρώνεται µέσω 

του αµερικανικού εθνικισµού είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που συναντάµε 

σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.  

                       

                             

       

       

                           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

                                                 
34 L. Greenfeld, 1997, op.cit., p.p. 19-52. 
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1. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΘΝΟΥΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Ο δολοφονηµένος δεν είναι υπεύθυνος για το δικό του φόνο. 

Και ο κλεµµένος δεν είναι αψεγάδιαστος επειδή τον έκλεψαν. 

Ο δίκαιος δεν είναι αθώος για τις πράξεις του αχρείου. Κι�  

εκείνος που έχει καθαρά τα χέρια του δεν είναι καθαρός για  

τα χέρια του κακούργου. Ναι ο ένοχος είναι συχνά θύµα του 

αδικηµένου. Κι� ακόµα πιο συχνά ο καταδικασµένος είναι 

εκείνος που σηκώνει το φορτίο του αθώου και του  

αψεγάδιαστου. ∆εν µπορείτε να ξεχωρίσετε τον δίκαιο από 

τον µη δίκαιο και τον καλό από τον αρχείο. Γιατί στέκονται 

µπροστά στο πρόσωπο του ήλιου, όπως ακριβώς η µαύρη κλωστή 

και η άσπρη είναι συνυφασµένες. Και όταν η µαύρη κλωστή 

σπάσει ο υφαντής θα κοιτάξει ολόκληρο το ύφασµα και θα 

εξετάσει επίσης τον αργαλειό� 

Χαλίλ Γκιµπράν.    

 

Από όλους τους επίσηµους κοινωνικούς θεσµούς, τα σχολεία αποτελούν ένα 

από τα αποτελεσµατικότερα εργαλεία ανάπτυξης ή µείωσης των προκαταλήψεων 

απέναντι στους εθνικούς «άλλους». Έως την εποχή που οι µαθητές θα τελειώσουν το 

σχολείο, οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και η συµπεριφορά τους απέναντι στους 

ανθρώπους έχουν ήδη διαµορφωθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να απαιτείται η εµφάνιση 

εξαιρετικά φορτισµένων καταστάσεων, προκειµένου να επιτευχθούν σηµαντικές 

αλλαγές σε όλες τις παραπάνω πτυχές του χαρακτήρα τους. Το έργο του σχολείου 

δυσχεραίνεται ακόµα περισσότερο από το γεγονός ότι τα παιδιά από τη στιγµή που 

ξεκινούν τη φοίτησή τους σ� αυτό, έχουν ήδη σχηµατίσει κάποιες πρώτες στάσεις και 

απόψεις αναφορικά µε διάφορες φυλετικές ή εθνικές οµάδες. Έτσι, σε αρκετές 

περιπτώσεις, δεν έχουµε να κάνουµε µε µαθητές οι οποίοι έχουν αξιολογικά 

ουδέτερες απόψεις, αλλά µε άτοµα που έχουν ήδη σχηµατίζει αρνητικές στάσεις, πριν 

ακόµα δοθεί η ευκαιρία τόσο στο σχολείο όσο και στους αρµόδιους φορείς του, να τα 

επηρεάσουν σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Γνωρίζουµε ότι τόσο στερεοτυπικές όσο και οι µη στερεοτυπικές στάσεις και 

αντιλήψεις διδάσκονται και βιώνονται µέσα στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης 
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κοινωνίας. Η διαπίστωση αυτή µας επιτρέπει να κατανοήσουµε ότι το έργο που 

επιτελείται µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος γενικότερα και του σχολείου 

ειδικότερα, ξεπερνά κατά πολύ την απλοϊκή αντίληψη της εκµάθησης γεγονότων και 

κανόνων. Στην πραγµατικότητα, αφορά την ολόπλευρη εκπαίδευση του ατόµου, στην 

οποία συµπεριλαµβάνονται και θέµατα πεποιθήσεων και ηθικών αρχών, οι οποίες στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης του νεωτερικού έθνους-κράτους οφείλουν να µετακενωθούν 

στα κεφάλια όλων ανεξαιρέτως των µαθητών. 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα επιχειρήσουµε µια θεώρηση των τρόπων µε τους 

οποίους πραγµατοποιείται η διαδικασία ανάπτυξης και µετάδοσης των αρνητικών 

στάσεων για τους εθνικούς «άλλους» µέσα στα πλαίσια της νεωτερικής εκπαίδευσης. 

Στην προσπάθειά µας αυτή, θα επικεντρωθούµε σε τρεις κυρίως µορφές ερµηνείας 

του φαινοµένου αυτού. Πρώτον, στην ανθρωπολογικά προσανατολισµένη ερµηνεία, 

σύµφωνα µε την οποία οι αρνητικές αντιλήψεις που δηµιουργούνται ανάµεσα στις 

διάφορες εθνικές οµάδες είναι αποτέλεσµα πολιτισµικών παρανοήσεων. ∆εύτερον, 

στην κοινωνικά προσανατολισµένη ερµηνεία, σύµφωνα µε την οποία οι αρνητικές 

εθνικές αντιλήψεις αντικατοπτρίζουν τον αγώνα για την απόκτηση µεγαλύτερης 

δύναµης της µιας εις βάρος όλων των άλλων εµπλεκόµενων εθνικών οµάδων. Και 

τρίτον, την ερµηνεία της κοινωνικής ψυχολογίας, σύµφωνα µε την οποία ο 

εθνοκεντρισµός αποτελεί την αναπόφευκτη απόρροια του γεγονότος ότι τα άτοµα 

προβαίνουν στην αξιολόγηση τόσο της δικής του όσο και των άλλων εθνικών οµάδων 

προκειµένου να καθορίσουν τη ιδιαίτερη διακριτή τους ταυτότητα. 
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2.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο «ΑΛΛΟΣ»; Η ΑΝΑ∆ΥΣΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ» 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΛΛΟ»: 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Η «ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ»; 

 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 

αν δεν τους κουβαλείς µες στην ψυχή σου, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. 

Κ.Π. Καβάφη, Ιθάκη, 1911. 

 

Όπως είναι γνωστό, οι µηχανισµοί ταυτοποίησης και εξάλειψης των 

ενδοεθνικών, και όχι µόνο, διαφορών, µέσω της προσπάθειας δηµιουργίας µιας 

κοινής εθνικής µνήµης, θεωρούνται εξαιρετικής σηµασίας στην προσπάθεια 

κατασκευής του νεωτερικού έθνους-κράτους, όχι µόνο σε κουλτούρες οι οποίες 

διακρίνονται για τη δηµιουργία µιας καθαρά µυθολογικής συνείδησης, αλλά σχεδόν 

σε όλες τις νεωτερικές κοινωνίες. Μέσα στο συγκείµενο αυτό, η έννοια της 

ετερότητας, η οποία σχετίζεται µε τη διάκριση ανάµεσα στον εαυτό, προσωπικό και 

εθνικό, και στον «άλλο», αναδύεται στο προσκήνιο.  

Η ανθρώπινη ιστορία, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι µια ιστορία καθορισµού 

των ορίων και των προσδιορισµών της σχέσης µε τους «άλλους». Ήδη από την 

αρχαιότητα, οι «άλλοι» διακρίνονταν στους «µη-ανθρώπους» (θεότητες, και 

πνεύµατα, ζώα και µηχανές), και στους «διαφορετικούς ανθρώπους» (αλλόφυλους 

και αλλόθρησκους, βάρβαρους, άγριους, ιθαγενείς, άπιστους, στους περιθωριακούς, 

πρόσφυγες, τρελούς, οµοφυλόφιλους και στις γυναίκες, κυρίως στις 

ανδροκρατούµενες κοινωνίες).35   

Τα προβλήµατα που απορρέουν από την έννοια του «άλλου» έχουν εµφανείς 

ιστορικές ρίζες, οι οποίες ανάγονται σε πολύ παλαιότερες εποχές από εκείνη της 

κατασκευής των νεωτερικών εθνικών κρατών. Ωστόσο, οι σύγχρονες απαρχές του 

φαινοµένου αυτού, υπό τη µορφή καθαρά πολιτικών όρων, εντοπίζεται στην πρώτη 

επαφή των ευρωπαίων µε τις αυτόχθονες φυλές και πολιτισµούς του Νέου Κόσµου, 

καθώς και στη διαδικασία αποικιοποίησής του, που επιχειρήθηκε αµέσως µετά την 
                                                 
35 Χ. Κωνσταντοπούλου, 2000, Εισαγωγή: Αναφορά στην έννοια και στις όψεις των σύγχρονων 
αποκλεισµών, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και 
τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 11-30, J. Wertsch, 1998, Mind as action, New York, Oxford 
University Press.   
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ανακάλυψή του.36 Η ταυτότητα του «πολιτισµένου» ανθρώπου συνδέθηκε άρρηκτα 

µε την έννοια του «άλλου», και ειδικότερα µε την εικόνα του ως µιας άγριας και 

βάρβαρης φιγούρας, αντιπαρατέθηκε µε εκείνη του ∆υτικού ανθρώπου και θεωρείται 

ως µια αντανάκλαση της ευρωκεντρικής έκφρασης του αποικιακού επεκτατισµού, 

από την οποία δηµιουργήθηκε µια εξωτική και ρατσιστική αντίληψη για τους 

ανθρώπους εκείνους που είχαν «ανακαλυφθεί» από τους ευρωπαίους.  

Ωστόσο, στο ευρωπαϊκό πολιτισµικό συγκείµενο η µυθική διάσταση που 

αποδόθηκε στην έννοια του «άλλου», του άγριου, δηµιουργήθηκε πολύ πριν την 

εποχή της αποικιοποίησης του κόσµου, και κατά συνέπεια ανεξάρτητα από τις επαφές 

τους µε παράξενα όντα από άλλες ηπείρους. Μπορούµε, εποµένως, να ισχυριστούµε 

ότι η έννοια του «άγριου άλλου» είναι µια ευρωπαϊκή εφεύρεση, η οποία 

ανταποκρίνεται στις βαθύτερες ανάγκες του ∆υτικού πολιτισµού. Επιπρόσθετα, η 

έννοια της βαρβαρότητας που αποδόθηκε στους µη-ευρωπαίους, αποτελεί µε τη σειρά 

της µια άριστα δοµηµένη µυθική κατασκευή, της οποίας ο χαρακτήρας µπορεί να 

γίνει κατανοητός µόνο µέσα στο συγκείµενο της ευρωπαϊκής πολιτισµικής εξέλιξης. 

Ο µύθος του «άγριου άλλου» αποτελεί ένα αυθεντικό και βασικό συστατικό του 

ευρωπαϊκού πολιτισµού. 

Τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά το µεσαίωνα, η φαντασία των 

ευρωπαίων δηµιούργησε µια σειρά µυθικών πλασµάτων. Από τους αρχαιοελληνικούς 

άγριους ως τα µαλλιαρά ανθρωποειδή του µεσαίωνα, παρατηρείται η ανάπτυξη µιας 

εξαιρετικά πλούσιας µυθοπλασίας, η οποία µας προσφέρει µάλιστα ποικίλες 

πληροφορίες αναφορικά µε τις τελετές και τα έθιµα, τη γλώσσα και τις πεποιθήσεις, 

καθώς και την ιστορία και την οικονοµία των εκάστοτε µυθικών «εθνικών άλλων».37 

Πρόκειται ουσιαστικά για την προσπάθεια προσδιορισµού, από την πλευρά των 

ευρωπαίων, των απαρχών του πολιτισµού, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα µε την έννοια 

µιας άγριας και απολίτιστης ετερότητας. 

Όπως αναφέρει ο Levi-Strauss, «οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να θεωρήσουν 

την ποικιλοµορφία των πολιτισµών ως ένα φυσικό φαινόµενο το οποίο προκύπτει από 

τις άµεσες ή έµµεσες σχέσεις µεταξύ των κοινωνιών. Οι περισσότεροι από τους 

λεγόµενους πρωτόγονους λαούς θεωρούν πως η ανθρωπότητα σταµατάει στα εθνικά 

                                                 
36 M. Peters, 1995, Radical democracy, the politics of difference and education, in Kanpol B. & 
McLaren P. (eds.) Critical multiculturalism. Unocommon voices in a common struggle, London, 
Bergin & Garvey, p.p. 39-57. 
37 R. Barta, 1997, Wild men in the looking glass. The mythic origins of European otherness, Michigan, 
The Universty of Michigan. 
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ή γλωσσικά τους σύνορα, και γι� αυτό αυτοορίζονται, οι ίδιοι, συχνά, µε ένα 

εθνωνύµιο το οποίο ανάλογα µε την περίπτωση σηµαίνει «οι άνθρωποι», «οι 

άριστοι», ή ακόµη «οι αληθινοί», σε αντιδιαστολή µε τους ξένους, οι οποίοι δεν 

αναγνωρίζονται ως ολοκληρωµένα ανθρώπινα όντα».38    

Πράγµατι, σε όλες τις προνεωτερικές κοινωνίες, η αναπαράσταση των «άλλων» 

ως µελών ενός οποιοδήποτε συνόλου απέρρεε από την αυτονόητη αναγνώριση της 

ιδιότητάς τους ως «συνανθρώπων» στα πλαίσια ενός ευρύτερου όλου. Σταδιακά, 

βασισµένος στη διαπίστωση των διαφορών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις γίνονταν 

αντιληπτές ως ανωµαλίες, ο αποκλεισµός του ξένου, του «άλλου» φτάνει στην 

ακραία µορφή του. Στη δηµιουργία τόσο των µυθολογιών του αποκλεισµού όσο και 

των θεωριών του ρατσισµού, η Ευρώπη, µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, διαδραµάτισε καθ� όλη τη διάρκεια της ιστορίας έναν πρωτεύοντα 

ρόλο. Η αστείρευτη αυτή µυθολογία επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι ο «άλλος» δεν 

είναι ανθρώπινο όν. Έτσι, στην Ευρώπη κατά το µεσαίωνα, ο «άλλος» απεικονίζεται 

ευρύτατα σε µυθολογικές ζωολογίες, σύγχρονη µετεξέλιξη των οποίων αποτελούν τα 

ανθρωποειδή και οι περίεργοι κάτοικοι άλλων πλανητών, που εµφανίζονται στις 

κινηµατογραφικές ταινίες. 

Πιο συγκεκριµένα, οι περισσότεροι πολιτισµοί αναφέρονται στην ύπαρξη 

φανταστικών ειδών µε ανθρωπο-ζωοµορφικά χαρακτηριστικά. Η τακτική αυτή 

απαντάται κυρίως στην Κίνα, καθώς και στις χώρες που έχουν επηρεαστεί από την 

ελληνορωµαϊκή πολιτισµική παράδοση. Ειδικότερα στο µεσογειακό χώρο, ο 

κατάλογος των τερατόµορφων «άλλων» σχηµατίστηκε σταδιακά µέσω διαφόρων 

ταξιδιωτικών αφηγήσεων.39 Ήδη από την εποχή του Οµήρου, ο Οδυσσέας συναντά 

στην Οδύσσεια µια πλειάδα «εθνικών άλλων» µε τη µορφή τεράτων, όπως π.χ. οι 

Κύκλωπες και οι Λαιστρυγόνες. 

Σε αντίθεση µε τη σύγχρονη κατάσταση, στο απώτερο παρελθόν, είχαν 

διαµορφωθεί τέτοιες συνθήκες αντιπαράθεσης, οι οποίες ήθελαν από τη µία πλευρά 

τον πλούσιο και πολιτισµένο Νότο και από την άλλη τον φτωχό και ηµιάγριο Βορρά. 

Ήδη από την εποχή της ελληνικής αρχαιότητας, η πιο σηµαντική έννοια κοινωνικού 

προσδιορισµού υπήρξε εκείνη της ταυτότητας, συλλογικής ή ατοµικής, εθνικής, 

φυλετικής, πολιτικής ή οποιασδήποτε άλλης µορφής. Ξεκινώντας από ένα πολύ 

υψηλό επίπεδο γενίκευσης, οι αρχαίοι Έλληνες διαίρεσαν ολόκληρη την τότε γνωστή 
                                                 
38 D. Cuche, 2001, Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ. 40.  
39 Κ. Στενού, 1998, Εικόνες του άλλου, Αθήνα, εκδ. Εξάντας. 
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ανθρωπότητας σε δύο αποκλειστικές και αντιθετικές κατηγορίες: «Εµείς» και οι 

«Άλλοι» ή όπως ακριβώς το έθεσαν, οι Έλληνες και οι βάρβαροι. Στην 

πραγµατικότητα η αντιπαράθεση του Έλληνα και του βάρβαρου συνιστά µια 

πολωτική διχοτόµηση του κόσµου.40 Οι Έλληνες και οι βάρβαροι αποτελούσαν 

ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι Έλληνες γίνονταν αντιληπτοί ως µη-βάρβαροι, και 

κατά συνέπεια στους βαρβάρους αποδίδονταν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα 

οποία δεν είχαν οι Έλληνες. Η διάκριση αυτή, η οποία συνοδεύτηκε από την 

ανάπτυξη ενός αρνητικού στερεότυπου για τον βάρβαρο «άλλο», απετέλεσε µια πολύ 

σηµαντική πτυχή τόσο της πνευµατικότητας όσο και του πολιτισµού των αρχαίων 

Ελλήνων. 

Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές κοινωνίες στα πλαίσια των οποίων τόσο η κοινωνική 

όσο και η θρησκευτική ενσωµάτωση των ατόµων δε σχετίστηκε ούτε µε το χρώµα 

του δέρµατος ούτε µε κάποια ιδιαίτερα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά τους. Η πιο 

σηµαντική από αυτές ήταν η αρχαία Αίγυπτος. Στα πλαίσια της φαραωνικής αυτής 

κοινωνίας δεν εντοπίζονται ίχνη οποιασδήποτε φυλετικής προτίµησης, και κατά 

συνέπεια οι προκαταλήψεις απέναντι στους εθνικούς «άλλους» είναι ανύπαρκτες ήδη 

από την εποχή της πρώτης φαραωνικής δυναστείας γύρω στο 3.400 π.Χ. και για τα 

επόµενα 2.900 χρόνια. Κατά την περίοδο αυτή, ο πληθυσµός της Αιγύπτου ήταν 

εξαιρετικά ποικιλόµορφος, καθώς αποτελούνταν τόσο από τους αυτόχθονες 

κατοίκους της άνω Αιγύπτου, όσο και από άτοµα που προέρχονταν από φυλές της 

ανατολικής και της κεντρικής Αφρικής. Στο πληθυσµιακό αυτό µείγµα προστέθηκαν, 

έπειτα από την ενοποίηση του άνω και του κάτω βασιλείου σε ένα και µοναδικό 

αιγυπτιακό κράτος, και ορισµένοι µετανάστες, κυρίως, από τις νοτιοδυτικές περιοχές 

                                                 
40 Ωστόσο, οφείλουµε στο σηµείο αυτό να διευκρινήσουµε ότι τόσο οι στερεοτυπικές αντιλήψεις όσο 
και οι προκαταλήψεις που διαµορφώθηκαν κατά την περίοδο αυτή και οι οποίες αφορούσαν τους 
κατοίκους, κυρίως, της αφρικάνικής ηπείρου, δεν έχουν καµία σχέση µε τις ρατσιστικές αντιλήψεις 
που κατασκευάστηκαν κατά την εποχή της ανάδυσης και της κατασκευής του νεωτερικού κόσµου. 
Τόσο για τους αρχαίους έλληνες όσο και για τους ρωµαίους, οι κάτοικοι της αφρικανικής ηπείρου 
χωρίζονταν σε τρεις τύπους ανθρώπων. Πρώτον, ήταν εκείνοι που διαβιούσαν µέσα στα πλαίσια του 
ελληνικού ή του ρωµαϊκού κράτους, και οι οποίοι θεωρούνταν ότι ανήκαν, κατά κύριο λόγο, στις 
κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Υπήρχαν, οι πολιτισµένοι και µορφωµένοι αιθίοπες, τους οποίους 
θαύµαζαν τόσο για τον πολιτισµό όσο και για τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης τους. Τέλος, ο τρίτος 
τύπος µαύρου ανθρώπου ήταν κάποιες βίαιες νοµαδικές φυλές, οι οποίες κατοικούσαν στην περιοχή 
που εκτείνεται από την έρηµο της Αιγύπτου ως τις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, οι οποίοι 
προκαλούσαν συνέχεια προβλήµατα στις πόλεις που βρίσκονταν στα σύνορα των δύο µεγάλων κρατών 
της αρχαιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Γ. Κουµάκη, 2000, Σύγχρονα προβλήµατα και 
παιδεία, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, J. Kristeva, 1997, Έθνη χωρίς εθνικισµό, Αθήνα, Εναλλακτικές 
εκδόσεις, Στ. Λιννέρ, 1991, Η γέννηση της Ευρώπης, Αθήνα, εκδ. Προσκήνιο, Στ. Λιννέρ, 1991, όπ.π., 
M. Bernal, 1997, op.cit., p.p. 75-92, P. Cartledge, 1993, The Greeks. A portait of self and others, New 
York, Oxford University Press. 
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της Ασίας. Η πρακτική αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός ότι η Αίγυπτος 

αποτελούσε ένα εξαιρετικά εθνοκεντρικό κράτος, στα πλαίσια του οποίου η εθνική 

γλώσσα και θρησκεία διαδραµάτιζαν καθοριστικό ρόλο. Ωστόσο, από πουθενά δε 

διαφαίνεται µια σαφής προτίµηση, η οποία στηριζόταν αποκλειστικά στην 

ανωτερότητα της µαύρης φυλής. Τόσο οι αιγύπτιοι πολίτες όσο και οι σκλάβοι 

µπορούσαν να προέρχονται από διάφορες φυλές, και εποµένως να έχουν αφρικανικά, 

ασιατικά ή µεσογειακά χαρακτηριστικά.41 

Επιστρέφοντας και πάλι στην Ευρώπη, παρατηρούµε ότι κατά την περίοδο της 

Αναγέννησης η έννοια του άγριου ανθρώπου τροφοδότησε τη φαντασία που 

«πολιτισµένου» κόσµου όσο ποτέ άλλοτε. Την εποχή αυτή ο µύθος του άγριου 

ανθρώπου άρχισε να προσλαµβάνει ένα νέο χαρακτήρα, ο οποίος δεν αναφερόταν 

απλά στη αναπαράσταση των δεσµών ανάµεσα στη φύση και τον πολιτισµό, αλλά και 

στα φοβερά δεινά τα οποία επρόκειτο να αντιµετωπίσει ο άνθρωπος υπό την απειλή 

της νεωτερικότητας. Ο Μεσαίωνας υιοθέτησε της εικόνα ενός άγριου ανθρώπου ο 

οποίος συνιστούσε για την κοινωνία µια µορφή µη φυσιολογικής συµπεριφοράς ή 

µιας τερατώδους πραγµατικότητας. Αντίθετα, στην Αναγέννηση η έννοια του άγριου 

ανθρώπου ταυτίστηκε µε την έννοια της τρέλας.42  

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ένα ιδεολογικό άλµα, καθώς για πρώτη φορά 

η έννοια του «άλλου» συνδέεται µε την έννοια του έθνους. Σύµφωνα µε αυτή τη 

λογική, ήδη από τη γέννησή του, τόσο το άτοµο όσο και οι λαοί γεννιόνται και 

παραµένουν ανώτεροι ή κατώτεροι, πολιτισµένοι ή υπανάπτυκτοι. Βάση αυτής της 

ιδεολογίας ολόκληρες κατηγορίες πληθυσµού θεωρήθηκαν φύσει κατώτερες και 

πολλές κοινωνικές σχέσεις ανισότητας δικαιολογήθηκαν µε το φυσικό νόµο. 

Ταυτόχρονα, η διαφορά αντιµετωπίζεται µε πολύ σκληρότερο τρόπο από ότι σε 

προηγούµενες ιστορικές περιόδους. ∆εν δίνεται ποτέ στον οποιονδήποτε εθνικό ή µη 

«άλλο» η ευκαιρία να ολοκληρωθεί µέσα στα κυρίαρχα πλαίσια. Παρατηρείται, 

λοιπόν, για πρώτη φορά η εµφάνιση µιας καθαρά, µε τη σύγχρονη έννοια, 

ρατσιστικής ιδεολογίας, γεγονός που καθιστά σαφή τον ισχυρισµό ότι «το ρατσιστικό 

φαινόµενο είναι εγγενές στο δυτικό πολιτισµό και σ� αυτόν µονάχα- είναι ένα 

                                                 
41 M. Bernal, 1997, Race in history, in Van Horne W. (ed.) Global convulsions, New York, State 
University of New York Press, p.p. 75-92.  
42 R. Barta, 1997, op.cit. 
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ιδιαίτερό του χαρακτηριστικό όπως η τεχνολογική του κυριαρχία ή η ιδέα της 

προόδου».43  

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν ως το σηµείο αυτό, θεωρούµε ότι τρεις είναι 

οι βασικοί λόγοι της δηµιουργίας της εικόνας του άγριου ανθρώπου. Η παλαιότερη 

από αυτές, η οποία αναπαρίσταται από την παραδοσιακή εικόνα του ευρωπαίου 

άγριου, συνέβαλε στη δόµηση της κοινωνίας των πολιτών. Ο δεύτερος λόγος 

σχετίζεται µε την ανάγκη ανακατασκευής της ατοµικότητας του νεωτερικού 

ανθρώπου µέσω της βαθιάς κατανόησης της φυσικής ή πρωταρχικής άγριας 

κατάστασής του. Τέλος, ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε και η τάση του αποικιακού 

επεκτατισµού να προβάλει και να αντιπαραθέσει το προφίλ του πολιτισµένου 

ανθρώπου µε εκείνο της εξωτικής ανθρώπινης κατάστασης, το οποίο έπρεπε 

οπωσδήποτε να καταστραφεί, µέσω του εκπολιτισµού και της εκµετάλλευσης του 

εκάστοτε αυτόχθονου πληθυσµού.  

Η δυαδική διαλεκτική σχέση ενός ατόµου τόσο µε την εθνική του ιστορία όσο 

και µε την ιστορία των «άλλων» ανθρώπων, πραγµατώνεται µέσα στα πλαίσια ενός 

συνεχώς αναπτυσσόµενου και µεταβαλλόµενου συγκείµενου, τόσο στο επίπεδο του 

ίδιου του ατόµου όσο και της ανθρωπότητας γενικότερα. Εποµένως, µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι ο µύθος του άγριου ή βάρβαρου ανθρώπου συνδέεται µε την 

ύπαρξη τριών µυθικών συστατικών της ∆υτικής ταυτότητας.44 1) Το διαχωρισµό 

φύσης και πολιτισµού. 2) Την οριοθέτηση της έννοιας της αγάπης ως µιας 

εσωτερικής δύναµης, καθώς και 3) µε την γενίκευση τόσο των αισθηµάτων ανοχής 

και πόνου όσο και της αντίληψης περί αυτονοµίας της έννοιας της ανθρώπινης 

ευτυχίας. 

Η αντίληψη του κόσµου συνδέεται µε την περιοδική εξάλειψη των ενεργειών 

που υποκινούνται από τη συνεχή δράση της έννοιας του µη-εγώ, δηλαδή του 

«άλλου». Ο «άλλος» συνιστά µια πρωταρχική µορφή, η οποία είναι αναγκαία για την 

κατασκευή της ανθρώπινης υποκειµενικότητας. Καθώς τα άτοµα κατασκευάζουν την 

εθνική τους ταυτότητα, έρχονται αντιµέτωπα µε την έννοια του «εµείς» απέναντι 

                                                 
43 Β. Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, Αναζητώντας µια θεωρία για το έθνος, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, Χ. 
Κωνσταντοπούλου, 2000, όπ.π., σ.σ. 11-30, Τ. Ναιρν, 1998, Εθνικισµός: Ο σύγχρονος Ιανός, στο 
Ναιρν Τ., κ.ά., (επιµ.) Εθνικισµός ο σύγχρονος Ιανός. Πατριωτισµός, διεθνισµός και εθνικό ζήτηµα, 
Αθήνα, εκδ. Στοχαστής, σ.σ. 93-114, J.H. Bentely, 1996, Cross-cultural interaction and periodozation 
in world history, in The American Historical Review, vol. 101, no. 3, p.p. 749-770. 
44 R. Barta, 1997, op.cit., G. Jauregui Bereciartu, 1994, Decline of the nation-state, Reno, University of 
Nevada Press. 
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στους «άλλους», η οποία εκφράζει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σ� αυτούς και 

τα µέλη διαφορετικών εθνοτήτων. 

Η σχέση µε τον «άλλο», καθώς και το πώς αυτή δοµείται, εκδηλώνεται, 

εκφράζεται και κωδικοποιείται, αποτελεί ένα από τα κεντρικότερα σηµεία του τόσο 

του κοινωνιολογικού όσο και του ανθρωπολογικού προβληµατισµού. Η επιµονή των 

ειδικών που ασχολούνται µε το θέµα αυτό, ότι µια κοινωνική οµάδα ορίζει τον εαυτό 

της σε σχέση µε την ύπαρξη του «άλλου», έγινε ουσιώδης σε κάθε προσπάθεια 

ιστορικής εξήγησης του τρόπου µε τον οποίο επιτεύχθηκε η άρθρωση των 

πολιτισµικών διαφορών, οι οποίες µπόρεσαν να αποτελέσουν τη βάση µιας αίσθησης 

εθνικής ταυτότητας.45 Η διάκριση που γινόταν στις αρχές του 20ου αιώνα ανάµεσα 

στα ιστορικά έθνη και τις άλλες εθνοπολιτισµικές οµάδες, οι οποίες δε διέθεταν τις 

«απαιτούµενες» πολιτικές αρετές, συνοψίζει την αντίληψη για την ύπαρξη 

σηµαντικών διαφορών ανάµεσα στα διάφορα έθνη και έθνη-κράτη. 

Υπό την έννοια αυτή, ο πρώτος στόχος της εθνικής κατασκευής είναι να 

διαχωρίσει τον εαυτό της οντολογικά και προγραµµατικά από το οποιοδήποτε 

«άλλο». Η αναγκαιότητα της δηµιουργίας διακριτών γνωρισµάτων απορρέει από την 

ανάγκη της ύπαρξης κοινών κωδίκων, προκειµένου να καθοριστεί ο τρόπος 

συµπεριφοράς των µελών µιας συγκεκριµένης κοινότητας. Κατά συνέπεια, η χρήση 

ενός συγκεκριµένου χαρακτηριστικού αποκαλύπτει ότι το άτοµο ανήκει σε µία 

συγκεκριµένη οµάδα και σε καµία άλλη. Από τη µια µεριά, η αναγνώριση της 

ύπαρξης και «άλλων» οµάδων, «διαφορετικών» από «εµάς», µας δηµιουργεί την 

ανάγκη να αναπτύξουµε ένα διακριτό κώδικα, ο οποίος διαφοροποιείται ριζικά από 

εκείνους των «άλλων».46 Η πρακτική αυτή δεν αρνείται την ύπαρξη διαφορετικών 

οµάδων, αντίθετα την αναγνωρίζει κάθε φορά που επιχειρείται µια µεταξύ τους 

επικοινωνία.       
                                                 
45 Χ. Κωνσταντοπούλου, 1997, Κοινωνία της πληροφόρησης: υπερτεχνολογίες και υπο-επικοινωνίες, 
στο ∆ηµάκη-Λαµπίρη Ι. (επιµ.) Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήµερα 1988-1996, τόµος Β΄, Αθήνα, 
εκδ. Παπαζήση, σ.σ. 247-258, J. Kristeva, 1997, όπ.π., Χ. Κωνσταντοπούλου, 2000, όπ.π., σ.σ. 11-30, 
S. Woolf, 1999, Ο εθνικισµός στην Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, T. Eagleston, 1998, Five types of 
identity and difference, in Bennett D. (ed.) Multicutlural states, London, Routledge, p.p. 48-52, H.L. 
Gates, 1992, The transformation of the American mind, in Social Education, vol. 56, no. 6, p.p. 328-
331, S. Huntington, 1993, The clash of civilizations?, in Foreign Affairs, Summer, p.p. 22-49, J. 
Laplanche, 1999, Essays on otherness, London, Routledge, W.W. Nobles, 1995, The infusion of 
Afrivcan and African American content: A qusetion of content and intent, in Hilliard A.G.III, et al., 
(eds.) Infusion of African and African American content in the school curriculum, Chicago, Third 
World Press, p.p. 5-26.  
46 Σ. Ζίλεκ, 1994, «Αγάπα το έθνος σου όπως τον εαυτό σου». Στοιχεία µιας ψυχαναλυτικής ανάλυσης 
του εθνικισµού, στο ∆ιαβάζω, τ. 343, σ.σ. 69-79, Κ. Τσουκαλά, 1999, Η εξουσία ως λαός και ως έθνος, 
Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, E. Garcea, 1998, European perspectives on intercultural communication, in 
European Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 25-40.  
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Η στάση µας απέναντι στους «άλλους» διακρίνεται από την ύπαρξη δύο 

αντιθετικών τάσεων. Από τη µια, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα όσα αυτός κατέχει, 

για τα προϊόντα του και τις πηγές του. Από την άλλη υπάρχει η άρνηση όλων αυτών 

των χαρακτηριστικών του.47 Ο «άλλος» είναι ταυτόχρονα το αντικείµενο µιας 

διακαούς επιθυµίας και µιας κάθετης απόρριψης από το συλλογικό «εµείς». Η 

περιέργεια για τον «άλλο» σταµατάει εκεί που ξεκινά ο φόβος της αλλοίωσης του 

εαυτού µας. Στο σηµείο αυτό η µεταµόρφωση είναι αναπόφευκτη, δεν πρέπει όµως 

να προσλαµβάνεται ως µια απειλή καταστροφής ή υποβάθµισης της ταυτότητάς µας. 

Η επικοινωνία µε τους «άλλους», η σύναψη γάµων ανάµεσα σε άτοµα που ανήκουν 

στο «εµείς» και στο οι «άλλοι», καθώς και οι πολεµικές διενέξεις µε τους «άλλους» 

αποτελούν δραστηριότητες οι οποίες διακρίνονται πάντοτε από µια, έστω και 

ανεπαίσθητη, αλλαγή του «εµείς», µια τροποποίησή του ως αποτέλεσµα της 

απόκτησης κάτι νέου από τους «άλλους», δηλαδή της ενσωµάτωσης ενός από τα 

χαρακτηριστικά του στο συλλογικό «εµείς». Κατά συνέπεια, παρατηρείται µια 

διαφοροποίηση, µια αλλαγή, ακόµα και ένας εµπλουτισµός της ταυτότητάς µας, υπό 

τον όρο βέβαια ότι είµαστε έτοιµοι να δεχθούµε µια τέτοιου είδους αλλαγή.  

Παράλληλα, µέσα στο συγκείµενο αυτό είναι δυνατόν να παρατηρηθεί µια 

άρνηση απέναντι στον «άλλο», ο οποίος αναγνωρίζεται ως ξένος, παράξενος και κατά 

συνέπεια αποκλείεται από θεώρηση του κόσµου µας. Ο ξένος γίνεται αντιληπτός ως 

εχθρός σε έναν πόλεµο, στα πλαίσια του οποίου ο νικητής, αυτός που επανεγκαθιστά 

την ειρήνη, του στερεί όλα όσα του ανήκαν πριν, ξεκινώντας από τη γλώσσα του. 

Εκτός από τον πόλεµο, η απόρριψη του «άλλου» µπορεί να πάρει τη µορφή του 

εθνοκεντρισµού. Στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως ένα ενοποιητικό στοιχείο των 

εικόνων µέσω των οποίων επιδιώκουµε να καταστήσουµε διακριτούς τους εαυτούς 

µας, να διαχωριστούµε από τους «άλλους», να τους παραγκωνίσουµε ή να τους 

περιθωριοποιήσουµε, τοποθετώντας τους σε ένα συχνά µη καθορισµένο/ 

απροσδιόριστο έξω από εµάς χώρο. Στην περίπτωση αυτή ο εθνοκεντρισµός µπορεί 

να ενισχυθεί από δύο ως επί το πλείστον λόγους. Από την αδυναµία µας απέναντι στις 

άλλες κουλτούρες ή από τον δυναµικό και κυριαρχικό ρόλο µας εις βάρος άλλων 

πολιτισµικών ταυτοτήτων.48 Όταν η εθνική ταυτότητα απειλείται από εξωτερικούς ή 

ακόµα και από εσωτερικούς παράγοντες, αντιδρά µε την ενδυνάµωση της 

                                                 
47 E. Garcea, 1998, op.cit. 
48 Ibid. 
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διακριτότητάς της µε ακραίους, ακόµα και βίαιους, καταπιεστικούς, τροµοκρατικούς 

και ολοκληρωτικούς τρόπους.  

Στις περιπτώσεις αυτές η αυτοεκτίµηση που απορρέει από τη συλλογική 

ταυτότητα µετατρέπεται σε αντίδραση µίσους για τους άλλους. Ωστόσο, µια µειωτική 

αντίληψη για τους ξένους είναι ως ένα βαθµό εγγενής, όπως ήδη αναφέραµε, κατά τη 

διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας, δηλαδή του κοινωνικού «εµείς», και 

συνδέεται µε την ανάγκη να διατηρηθεί η ιδέα του «εµείς» ως ξεχωριστής οντότητας 

διαφορετικής από τους άλλους. Η εθνικιστική σκέψη αρνούµενη να αναγνωρίσει την 

εθνική ετερότητα ως µια αυτόνοµη µορφή συλλογικής ετερότητας, καταφεύγει συχνά 

στην ταύτισή της µε ένα καθορισµένο άθροισµα άλλων µορφών συλλογικής 

ετερότητας ή µε ένα αόριστο άθροισµα όλων των µορφών συλλογικής ετερότητας.49                                  

Σε αντιδιαστολή µε την ταυτότητα, η οποία παρουσιάζεται ως µία αυστηρά 

δοµηµένη και ανελαστική κατηγορία, η διαφορά αποτελεί µια ευµετάβλητη έννοια, η 

οποία µπορεί να κυµαίνεται από την απλή ετερότητα µέχρι τη σηµαντική διαφορά και 

την εχθρότητα. Κανείς δεν µπορεί να πει σίγουρα ποιος είναι ο «άλλος», γιατί αυτός 

ορίζεται πάντα µόνο από τη θέση του ταυτού, και τη θέση αυτή κανένας δεν την 

βλέπει και δεν τη ορίζει.50 Έτσι, ενώ η διαφορά αποτελεί µια κρίσιµη έννοια στη 

διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας, παρουσιάζεται πολύ εύπλαστη και 

κινητική. Επιπρόσθετα, η διαφορά είναι συγκεκριµένη, ενώ η ταυτότητα αφηρηµένη. 

Η εθνική ετερότητα έχει πολιτισµικό χαρακτήρα. Τόσο η αίσθηση όσο και η 

συνειδητοποίηση της εκάστοτε συλλογικής ετερότητας προϋποθέτει πάντοτε τη 

συνάντηση και την αντιπαραβολή µε τον «άλλο». Στο σηµείο αυτό διακρίνονται δύο 

τύποι σχέσεων µεταξύ διαφορετικών εθνικών οµάδων.51 Στον πρώτο τύπο, η εθνική 

                                                 
49 Θ. Ζιάκα, 1993, Έθνος και παράδοση, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, Ν. Ιντζεσιζόγλου, 2000, Περί 
της κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το παράδειγµα της εθνικής ταυτότητας, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 177-202, D. Bennett & H. Bhabha, 1998, Liberalism and 
minority culture: Reflections on �culture�s in between�, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 37-47, T. 
Eriksen, 1991, The cultural contexts of ethnic differences, in Man, vol. 26, no. 1, p.p. 127-144,A. Ross, 
2000, Curricula for citizens and for their teachers: processes, objectives or content?, in Ross A. (ed.) 
Developing identities in Europe: Citizenship education and higher education, London, Cice publ., p.p. 
89-100.  
50 Θ. Βέϊκου, 1999, Εθνικισµός και εθνική ταυτότητα, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Γ. Κοντάκου, 
1997, Γλώσσα-σκέψη-πολιτισµός ως παιδαγωγικά µεγέθη, στο Γλώσσα, τ. 42, σ.σ. 4-21. 
51 Ο Αµερικανός κοινωνιολόγος Horowitz έχει κατασκευάσει µια τυπολογία κοινωνιών, ανάλογα µε 
τον τρόπο µε τον οποίο κάθε µια από αυτές αντιµετωπίζει τους «άλλους». Οι υπάρχουσες, λοιπόν, 
κοινωνίες εντάσσονται σε µια από τις ακόλουθες οχτώ κατηγορίες: 1) κοινωνία που προωθεί της 
γενοκτονίες, 2) κοινωνία που υποστηρίζει τις εξορίες, 3) κοινωνία που χρησιµοποιεί βασανιστήρια, 4) 
τυραννική κοινωνία 5) κοινωνία που δηµιουργεί συναισθήµατα ντροπής, 6) κοινωνία που δηµιουργεί 
ενοχές, 7) ανεκτική κοινωνία, και 8) επιτρεπτική κοινωνία. Ανάλογη είναι και η τυπολογία της Harff, η 
οποία κάνει λόγο για έθνη-κράτη, τα οποία χρησιµοποιούν τη δύναµή τους απέναντι στους «άλλους» 
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ετερότητα βιώνεται ως µοναδικότητα και υπεροχή και η σχέση προς τον «άλλο» ως 

σχέση ανώτερου προς κατώτερο. Στον δεύτερο τύπο, η διαφορά ανάµεσα στα έθνη 

δεν είναι διαφορά ανώτερου και κατώτερου, αλλά διαφορά δρόµων πολιτισµικής 

ανάπτυξης. 52    

Κατά καιρούς έχουν, επίσης, αρθρωθεί από τους ειδικούς διάφορες θεωρίες, οι 

οποίες σχετίζονται µε τον τρόπο θεώρησης του «άλλου». Μια αναλυτική παρουσίαση 

των θεωριών αυτών είναι έξω από την σκοποθεσία της παρούσας µελέτης. Γι� αυτό 

και στη συνέχεια θα προβούµε σε µια περιληπτική µόνο παρουσίαση των 

βασικότερων από αυτές. Η θεωρία των φυλετικών και πολιτισµικών διαφορών 

αναφέρεται στον ενστικτώδη φόβο που έχει το άτοµο για τους ανθρώπους εκείνους 

που είναι φυσιογνωµικά και πολιτισµικά διαφορετικοί από αυτό. Η θεωρία του 

οικονοµικού ανταγωνισµού, θεωρεί ότι οι αρνητικές στάσεις απέναντι στον «εθνικό 

άλλο» αποτελούν απόρροια του οικονοµικού ανταγωνισµού που δηµιουργείται 

µεταξύ των διαφόρων εθνικών οµάδων. Σύµφωνα µε τη θεωρία του κοινωνικού 

ελέγχου η αντιµετώπιση του «άλλου» από τα µέλη µιας εθνικής οµάδας εξαρτάται 

από το αν η συµπεριφορά του εναρµονίζεται µε τις «δικές µας» κοινωνικές νόρµες. Η 

θεωρία της τραυµατικής εµπειρίας υποστηρίζει ότι µια τυχόν δυσάρεστη εµπειρία µε 

ένα άτοµο που προέρχεται από µια άλλη εθνική οµάδα είναι δυνατόν να συµβάλλει 

στη διαµόρφωση αρνητικών στάσεων απέναντι στην οµάδα αυτή, οι οποίες έχουν 

µόνιµο χαρακτήρα. Από την άλλη, η θεωρία της απογοήτευσης ή της επιθετικότητας 

προβάλλει την έννοια της απογοήτευση, η οποία προέρχεται από τη µη ικανοποίηση 

των αναγκών του ατόµου. Με τον τρόπο αυτό, η επιθετικότητά µας στρέφεται σε 
                                                                                                                                            
µε τις ακόλουθες µορφές: 1) ως ηγεµονική γενοκτονία, 2) ως ξενοφοβική γενοκτονία, 3) ως 
ανταποδοτική πολιτική, 4) ως καταπιεστική πολιτική, 5) ως επαναστατική πολιτική, και 6) ως 
ανακτητική και ταυτόχρονα ηγεµονική πολιτική. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Θ. Ζιάκα, 
1993, όπ.π., S. Golding, 1997, Curiosity, in Golding S. (ed.) The eight technologies of otherness, 
London, Routledge, p.p. 10-26, A. Maislinger, 1994, Coming to terms with the past: An international 
comparison, in Farnen R. (ed.) Nationalism, ethnicity, and identity, London, Transaction publ., p.p. 
167-176. 
52 Ωστόσο στη διάρκεια της ιστορίας των εθνών-κρατών, δύο υπήρξαν κατά κύριο λόγο οι βασικές 
στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση των «εθνικών άλλων». Αυτές δεν είναι 
άλλες από την αφοµοίωση και την ενσωµάτωση. Με τον όρο αφοµοίωση νοείται το τελικό στάδιο της 
διαδικασίας µέσω της οποίας άτοµα διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν και 
συµµετέχουν στην καθηµερινή ζωή µιας ευρύτερης κοινωνίας, χωρίς να παίζει ρόλο η εθνική τους 
προέλευση. Το στάδιο αυτό ακολουθεί εκείνα της επαφής, της σύγκρουσης και της προσαρµογής. Από 
την άλλη, ο όρος ενσωµάτωση υποδηλώνει ότι κάθε µεταναστευτική οµάδα είναι φορέας ενός 
διακριτού πολιτισµού, ο οποίος ταυτόχρονα δέχεται τις επιδράσεις από την χώρα υποδοχής, και ασκεί 
επίδραση σ� αυτήν, συµµετέχοντας ενεργά στην αναδιαµόρφωσή της. Έτσι, ενώ µε την αφοµοίωση 
σηµειώνεται µια αποκοπή του ατόµου από τις ρίζες του, µέσω της ενσωµάτωσης η εθνική παράδοση 
του ατόµου αποτελεί µέρος της νέας εθνικής του ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: J. 
Kristeva, 1997, όπ.π., Γ. Νικολάου, 2000, Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της πολυπολιτισµικότητας στην 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 123-134. 
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οποιονδήποτε είναι διαφορετικός από «εµάς», µια που αυτός είναι σε θέση να 

ικανοποιήσει περισσότερες ανάγκες του. Τέλος, σύµφωνα µε την προβολική θεωρία, 

τα άτοµα µιας εθνικής οµάδας αποδίδουν στους «άλλους» τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά που οι ίδιοι διαθέτουν, την ύπαρξη των οποίων είναι απρόθυµοι να 

αναγνωρίσουν.53      

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι το εθνικό ένστικτο αυτοσυντήρησης συγκροτείται 

ιστορικά και δοµείται ιδεολογικά µέσω της αντιπαράθεσής του µε τα άλλα τα 

αντίζηλα έθνη ή έθνη-κράτη. Η εθνική κοινότητα υπάρχει µόνο ως εγγενής σχέση 

ετερότητας, η οποία προσδιορίζει τη συνεχή σύγκρουση και τον ακατάπαυστο 

ανταγωνισµό µε τους «άλλους». Η χρήση του όρου «άλλος» συµβάλλει τόσο στη 

δηµιουργία στερεοτυπικών αντιλήψεων όσο και στην ενδυνάµωση της εθνικής 

ταυτότητας. Στην πράξη ο «άλλος» καθίσταται ένα alter-ego, του οποίου η ύπαρξη 

εξαρτάται από «εµάς», και στο οποίο προσάπτονται όλες οι αρνητικές συµπεριφορές 

µας. Η πολιτιστική ταυτότητα συνιστά µε τον τρόπο αυτό µια συµβολική διεκδίκηση 

µέσα στο πεδίο του «άλλου», αναγόµενη έτσι σε ένα εγχείρηµα αλληλένδετα 

αγωνιστικό και διαλογικό. 

Είναι γεγονός ότι δεν µπορούµε να προβούµε στη µείωση των φυλετικών 

προκαταλήψεων αν προηγουµένως δεν κατανοήσουµε τι είναι αυτό που προκαλεί την 

εµφάνισή τους. Η ύπαρξη των προκαταλήψεων επιτελεί δύο πολύ σηµαντικές 

λειτουργίες.54 Σε έναν κόσµο ο οποίος συχνά γίνεται δύσκολα κατανοητός από το 

                                                 
53 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: A. Krasteva, 2000, Η βουλγαρική πολιτισµική ταυτότητα, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 203-214, D. Cuche, 2001, όπ.π., σ. 40, J. Xanthopoulos, 
C. Diaz & S. Byrne, 1999, Education in a multicultural society, in American Journal of Intercultural 
Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 9-25.   
54 Μια λεπτοµερής ιστορική ανάλυση της εµφάνισης και της ανάπτυξης του φαινοµένου του 
ρατσισµού δεν εντάσσεται στα πλαίσια του πονήµατος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες 
αναφορικά µε τον εν λόγω θέµα βλέπε: Σ. Ζιλέκ, 1994, «Αγάπα το έθνος σου όπως το εαυτό σου». 
Στοιχεία µιας ψυχαναλυτικής ανάλυσης του εθνικισµού, στο ∆ιαβάζω, τ. 343, σ.σ. 69-79, Κ. Στενού, 
1998, όπ.π., T.B. Jelloun, 1998, Ο ρατσισµός όπως τον εξήγησα στην κόρη µου, Αθήνα, εκδ. Νέα 
Σύνορα, Α. Φραγκουδάκη, 1994, Οι θεωρίες για την υποβάθµιση της ελληνικής γλώσσας: η ευρωπαϊκή 
διάσταση µιας κρίσης (ταυτότητας), στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας 
εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια 
«Κωστέα-Γείτονα», σ.σ. 112-125, J. Anderson, 1994, How we learn about race through history, in 
Kramer L., Reid D. & Barney W. (eds.) Learning history in America. Schools, cultures and politics, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, p.p. 87-106, M. Brenal, 1997, Race in history, in Van 
Horne W. (ed.) Global convulsions, New York, State University of New York Press, p.p. 75-92, M. 
Geyer & C. Bright, 1995, World History in a global age, in The American Historical Review, vol. 100, 
no. 4, p.p. 1034-1060, P. Gilroy, 1997, Scales and eyes: �race� making difference, in Golding S. (ed.) 
The eight technologies of otherness, London, Routledge, p.p. 189-195, H.A. Giroux, 1990, The politics 
of postmodernism. Rethinking the boundaries of race and ethnicity, in Journal of Urban and Cultural 
Studies, vol. 1, no. 1, p.p. 5-38, M. Giubernau, 1996, Nationalisms, Cambridge, Polity Press, R. 
Jenkins, 1994, Rethinking ethnicity: identity, categorization and power, in Ethnic and Racial Studies, 
vol. 17, no. 2, p.p. 197-223, L. Kramer & D. Reid, 1994, Intriduction: Historical knowledge, education, 
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άτοµο, η ύπαρξη ορισµένων απλουστεύσεων βοηθά το άτοµο να κρίνει ευκολότερα 

τις διάφορες καταστάσεις µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπο. Οι ανασφάλειες και οι 

φόβοι του ατόµου είναι δυνατόν να κατασταλούν σε αντικρουόµενες περιστάσεις που 

απαιτείται από αυτό να λάβει κάποια απόφαση. Οι προκαταλήψεις επιτρέπουν στο 

άτοµο να ταξινοµήσει τον εαυτό του µέσα στο κοινωνικό του συγκείµενο, να ταυτίσει 

τον εαυτό του µε την οµάδα της οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα, και µε αυτόν 

τον τρόπο να βιώσει ένα αίσθηµα ασφάλειας. Η υιοθέτηση των προκαταλήψεων που 

είναι αποδεκτές µέσα στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης κοινωνικής ή εθνικής οµάδας 

βοηθά το άτοµο να µην περιθωριοποιηθεί από την οµάδα αυτή, και κατά συνέπεια να 

γίνει το ίδιο αντικείµενο προκατάληψης. Λόγω της οριοθέτησης µιας οµάδας µε βάση 

τα άτοµα που δεν ανήκουν σ� αυτήν, τα µέλη της αποκτούν ένα ισχυρότερο 

αυτοσυναίσθηµα από τη µια, καθώς και µια αίσθηση ανωτερότητας απέναντι στους 

«άλλους» από την άλλη. Επιπρόσθετα, είναι πολύ πιο εύκολο να εναποθέσει κάποιος 

τη ευθύνη για τις ατυχίες και τις αποτυχίες του σε µία άλλη οµάδα, η οποία συνιστά 

τους «αποδιοποµπαίους τράγους» της υπόθεσης.  

Τόσο οι προκαταλήψεις όσο και τα στερεότυπα αποτελούν νοητικά σχήµατα, τα 

οποία µας βοηθούν να ερµηνεύσουµε υποκειµενικά την πραγµατικότητα που µας 

περιβάλλει. Στις περιπτώσεις εκείνες που η πραγµατικότητα δεν ανταποκρίνεται στις 

προκαταλήψεις µας είναι ευκολότερο για τον εγκέφαλό µας να αλλάξει τον τρόπο µε 

τον οποίο ερµηνεύουµε την πραγµατικότητα, παρά να τροποποιήσει τις 

προκαταλήψεις µας.55 Με άλλα λόγια, οι προκαταλήψεις µας βοηθούν να 

συµπληρώσουµε τις απαιτούµενες πληροφορίες στις περιπτώσεις εκείνες που δεν 

είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τα πάντα αναφορικά µε ένα άτοµο ή µε µία οµάδα 

ατόµων.56   

                                                                                                                                            
and public culture, in Kramer L. & Reid D., op.cit., p.p. 1-24, D. Locke, Multicultural counseling, in 
http://www.ed.gov./databases/ERIC_Digests/ed357316.html, K. Malik, 1996, Universalism and 
difference: race and the postmodernists, in Race and Class, vol. 37, no. 3, p.p. 1-4, A. Schonfeld, et al., 
1997, op.cit., p.p. 17-35. 
55 �All different all equal�, 1995, op.cit. 
56 Η καθολικότητα της τάσης του ατόµου να δηµιουργεί προκαταλήψεις, καθώς και το άµεσα 
σχετιζόµενο µε την πρακτική αυτή φαινόµενο της τήρησης αποστάσεων από τα άτοµα εκείνα που 
θεωρούµε ότι είναι διαφορετικά από εµάς, έχει τονιστεί από όλους τους κοινωνικούς ψυχολόγους, που 
έχουν κατά καιρούς ασχοληθεί µε το θέµα αυτό. Για παράδειγµα, ο Hartley έδειξε ότι τα άτοµα που 
ήταν απρόθυµα να αποδεχθούν και να ενσωµατώσουν στην δική τους εθνική οµάδα άτοµα που 
προέρχονταν από «άλλες» εθνικές οµάδες, µέσα στη σύγχυσή τους απέρριπταν κάθε είδους σχέση 
ακόµα και µε τρεις φανταστικές οµάδες, τους «Wallonians», τους «Danireans» και τους «Pireneans». 
Η τάση τους αυτή, ίσως, δεν είναι τόσο ανόητη όσο φαίνεται αρχικά. Ορισµένα άτοµα είναι δυνατόν 
να αντιπαθούν τους ξένους σε τόσο µεγάλο βαθµό, ώστε να µη θέλουν να έχουν καµία σχέση ακόµα 
και µε άτοµα που προέρχονται από µέρη τα οποία δεν έχουν ακούσει ποτέ τους. Η τάση τους αυτή, να 
επιδεικνύουν, δηλαδή, άµεσα αρνητικές αντιδράσεις απέναντι στα άτοµα που δεν είναι µέλη της δικής 
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Αν και οι κοινωνικοί επιστήµονες έχουν επιχειρήσει εδώ και αρκετά χρόνια να 

δηµιουργήσουν µια κατανοήσιµη και συνεκτική θεωρία αναφορικά µε την έννοια της 

προκατάληψης, εντούτοις οι προσπάθειές τους δεν υπήρξαν απόλυτα επιτυχείς. Ένας 

σχετικά µεγάλος αριθµός θεωριών εξηγεί τα διάφορα συστατικά στοιχεία από τα 

οποία συνίστανται οι προκαταλήψεις, όµως καµία από αυτές δεν είναι σε θέση να 

περιγράψει το σύνολο των πολλαπλών διαστάσεών τους. Οι κοινωνικοί επιστήµονες 

έχουν απορρίψει ορισµένες από τις παλαιότερες, απλοϊκές θεωρίες περί 

προκαταλήψεων, ενώ άλλες θεωρίες είναι από τη φύση τους τόσο περιορισµένες, µε 

αποτέλεσµα να καθίστανται µη λειτουργικές. Αντιθέτως, άλλες είναι εξαιρετικά 

χρήσιµες για τη διευκρίνιση συγκεκριµένων µορφών προκαταλήψεων, οι οποίες 

απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες ατόµων, εντούτοις, αποτυγχάνουν αναφορικά 

µε όλες τις υπόλοιπες διαστάσεις της συγκεκριµένης έννοιας. Μια προσεκτική µελέτη 

των θεωριών περί προκαταλήψεων αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα αυτής της 

διαδικασίας σχηµατισµού στάσεων και τρόπων συµπεριφοράς, γι� αυτό και οι 

απλοϊκές επεξηγήσεις των προκαταλήψεων, το µόνο που επιτυγχάνουν είναι 

παρεµποδίζουν την ουσιαστική κατανόησή τους. 57 

                                                                                                                                            
τους οµάδας, ακόµα και αν πρόκειται για φανταστικά άτοµα και οµάδες, σχετίζεται µε τις τελευταίες 
έρευνες της γνωστικής ψυχολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: W.P. Vogt, 1997, Tolerance 
and education. Learning to live with diversity and difference, London, Sage. 
57 Από την αναδίφηση της σχετικής µε τις θεωρίες περί προκαταλήψεων βιβλιογραφίας, παρατηρούµε 
ότι οι βασικές θεωρίες που επιδιώκουν να εξηγήσουν τις προκαταλήψεις βασίζονται, κυρίως, στις 
έννοιες της απογοήτευσης και της επιθετικότητας, καθώς και σε εκείνες της προβολής και της 
συµβολικής αντικατάστασης. Οι θεωρίες αυτές χαρακτηρίζονται από ορισµένες κοινές συνιστώσες, 
παρά το γεγονός ότι ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Όλες τους, λοιπόν, παραδέχονται την 
ανάγκη έκφρασης των ανταγωνισµών απέναντι σε εκείνο που δε συνιστά το πραγµατικό αντικείµενο 
του ανταγωνισµού. Όχι µόνο υπάρχουν αρκετές οµοιότητες µεταξύ των θεωριών αυτών, αλλά 
επιπρόσθετα η µία συµπληρώνει τις αδυναµίες της άλλης. Ο Arnold Rose προέβη σε µια κριτική 
επισκόπηση τόσο των παλαιότερων απλοϊκών θεωριών περί προκαταλήψεων όσο και τω πιο 
σύγχρονων ψυχολογικών θεωρήσεων. Μέσα από την περιληπτική παρουσίαση της ανάλυσής του 
διαγράφονται τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύναµα σηµεία κάθε µιας από τις διαφορετικές αυτές 
θεωρίες. Οι θεωρίες µε τις οποίες ασχολείται είναι οι εξής: Η θεωρία της φυλετικής και πολιτισµικής 
διαφοράς, η θεωρία του οικονοµικού ανταγωνισµού, η θεωρία του κοινωνικού ελέγχου, η θεωρία της 
τραυµατικής εµπειρίας, θεωρία της απογοήτευσης και της επιθετικότητας, και τέλος, η προβολική 
θεωρία. A. Rose, 1962, The causes of prejudice, in Barron M.L. (ed.) American cultural minorities. A 
textbook in intergroup relations, New York, Knopf publ. 

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν και αρκετές άλλες θεωρίες, οι οποίες όµως δεν κατάφεραν να 
ξεφύγουν από τα πρότυπα που ήδη είχαν τεθεί από εκείνες που προαναφέραµε και κατά συνέπεια 
εντάσσονται στο ευρύτερο συγκείµενο µιας ή περισσοτέρων από αυτές. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη 
διανοητική (comprehensive) θεωρία των προκαταλήψεων, τις θεωρίες προκαταλήψεων που εξάρουν τη 
σηµασία της προσωπικότητας του ατόµου, καθώς και τις θεωρίες της κοινωνικής κατασκευής των 
προκαταλήψεων. R.K. Merton 1949, Discrimination and the american creed, in R.M. MacIver (ed.) 
Discrimination and the national welfare, New york, Harper & Row, p.p. 99-126. Για περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά µε τις θεωρίες που αναφέρθηκαν εδώ, βλέπε: Γ. Τσιάκαλου, 2000, Οδηγός 
αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, J. Banks, 1994, op.cit. 
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Από την αναδίφηση της σχετικής µε τις θεωρίες περί προκαταλήψεων 

βιβλιογραφίας, παρατηρούµε ότι οι βασικές θεωρίες που επιδιώκουν να εξηγήσουν 

τις προκαταλήψεις βασίζονται, κυρίως, στις έννοιες της απογοήτευσης και της 

επιθετικότητας, καθώς και σε εκείνες της προβολής και της συµβολικής 

αντικατάστασης. Οι θεωρίες αυτές χαρακτηρίζονται από ορισµένες κοινές 

συνιστώσες, παρά το γεγονός ότι ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Όλες τους, 

λοιπόν, παραδέχονται την ανάγκη έκφρασης των ανταγωνισµών απέναντι σε εκείνο 

που δε συνιστά το πραγµατικό αντικείµενο του ανταγωνισµού. Όχι µόνο υπάρχουν 

αρκετές οµοιότητες µεταξύ των θεωριών αυτών, αλλά επιπρόσθετα η µία 

συµπληρώνει τις αδυναµίες της άλλης.  

Πολλά παραδείγµατα µας φανερώνουν ότι οι πολιτισµικές παρανοήσεις είναι 

δυνατόν να οδηγήσουν στη δηµιουργία εθνικών στερεοτύπων58 και εχθρότητας. Η 

εξήγηση της δηµιουργίας των στερεοτύπων αυτών εντοπίζεται στο γεγονός ότι η 

συµπεριφορά των ατόµων που βρίσκονται έξω από τα όρια της δικής µας οµάδας δεν 

αξιολογείται σύµφωνα µε τις δικές τους πολιτισµικές παραδόσεις και συνήθειες, αλλά 

σύµφωνα µε τις δικές µας αξίες.  

Μέσω των στερεοτύπων αποδίδονται ορισµένα αρνητικά και µειωτικά 

χαρακτηριστικά ταυτότητας στα µέλη µιας διαφορετικής κοινωνικής οµάδας, εξαιτίας 

του ότι η κοινωνική και πολιτισµική συνύπαρξη µε τα µέλη αυτής της διαφορετικής 

κοινωνικής οµάδας προσλαµβάνεται από το άτοµο ως απειλητική. Η εσωτερίκευση 

των στερεοτύπων από τα άτοµα συµβαίνει πολλές φορές ασυνείδητα, ωστόσο η 

λειτουργία τους κρίνεται καθοριστικής σηµασίας.59 Ο σκοπός τους δεν είναι άλλος, 

                                                 
58 Ο όρος στερεότυπο «αναφέρεται σε πεποιθήσεις για τάξεις ατόµων, οµάδων ή αντικειµένων, οι 
οποίες είναι «προκατασκευασµένες», δεν προκύπτουν, δηλαδή, από µια λογική εκτίµηση του κάθε 
φαινοµένου αλλά από µηχανικές συνήθειες κρίσης και προσδοκίας». Με άλλα λόγια, τα στερεότυπα 
συνιστούν κατηγορικές γενικεύσεις για άτοµα ή οµάδες ατόµων, οι οποίες προκύπτουν έπειτα από µια 
καταφανή άρνηση αποδοχής της ύπαρξης ατοµικών ή κοινωνικών διαφοροποιήσεων. Πρόκειται για 
βεβιασµένα συµπεράσµατα που αφορούν πολύπλοκες καταστάσεις και τα οποία τείνουν να 
προκαταλαµβάνουν τη συµπεριφορά µας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Β. Μακράκη & Ν. 
Κωστούλα-Μακράκη, 2001, Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, J. 
Krueger, 1996, Probabilistic national stereotypes, in European Journal of Social Psychology, vol. 26, 
p.p. 961-980. 
59 D. Agicic, 2000, Η εικόνα των λαών της νοτιοανατολικής Ευρώπης στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας 
για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση της Κροατίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) 
Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, 
σ.σ. 179-196, Ν. Ινζτεσιζόγλου, 2000, Περί της κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το παράδειγµα 
της εθνικής ταυτότητας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις 
τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 177-202, �All different all equal�, 1995, op.cit., B. 
Christensen, 1998, Preconceptions and stereotypes held by teachers, in Willems G.M., et al. (eds.) 
Towards intercultural language teacher education, Nijmegen, Han Press, p.p. 251-256, G. Munro & P. 
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από το να µας βοηθήσουν να αξιολογήσουµε τόσο τη δική µας κουλτούρα όσο και τις 

κουλτούρες, καθώς και τους τρόπους ζωής των άλλων, να δηµιουργήσουµε τη µορφή 

των σχέσεων που θα διατηρήσει η δική µας κουλτούρα µε τις κουλτούρες των άλλων, 

και, τέλος, να δικαιολογήσουµε τη συµπεριφορά µας, καθώς και τις διακρίσεις στις 

οποίες προβαίνουµε εις βάρος ατόµων που προέρχονται από διαφορετικές 

κουλτούρες. 

Τα στερεότυπα µπορούν πολύ συχνά να εντοπιστούν στα αστεία και τα 

ανέκδοτα που αναφέρονται σε «άλλα» διαφορετικά από εµάς έθνη, το συγκείµενο 

των οποίων αναφέρεται ουσιαστικά στις αρνητικές όψεις τις δικής µας εθνικής 

ταυτότητας, οι οποίες µε τον τρόπο αυτό αποδίδονται στους παράξενους «άλλους». 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα έχουν καταλήξει αρκετές ερευνητικές προσπάθειες που 

έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί σε διαφορετικά µέρη του κόσµου.60 Με άλλα λόγια, θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τα στερεότυπα συνιστούν αυτοεκπληρούµενες 

προφητείες, οι οποίες απορρέουν από τις προϋπάρχουσες καλές ή κακές σχέσεις 

ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα άτοµα ή οµάδες ατόµων. 

Ιδωµένες από αυτή την πλευρά, τόσο η φυλετικές διαφοροποιήσεις όσο και ο 

ρατσισµός µπορούν να γίνουν αντιληπτές ως ιστορικές εκφάνσεις ενός γενικού και 

παγκόσµιου κοινωνικού φαινοµένου, το οποίο δεν είναι άλλο από εκείνο της 

εθνικότητας. Ως τέτοιες χαρακτηρίζουν καταστάσεις στις οποίες µια εθνική οµάδα 

κυριαρχεί ή επιδιώκει να κυριαρχήσει εις βάρος µιας άλλης εθνικής οµάδας, και στην 

προσπάθειά της αυτή κατηγοριοποιεί τα µέλη της αναφερόµενη στην υποτιθέµενη 

κληρονοµική και αµετάβλητη διαφορά τους, η οποία αποκαλύπτει την κατωτερότητά 

τους.     

Μέσα σ� αυτό το συγκείµενο επιτεύχθηκε ο ανώτατος παραλογισµός αναφορικά 

µε την έννοια του ρατσισµού. Η φαντασιακή αυτή κατασκευή περί ανωτερότητας και 

κατωτερότητας των ανθρωπίνων φυλών είχε ως αποτέλεσµα αποστέρηση ορισµένων 

ευρωπαίων από τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια από την ίδια την 

εθνικότητά τους. Όσον αφορά τους µη ευρωπαίους, η ιδεολογία αυτή λειτούργησε 

                                                                                                                                            
Ditto, 1997, Biased assimilation, attitude polarization, and affect in reactions to stereotype-relevant 
scientific information, in Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 23, no. 6, p.p. 636-653. 
60 Β. Μακράκη & Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001, όπ.π., H.C. Triandis, 1997, Προς τον πλουραλισµό 
στην εκπαίδευση, στο Modgil S., κ.ά., (επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, σ.σ. 130-165, B. Christensen, 1998, op.cit., p.p. 251-256, A. Kandylaki, 1999, �Multi-
culturalism� and �anti-racism�. A binary opposition or a potential coalescence in British social 
services. Evaluating cases of sexula abuse, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity 
and diversity, Athens, Ellinika Grammata, p.p. 372-391, G. Munro & P. Ditto, 1997, op.cit., p.p. 636-
653, F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social studies in a global society, New York, Delmar Publ. 
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νοµιµοποιητικά όσον αφορά τη βίαιη και απάνθρωπη εξόντωσή τους από τους 

φυλετικά ανώτερους ευρωπαίους.  

Στο δικαιολογηµένο ερώτηµα, πως είναι δυνατόν να διατηρείται ένα τέτοιο 

πλέγµα λανθασµένων αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών, η απάντηση είναι 

σχετικά απλή. Πρώτον, σε κάθε κοινωνία η διαβίωση µας κατηγορίας ανθρώπων ως 

υποτελών λειτουργεί ως επιβεβαίωση της υποτιθέµενης κατωτερότητάς τους. 

∆εύτερον, η διάδοση µέσα στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης κοινωνίας περί της 

ύπαρξης µιας επικίνδυνης κατηγορίας ανθρώπων, συνοδεύεται από την εµφάνιση 

µιας αβασάνιστης δυσπιστίας, φόβου και εχθρότητας απέναντι στα άτοµα αυτά. 

Τρίτον, ο ρατσισµός αποτελεί βραχυπρόθεσµα µια πολύ συµφέρουσα ιδεολογία για 

όλους όσους δεν ανήκουν στα θύµατά του. Και τέταρτον, οι κυβερνήσεις υποκύπτουν 

πολύ εύκολα στις πιέσεις των πολιτών για διακρίσεις εις βάρος πολιτικά ανίσχυρων 

οµάδων.61    

Συνοψίζοντας παρατηρούµε ότι τόσο τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις όσο 

και η ρατσιστική ιδεολογία συνιστούν µια κοσµοθεώρηση, η οποία διαιρεί την 

ανθρωπότητα σε ανώτερες και κατώτερες φυλές, από τις οποίες οι πρώτες έχουν το 

αναφαίρετο δικαίωµα της επικυριαρχίας πάνω στις κατώτερες. Στην πραγµατικότητα, 

όµως, οι φυλές δεν υπάρχουν, καθώς από γενετική άποψη, η κατάταξη των ανθρώπων 

σε ξεχωριστές φυλές δεν µπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως αυθαίρετη. Αυτό δε 

σηµαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι γενετικά όµοιοι. Αντίθετα, οι διαφορές µεταξύ 

τους είναι πολύ σηµαντικές, αλλά απορρέουν πολύ περισσότερο από τις 

διαφοροποιήσεις που εµφανίζονται µεταξύ ατόµων που ανήκουν στην ίδια φυλή, 

πάρα από εκείνες που εµφανίζονται µεταξύ διαφορετικών φυλών. Κάθε άνθρωπος 

είναι µοναδικός. Αυτό σηµαίνει ότι διαφέρει από τους «άλλους», δεν είναι όµως ούτε 

«ανώτερος» ούτε «κατώτερος», αλλά ίσος µε αυτούς. Εποµένως, η φυλή δεν αποτελεί 

ένα διακριτό βιολογικό φαινόµενα, αλλά έναν κοινωνικό µύθο, ο οποίος έχει 

επιδράσει καταστροφικά στην ιστορία και την εξέλιξη της ανθρωπότητας.  

Η αντιπαράθεση ανάµεσα στο µύθο και το λόγο που αρθρώνεται γύρω από την 

έννοια του «άλλου» εµφανίζεται εξαιρετικά απατηλή. Η ιστορία του «άγριου 

ανθρώπου» λειτούργησε στην ιστορική του πορεία ως ένα µέσο προσδιορισµού της 

ετερότητας, η οποία κατέστη αναπόσπαστο τµήµα στην προσπάθεια καθορισµού 

τόσο της ατοµικής όσο και της συλλογικής ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Η 
                                                 
61 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε: Γ. Τσιακάλου, 2000, όπ.π., A. Memmi, 1984, Racism or 
heterophobia?, in Forum, vol. 1, p.p. VIII-X. 
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ίδια η ιστορία κατέδειξε ότι ο τρόπος επεξήγησης της ύπαρξης των τεράτων καθώς 

των µύθων που τα συνοδεύουν, συνδέεται άρρηκτα µε τον καθορισµό και τη µοίρα 

του εθνικού εαυτού. Τα προβλήµατά, οι εµπειρίες, η ιστορία και η κουλτούρα µας 

µπορεί να είναι διαφορετικά. Ωστόσο, το «εµείς» και οι «άλλοι» είναι αλληλένδετα.  

Αποφασίζεις ότι δεν συµπαθείς τους ξένους. Φαντάζεσαι ότι είναι επικίνδυνοι. 

Τους κοιτάς µε θυµό, και του µισείς. ∆εν τους βοηθάς όταν έχουν την ανάγκη σου, 

και τους λες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και ξαφνικά µια µέρα αφήνεις την 

πατρίδα σου και πηγαίνεις σε µια άλλη χώρα, και αισθάνεσαι τόσο βλάκας και 

ηλίθιος, καθώς έρχεσαι, πλέον, για πρώτη φορά αντιµέτωπος µε το µέγεθος της 

άγνοιας και της στενοµυαλιάς σου. 

Μια γνωστή παροιµία των Βεδουίνων λέει: είµαι εναντίον του αδελφού µου και 

µαζί µε τον αδελφό µου είµαστε εναντίον του ξαδέρφου µας. Εγώ, ο αδερφός και ο 

ξάδερφός µου είµαστε εναντίον του γείτονα και όλοι µαζί είµαστε εναντίον του 

ξένου. Σε τελική, όµως, ανάλυση ο ρατσισµός δεν είναι το µίσος προς τον «άλλο» 

αλλά το µίσος προς τον ίδιο µας το εαυτό. 
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2. ΕΘΝΟΣ-ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟ 

ΜΙΣΟΣ ΜΟΥ»: Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ «ΚΑΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

 

Από την εποχή του ευρωπαϊκού  

∆ιαφωτισµού (18ος αιώνας), η  

εκπαίδευση έδωσε έµφαση στην 

προβολή και εξύµνηση του έθνους  

εις βάρος της ανθρωπότητας. 

Xanthopoulos J.A., 1995. 

 

Μεταξύ των βασικών δικαιωµάτων του παιδιού συγκαταλέγεται και εκείνο της 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση µας επιτρέπει να γνωρίσουµε ο ένας τον άλλο. Το 

κοινωνικό συγκείµενο στο οποίο αυτή λαµβάνει χώρα, τόσο το φυσικό και το 

κοινωνικό όσο και το σχολικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση στηρίζεται στις γνώσεις, τις 

πεποιθήσεις και τις αξίες που κυριαρχούν σε µια συγκεκριµένη κοινωνία. Μέσω τόσο 

της επίσηµης όσο και της ανεπίσηµης εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό σύστηµα 

αποβλέπει στην παραγωγή «κατάλληλα» διαµορφωµένων µελών, µέσω της 

µεροληπτικής παρουσίασης βασικών συστατικών στοιχείων της κουλτούρας και του 

πολιτισµού του. 

Είναι γνωστό, ότι οι εθνικοί ανταγωνισµοί βρίσκουν έκφραση σε διάφορα 

επίπεδα. Στο πολιτικό, στο θρησκευτικό, κυρίως, όµως, στο εκπαιδευτικό κι αυτό γιατί 

η εκπαίδευση ως κατεξοχήν ιδεολογικός µηχανισµός του κράτους, αποτελεί µια 

πολιτική διαδικασία µέσω της οποίας µια κοινωνία αποδίδει στον εαυτό της µια 

συγκεκριµένη ιστορική και κοινωνική ταυτότητα. Επιπρόσθετα, το έθνος µπορεί να 

οικοδοµηθεί µόνο µε τη βοήθεια ενός ισχυρού οργάνου, το οποίο έχει επινοηθεί από 

τους ανθρώπους προκειµένου να συµβάλλει στη συµµόρφωση του ατόµου στις νόρµες 

και στους κανόνες που ενστερνίζεται ένα συγκεκριµένο κοινωνικό σύνολο. Και το 

όργανο αυτό δεν είναι άλλο από την εκπαίδευση και για τον πολιτικό αυτό ρόλο της το 

κράτος προσπαθεί µε κάθε τρόπο να την καταστήσει ένα πρακτικό θεσµό.1 

                                                 
1 Θ. Βερέµη, 1997, Από το εθνικό κράτος στο έθνος δίχως κράτος. Το πείραµα της Οργάνωσης 
Κωνσταντινουπόλεως, στο Βερέµη Θ., (επιµ.) Εθνική ταυτότητα και εθνικισµός στη νεότερη Ελλάδα, 
Αθήνα, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, σ.σ. 27-52, Σ. Βουρή, 1992, Εκπαίδευση και 
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 Συνεπώς, κύριο έργο του κράτους είναι να διαδώσει µε τους εκπαιδευτικούς του 

µηχανισµούς την ιδεολογία που εξασφαλίζει την ενότητα των πολιτών και τη 

νοµιµοποίηση της εξουσίας του. 

Το σχολείο, λοιπόν, και η εκπαίδευση γενικότερα, εκπληρώνει τρεις βασικούς 

ρόλους. α) Κοινωνικοποιεί και πολιτικοποιεί έµµεσα ή άµεσα, λειτουργώντας ως ένα 

σύστηµα οµογενοποίησης και κοινωνικού έλεγχου, β) καταρτίζει το εργατικό δυναµικό 

που χρειάζεται το έθνος-κράτος, προκειµένου να επιτευχθεί αύξηση τόσο της 

παραγωγικότητας όσο και του εθνικού εισοδήµατος, και γ) συντελεί στην κοινωνική 

δικαιοσύνη µέσω της παροχής ίσως ευκαιριών για ατοµική αυτοπραγµάτωση και για 

αξιοκρατική επαγγελµατική και κοινωνική τοποθέτηση.2  

Ο ρόλος του έθνους-κράτους στη διαµόρφωση της εθνικής ιδεολογίας είναι 

καθοριστικός, µια που συµβάλλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση του πλαισίου της 

συµπεριφοράς του µαθητή και µελλοντικού πολίτη. Τα σηµερινά ευρωπαϊκά, και όχι 

µόνο, εκπαιδευτικά συστήµατα έχουν ιστορικά διαµορφωθεί ως εθνοκρατικοί 

µηχανισµοί, οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα µε τη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού έθνους-

κράτους. Σύµφωνα µε την πρακτική αυτή, τα σχολεία θεσµοθετούνται ως δηµόσια 

ιδρύµατα, τα οποία αποβλέπουν ως επί το πλείστον στην εξυπηρέτηση των εθνικών 

αναγκών και συµφερόντων, τόσο σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό όσο και σε 

πολιτισµικό επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Andy Green, «η δηµόσια 

εκπαίδευση ενσωµάτωνε µια νέα καθολικότητα που βασιζόταν στην παραδοχή ότι η 

εκπαίδευση επεκτείνεται σ� όλες τις κοινωνικές οµάδες και πρέπει να εξυπηρετεί 

ποικιλία κοινωνικών αναγκών. Τα εθνικά συστήµατα συγκροτήθηκαν ειδικά για να 

υπερβούν τη στενή ιδιαιτερότητα προγενέστερων τύπων µάθησης. Είχαν ως στόχο την 

                                                                                                                                               
εθνικισµός στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904, Αθήνα, εκδ. 
Παρασκήνιο, O. Albornoz, 1988, Ethnocentrism in education: Comparative analysis, the case of Latin 
America and the Caribbean, paper presented at the Seventeenth International Conference on the Unity of 
the Sciences, Los Angeles, California November 24-27, p.p. 1-42. 
2 Α. Καζαµία, 1986, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις 1957-1977. Μύθοι και πραγµατικότητες, στο 
Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, Ρέθυµνο, εκδ. 
Γρηγόρη, σ.σ. 9-19, Π. Καλογιαννάκη, 1993, Έλληνες µαθητές του δηµοτικού σχολέιου και πολιτική 
κοινωνικοποίηση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, Ι. Πυργιωτάκη, 1992, Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές 
ανισότητες, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, K. Lolenc-Kolnik, 2001a, Learning for a democratic Europe with 
geographical syllabuses and textbooks in Slovenia, in Ross A. (ed.) Learning for a democratic Europe, 
London, CiCe publ., p.p. 235-243, J.A. Spinthourakis & P.Papoulia-Tzelepi, 2001, Teacher attitudes on 
teaching social issues in the elementary school, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 183-190, J.A. Xanthopoulos, 
1995, The quest for a European identity. The case of education in Greece, in Greek-American Review, 
June, p.p. 13-18. 



 120

εξυπηρέτηση του έθνους ως σύνολο, ή µάλλον, «του εθνικού συµφέροντος», όπως αυτό 

προσδιοριζόταν από τις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις».3 

 Εποµένως, ο ρόλος της εκπαίδευσης σε µια κοινωνία είναι να υπηρετεί τους 

σκοπούς αυτής της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, οι διάφορες κοινωνίες, προκειµένου να 

εξασφαλίσουν τη µελλοντική ύπαρξή τους καθώς και τη διατήρηση των αξιών, 

γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες θεωρούν κατάλληλες για να µεταδοθούν 

τις επόµενες γενιές, δηµιουργούν τα µέσα εκείνα που θα συµβάλουν ουσιαστικά στην 

επίτευξη αυτών των στόχων.4 

Εφόσον, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός θεσµός αποτελεί εργαλείο της αναπαραγωγικής 

διαδικασίας µιας συγκεκριµένης κοινωνίας, συµβάλλει καθοριστικά όχι µόνο στην 

παραγωγή αλλά και στη µορφοποίηση των νέων.  Στην αρχαία Κίνα, για παράδειγµα 

τα κλασικά κείµενα του Κοµφούκιου, τα οποία τόνιζαν τη σπουδαιότητα των 

ανθρωπίνων σχέσεων, ήταν αυτά που χρησιµοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί της εποχής, 

προκειµένου να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους νέους που θα έµπαιναν στην υπηρεσία 

του αυτοκράτορα. Στην Ινδία, οι Βραχµανιστές δηµιούργησαν τις παραδόσεις Χιντού. 

Στις Ισλαµικές χώρες, όπου οι αιρετικές κινήσεις κινητοποιούσαν τα εθνικιστικά 

συναισθήµατα και δικαιολογούσαν τις αιµατοχυσίες, ο κύριος µοχλός της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας ήταν η παντοδυναµία των θρησκευτικών δασκάλων.5 

 Στις εµπορικές κοινωνίες η έννοια της εκπαίδευσης υπέστη µια ουσιαστική 

αλλαγή, καθώς σήµαινε πλέον την καθοδήγηση ενός ατόµου από ένα άλλο ή τη χωρίς 

περιθώρια επιλογής επιρροή ενός ατόµου σε ένα άλλο (µετάδοση της τέχνης από 

πατέρα σε γιο). Οι αλχηµιστές αποτελούν το πιο τρανταχτό παράδειγµα της αντίληψης 

αυτής. Οι βιοµηχανικές κοινωνίες, από την άλλη, επέφεραν µία δεύτερη αλλαγή στην 

έννοια της εκπαίδευσης. Με τον όρο εκπαίδευση εννοούσαν την καθοδήγηση των 

παιδιών από τους ενηλίκους µέσω της χρήσης ενός προγραµµατισµένου οργάνου το 

οποίο ονοµαζόταν σχολείο. Οι αλχηµιστές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

πρακτικής αυτής.6 

                                                 
3 Α. Καζαµία, 1994, Νέο-ευρωπαϊκός εκσυγχρονισµός και εκπαίδευση: ∆ιαλογισµοί και πολιτικές στη 
«φαντασιακή Ευρώπη», στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός και η 
ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», σ. 
94.   
4 J. Knappert, 1988, Education and ethnocentrism, paper presented at the Seventeenth International 
Conference, op.cit., p.p. 1-15, T. Wagaw, 1988, Education and ethnocentrism: The role and impact of 
international organizations, paper presented at the XVII Pre-ICUS Conference, Malaga, Spain, March 18-
20, p.p. 1-25. 
5 B. Holmes, & M. McLean, 1989, The curriculum, London. 
6 I. Illich & E. Verne, 1981, Imprisoned in the global classroom, London, Writers and Readers, S.W. 
Rothstein, 1996, Schools and society, Englewood Cliffs: N.J., Merrill publ. 
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Οι βιοµηχανικές κοινωνίες µεταµόρφωσαν την αντίληψη περί εκπαίδευσης για 

δεύτερη φορά. Με τον όρο εκπαίδευση κατά την περίοδο αυτή νοείται η καθοδήγηση 

των νέων από τους ενήλικες µε τη χρήση ενός προγραµµατισµένου και δοµηµένου 

εργαλείου το οποίο ονοµάζεται σχολείο.7   

Μία ακόµα παράµετρος, η οποία χρήζει αναφοράς, είναι ότι για αιώνες η 

εκπαίδευση και η θρησκεία στην Ευρώπη αποτέλεσαν έναν αδιάσπαστο 

"συνεταιρισµό", ο οποίος άλλοτε συνέβαλε στην εξάπλωση της εκπαίδευσης σε όλα τα 

κοινωνικά στρώµατα και άλλοτε λειτούργησε ως περιοριστικός παράγοντας. Όµως, 

τους δύο τελευταίους αιώνες τα µεγάλα κοινωνικά κινήµατα επηρέασαν καθοριστικά 

την εκπαίδευση και τα περιεχόµενά της. 

 Με τη βιοµηχανική επανάσταση εµφανίζεται και µια ολοένα και αυξανόµενη 

τάση αποθρησκειοποίησης της εκπαίδευσης και οργάνωσης δηµόσιων εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, παράλληλα µε τις προσπάθειες καθιέρωσης και εγκαθίδρυσης µιας νέας 

κοινωνικής τάξης, της οποίας ο ρόλος εντοπίζεται στην οικονοµική και αναπτυξιακή 

ενότητα των διαφόρων συντελεστών του πληθυσµού. Επιπρόσθετα, στον 20ο αιώνα η 

θρησκεία χάνει βαθµιαία την ισχύ της και αντικαθίσταται από την οικονοµία. Οι 

παιδαγωγικές αρχές στηρίζονται πλέον στην παραγωγή και την εµπορευµατοποίηση και 

τα εκπαιδευτικά συστήµατα, κυρίως στις ∆υτικές χώρες, σχεδιάζονται για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικονοµικής ανάπτυξης.8 

 Στην περίπτωση αυτή παρατηρούµε µια περαιτέρω συρρίκνωση της έννοιας της 

εκπαίδευσης, η οποία περιορίζεται πλέον στην αποκλειστική υιοθέτηση των επιταγών 

της καπιταλιστικής «χρήσιµης» γνώσης, καθώς στην εξυπηρέτηση του αντίστοιχου 

τρόπου παραγωγής που απορρέει από αυτήν. Μέσα σ� αυτά τα πλαίσια, οι 

µεταρρυθµιστικές εκπαιδευτικές προσπάθειες, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στην 

Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα, γίνονται αντιληπτές ως αποτέλεσµα του νέου τρόπου 

διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τον οποίο τα υποκείµενα-µέλη του έθνους-κράτους 

οφείλουν να µεταµορφωθούν σε «σωστούς» εθνικούς πολίτες, µέσω της ταυτόχρονης 

ανάπτυξης και δηµιουργίας νέων διασυνδέσεων ανάµεσα στους πολίτες και το έθνος-

κράτος.  

                                                 
7 Κ. Αγγελόπουλου, 2000, ∆ιακηρύσσοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα µέσω της διαλεκτικής στα 
σχολικά βιβλία της ελληνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 1950 και εξής, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών 
χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 319-334, I. Illich & E. Verne, 1976, Imprisoned in the global 
classroom, London, Writers and Readers publ. 
8 I. Illich, & E. Verne, 1981, op.cit, 1981. 
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 Το ενδιαφέρον της εκπαίδευσης για τη διατήρηση και την προαγωγή των 

ιδιαίτερων εθνικών χαρακτηριστικών πρωτοεµφανίστηκε την περίοδο του ∆ιαφωτισµού 

και στη συνέχεια αναζωπυρώθηκε κατά το 19ο αιώνα ως αποτέλεσµα της άνθισης της 

νέας αστικής τάξης. Ως τα µέσα του ίδιου αιώνα, αξίες όπως η εθνική παράδοση και τα 

εθνικά χαρακτηριστικά κυριαρχούσαν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως µια γενική 

αρχή, κυρίως στις χώρες εκείνες όπου η διαµόρφωση ενός νέου τύπου εθνικής 

ταυτότητας εµφανιζόταν επιτακτική και σε µικρότερο βαθµό σε χώρες οι οποίες 

αναζητούσαν τη δική τους εθνική ταυτότητα µέσα στα πλαίσια ενός πολυεθνικού 

κράτους. Αλλά ακόµη και σε χώρες όπου υπήρχαν βασιλικές δυναστείες ή κάποιου 

άλλου είδους απολυταρχικές οµάδες, ο εθνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, έχοντας 

γίνει η νέα θρησκεία του κράτους, ήταν προορισµένος να λειτουργήσει ως µία 

συνεκτική δύναµη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και προς το τέλος του αιώνα (19ος), η 

πολιτική δύναµη και η κοινή γνώµη δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις εκείνες που 

επέτρεψαν στην εκπαίδευση ν' αποκτήσει έναν ακόµα πιο ισχυρό εθνικό χαρακτήρα.9 

 Σύµφωνα, λοιπόν, µε το πνεύµα της εποχής, ήταν εύλογο ότι τα κράτη θα 

χρησιµοποιούσαν όλο και ισχυροποιούµενο κρατικό µηχανισµό για να επικοινωνούν µε 

τους κατοίκους της επικράτειάς τους, κυρίως µέσω των δηµοτικών σχολείων, στην 

προσπάθειά τους να αναδηµιουργήσουν το µεγαλείο του παρελθόντος, να υπερτονίσουν 

τα ιδιαίτερα εθνικά τους χαρακτηριστικά, προκειµένου να επιδείξουν την εθνική τους 

τελειότητα και υπεροχή και για να εµφυσήσουν την αφοσίωση σε αυτό ώστε να 

συνδέσουν στενά τα πάντα µε τη χώρα και τη σηµαία, επινοώντας αρκετά συχνά  

παραδόσεις ή ακόµα και έθνη για το σκοπό αυτό, στοχεύοντας τις περισσότερες φορές 

στην υποβάθµιση άλλων εθνικών κοινοτήτων και στην αναθεώρηση της ιστορίας τους. 

Το έθνος αποκτά τώρα υπέρτατη σηµασία την οποία οφείλει στην αύξηση της σηµασίας 

που προσλαµβάνει η ύπαρξη ενός κοινού πολιτισµού βασισµένου στην 

εγγραµµατοσύνη. Έτσι, το κράτος επιφορτίζεται µε τη συντήρηση και την εποπτεία 

µιας γιγάντιας κοινωνικής υποδοµής, της οποίας το εκπαιδευτικό σύστηµα γίνεται ένα 

πολύ κρίσιµο τµήµα της, ενώ παράλληλα η διατήρηση του πολιτισµού και της 

γλωσσολογικής ιδιαιτερότητας γίνεται τώρα ο κεντρικός ρόλος της εκπαίδευσης.10 

                                                 
9 Μ. Szabolcsi, 1988, Ethnocentrism in education. A comparative analysis of Eastern and Western 
problems in Europe, paper presented at the Seventeenth International Conference, op.cit, p.p. 1-26, M. 
Szabolcsi, 1992, The Ethnic Factor n Central European Education, in Schleicher K. and Kozma T. (eds) 
Ethnocentrism in Education, New York, Peter Lang, p.p. 103-120.  
10 Ε. Gellner, 1992, Έθνη και Εθνικισµός, µτφρ. Λαφαζάνη ∆., Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Ε. J. 
Hobsbawm, 1994, Έθνη και Εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα. Πρόγραµµα, µύθος, πραγµατικότητα, 
µτφρ. Νάντρις Χ., Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα, M. Szabolcsi, 1992, op.cit.  
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Η Γαλλική Επανάσταση αποτελεί σηµείο σταθµό στη διαδικασία αυτή, όχι γιατί 

οδήγησε στην άµεση δηµιουργία ενός εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά γιατί 

έθεσε τις βάσεις για την µεταγενέστερη ανάπτυξή του. Ένα από τα σηµαντικότερα 

επιτεύγµατα των επαναστατικών αρχών της ήταν ότι ο έλεγχος της εκπαίδευσης δεν 

αποτελούσε πλέον έργο της εκκλησιαστικής εξουσίας, αλλά πέρασε για πρώτη φορά 

στη δικαιοδοσία του έθνους-κράτους. Όπως πολύ εύστοχα υποστηρίζει ο Graff, «η 

σηµαντικότερη λειτουργία της νεωτερικής εκπαίδευσης ήταν η διδασκαλία ενός νέου 

είδους πατριωτισµού, ο οποίος ξεπερνούσε τα όρια που έως τότε θεωρούνταν ότι 

κατείχε».11 Το έργο του σχολείου δεν περιοριζόταν µόνο στην ανάπτυξη εθνικών και 

πατριωτικών αισθηµάτων, αλλά εκτεινόταν και στη δηµιουργία µιας αίσθησης ενότητας 

στα πλαίσια του νεωτερικού έθνους-κράτους, το οποίο διακρινόταν από την ύπαρξη 

µέσα σ� αυτό διαφορετικών εθνικοτήτων, πολιτισµικών παραδόσεων, γλωσσικών 

ιδιωµάτων, καθώς και σταθερών και παγιωµένων κοινωνικών και ταξικών διαιρέσεων. 

Η εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής συµπεριλάµβανε και τη συνεχή και 

επαναλαµβανόµενη εθνική και πολιτισµική κατήχηση, σύµφωνα µε την οποία ο νέος 

εξοπλιζόταν µε όλα εκείνες τις δεξιότητες που θεωρούνταν απαραίτητες για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του, που δεν ήταν άλλα από τη διαφύλαξη της πατρίδας, 

την πληρωµή των φόρων, την εργασία προς όφελος της ανάπτυξης του έθνους-κράτους, 

και, τέλος, την αδιαµαρτύρητη υποταγή στους νόµους που αυτό είχε θεσπίσει για την 

προστασία του.   

Η διαδικασία δηµιουργίας και παγίωσης των εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων 

συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, υπό το συγκείµενο της επιβεβαίωσης 

και του καθορισµού των διακριτών ταυτοτήτων των νεοσύστατων νεωτερικών εθνικών 

κρατών. Την περίοδο αυτή, το σχολείο ανάγεται σε κέντρο διαµόρφωσης της 

πολιτειακής και εθνικής ταυτότητας. Γι� αυτόν ακριβώς το λόγο και ο έλεγχος του 

εκπαιδευτικού συστήµατος από την πλευρά του έθνους-κράτους δεν αποβλέπει µόνο 

στην κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από τις ανάγκες της σύγχρονης οικονοµίας, 

αλλά, κυρίως, στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, η οποία εγγυάται το σαφή 

διαχωρισµό µεταξύ των εθνικών πολιτών και των εθνικών «άλλων».  

 Άσχετα αν βρίσκονται στη  ∆ύση ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος του κόσµου, τα 

σχολεία όλων των εθνικών - κρατών στοχεύουν στη δηµιουργία ατόµων τα οποία θα 

διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, και παράλληλα θα ενστερνίζονται 

                                                 
11 M. Guibernau, 1996, Nationalisms, Cambridge, Polity Press, p. 69. 
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εκείνες τις αξίες και τα ιδανικά που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν µε επιτυχία 

στους ρόλους τους, ως πολίτες του συγκεκριµένου κράτους. Κεντρική θέση σε µια 

τέτοιου είδους εκπαίδευση κατέχει η ενδυνάµωση των εθνικιστικών και πατριωτικών 

στόχων της κοινωνίας. Έτσι, προκειµένου να διατηρηθεί η εθνική συνοχή και να 

αναπαραχθεί η εθνική πολιτισµική κληρονοµιά, η εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει 

στο να αποκτήσουν οι µαθητές µια εθνική ταυτότητα και συνείδηση, δρώντας συχνά ως 

µία εθνική βιοµηχανία, η οποία αποσκοπεί στην εθνική σταθερότητα και συνοχή.12 

 Σύµφωνα, λοιπόν, µε την άποψη αυτή, η εκπαίδευση οφείλει να εµφυσήσει στην 

ψυχή των µαθητών µία εθνοκεντρική ιδεολογία και παράλληλα να κατευθύνει τις 

απόψεις και τις ενέργειές τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πατριωτικές. Ο νόµος θα 

πρέπει να καθορίζει και να ελέγχει το περιεχόµενο, τη σειρά και τη µορφή της 

εκπαίδευσής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η διδασκαλία να γίνεται µόνο 

από άτοµα που ανήκουν στο ίδιο έθνος. Μ' αυτόν τον τρόπο τα εκπαιδευτικά 

συστήµατα νοµιµοποιούνται να προβάλουν µια συγκεκριµένη εικόνα για την 

ανθρώπινη ζωή και τον κόσµο, η οποία συχνά παρουσιάζει τους άλλους πολιτισµούς 

και λαούς ως περίεργους ή ακόµα και ως εχθρικούς, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

παρατήρηση ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα, κυρίως στο δυτικό κόσµο, έχουν ιστορικά 

διαµορφωθεί ως εθνοκεντρικοί κοινωνικο-πολιτισµικοί και  πολιτικοί µηχανισµοί 

εξουσίας - γνώσης.13 

Ο Pierre Bourdieu παραθέτει έναν παρόµοιο συλλογισµό, όταν αναφέρεται στη 

θεωρητική οµογενοποίηση, που κατευθύνεται από το έθνος-κράτος, και η οποία 

διαµορφώνει τις νοητικές δοµές των ατόµων-µελών του, επιβάλλοντας ταυτόχρονα την 

παρουσία κοινών αρχών αντίληψης της οµοιότητας και της διαφοράς, δηλαδή, ενός 

κοινού τρόπου σκέψης, ο οποίος συµβάλλει στην κατασκευή αυτού που ονοµάζεται 

                                                 
12 Γ. Φλουρή, 1996, Προς ένα κοινό αναλυτικό πρόγραµµα στην Ενωµένη Ευρώπη: Τάσεις και 
προοπτικές, στο Καλογιαννάκη Π. & Μακράκη Β. (επιµ.) Ευρώπη και εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 
σ.σ. 185-250,  G. Flouris, 1994, Citizenship Values and the European Dimension in Education: National 
and International Perspectives, paper presented at the Conference on Citizenship Values and the European 
Dimension in Education, Bretton Hall, June 2-4, G. Flouris, 1997, Global Dimensions in the Educational 
Legislation, Social Studies Curriculum and Textbooks of the Greek Compulsory Education (Grades 1-9), 
in Mediterranean Journal of Educational Studies ,Vol. 2, No. 2, p.p. 17-39. R. Patai, 1988, Ethnocentrism 
in education in the Muslim world, paper presented at the Seventeenth International Conference, op.cit, 
p.p. 1-18.  
13 Α. Καζαµία  & Μ. Κασσωτάκη, 1995, Εκπαιδευτικό Μανιφέστο: Προβληµατισµοί για την 
ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής εκπαίδευσης, στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. 
(επιµ.) Ελληνική Εκπαίδευση. Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, σ.σ. 
12-39, Ζ. Bauman, 1990, Modernity and Ambivalence in Theory Culture & Society, Vol. 7, No. 2-3, p.p. 
143-169, Κ. Schleicher, 1992, Ethnicity and Ethnocentrism. A Problem to the Global Community? in 
Schleicher K. and Kozma T. (eds.), op.cit., p.p. 1-15. 
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εθνική ταυτότητα.14 Ήταν, κυρίως, µέσω της θεαµατικής εξάπλωσης του θεσµού της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, που πραγµατώθηκε η 

πολιτισµική οµογενοποίηση των µελών των διαφόρων εθνικών κρατών, η οποία, όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει στο σχετικό κεφάλαιο, θεωρείται καθοριστικής σηµασίας, κατά τη 

διαδικασία συγκρότησής τους σε διακριτές οντότητες. Μέσω της επιβολής της 

κυρίαρχης κουλτούρας, η οποία συνιστά τη αποδεκτή εθνική κουλτούρα, το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, κυρίως, µέσα από τη διδασκαλία της εθνικής ιστορίας και 

λογοτεχνίας, δοµεί τη µορφή της εθνικής του αυτοεικόνας. Εποµένως, το εκπαιδευτικό 

σύστηµα ανάγεται σε φορέα παραγωγής ενός νέου είδους πολιτείας (citizenship), το 

οποίο διαχωρίζει τον εαυτό του από διάφορες άλλες παραδοσιακές µορφές 

προσκόλλησης, µε τη βοήθεια των αρχών που αναδύονται από την έννοια της εθνικής 

ταυτότητας. Η λειτουργία αυτή σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγή µιας ταυτότητας, η 

οποία τείνει στην ανάµειξη της εθνικιστικής ιδεολογίας µε εκείνη που πηγάζει από το 

δικαίωµα της ελεύθερης και κυρίαρχης διακυβέρνησής του. 

 Ο εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόµενο, το 

οποίο είναι δυνατόν να κατανοηθεί µέσω διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων. 

Έτσι, η ψυχολογική προσέγγιση ασχολείται κυρίως µε τις συµπεριφορές, οι οποίες 

απορρέουν από την ύπαρξη του εθνοκεντρισµού στην εκπαίδευση. Η ανθρωπολογική 

προσέγγιση, ασχολείται µε την κοινωνικοποίηση των ατόµων µέσω αυτής της 

εθνοκεντρικής λογικής που επικρατεί στην εκπαίδευση, ενώ η κοινωνιολογική 

προσέγγιση ασχολείται πρώτιστα µε την κοινωνία και όχι µε τις προσωπικότητες των 

µαθητών. Επισηµαίνει, λοιπόν, ότι ο εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση λειτουργεί ως 

ένα εργαλείο ή µέσο µε τη βοήθεια του οποίου η κυβερνητική ελίτ ασκεί πίεση στις 

µειονότητες ή ακόµα και στην κυρίαρχη εθνότητα µέσα στα πλαίσια ενός 

συγκεκριµένου κράτους. Η ιστορική προσέγγιση, από την άλλη, επικεντρώνει την 

προσοχή της στις µορφές που έχει κατά καιρούς πάρει ο εθνοκεντρισµός στην πορεία 

ανάπτυξης των φιλοσοφιών των εκπαιδευτικών συστηµάτων, καταδεικνύοντας ότι οι 

ρίζες τους εντοπίζονται στις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν τη 

συγκεκριµένη περίοδο. Τέλος, η πολιτική προσέγγιση θεωρεί ότι ο εθνοκεντρισµός 

στην εκπαίδευση αποτελεί µια ένδειξη ότι υπάρχει συγκεντρωµένη πολύ µεγάλη 

                                                 
14 O. Anweiler, κ.ά., 1987, Εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 
T. Husen, 1991, Η αµφισβήτηση του σχολείου, Αθήνα, εκδ. Προτάσεις, A. Novoa, 2000, Europe and 
education: Historical and comparative approaches, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικο-συγκριτικές 
προσεγγίσεις, τιµητικός τόµος Α.Μ. Καζαµία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 47-70. 
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δύναµη γύρω από κάποια εθνικά και πολιτικά συµφέροντα, η οποία δεν είναι δυνατόν 

να παραγνωρισθεί.15 

 Υπάρχει, βέβαια, και η αντίθετη άποψη σύµφωνα µε την οποία η εκπαίδευση 

αποτελεί απλά ένα µέσο το οποίο άλλοτε συµβάλλει και άλλοτε όχι στη διαµόρφωση 

των εθνοκεντρικών αισθηµάτων, αλλά δεν είναι αυτή που δηµιουργεί τον 

εθνοκεντρισµό. Το προνόµιο  αυτό ανήκει στους διάφορους φορείς της, οι οποίοι 

άλλοτε τον υποστηρίζουν και άλλοτε τον αποθαρρύνουν. Σηµαντικό ρόλο, εξάλλου, 

διαδραµατίζουν και οι διαφορετικές καταστάσεις, καθώς και ο εκάστοτε κοινωνικός 

περίγυρος, που ενδεχοµένως ενεργοποιούν ή µάχονται ενάντια στην εθνική αναβίωση. 

Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση είναι δυνατόν να αποτελεί µέρος µιας πολιτικής η οποίας 

στοχεύει στην εξάλειψη των εθνικών διαφοροποιήσεων, κυρίως µέσα στα πλαίσια 

συγκεντρωτικών κρατών τα οποία επιθυµούν ν' αποκρυσταλλώσουν τα εθνικά τους 

χαρακτηριστικά. Μπορεί, όµως, και να αφήνει περιθώρια για εθνικές διαφοροποιήσεις, 

όπως συµβαίνει κυρίως σε µη συγκεντρωτικά ή οµοσπονδιακά κράτη. Ο σκοπός για τον 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί η εκπαίδευση αποτελεί άµεση ευθύνη των φορέων της, που 

δεν είναι άλλοι από το αναλυτικό πρόγραµµα, τα σχολικά εγχειρίδια, την οργάνωση του 

σχολείου, τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, κ.λπ.16 

 Το γεγονός αυτό συµβάλλει τόσο στη βαθύτερη κατανόηση όσο και την 

επιβεβαίωση της φουκωικής αντίληψης, σύµφωνα µε την οποία "κάθε εκπαιδευτικό 

σύστηµα δεν είναι παρά µία πολιτική που επιδιώκει να διατηρήσει ή να τροποποιήσει την 

καταλληλότητα του λόγου µαζί µε τη γνώση και την εξουσία που αυτός έχει εν δυνάµει. 

Μέσα στα πλαίσια της ιστορίας το σχολείο θεωρείται αναλυτής αλλά ταυτόχρονα και 

πεδίο ανάλυσης από µία συγκεκριµένη γωνία που τοποθετεί το υποκείµενο - µαθητή ως 

αντικείµενο σκέψης και αντικειµενικής γνώσης".17 Η νεωτερική αντίληψη ότι µόνο η 

κουλτούρα που µεταδίδεται από το σχολείο είναι σε θέση να προσδώσει στο 

βιοµηχανικό άνθρωπο τη χρησιµότητα, την αξιοπρέπεια και το αυτοσεβασµό του, 

                                                 
15 Τ. Kozma, 1988, Dimensions of multiculturalism. The emergence of a new educational ideology, paper 
presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-19. 
16 Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, Εθνοκεντρισµός και Εκπαίδευση. Η περίπτωση των Βαλκάνιων 
Λαών και Τούρκων στα Ελληνικά Σχολικά Βιβλία: Αφορµή για προβληµατισµό και συζήτηση, στο 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 23, σ.σ. 207-248, Τ. Kozma, 1992, Ethnocentrism, in education: Can We 
Overcome it?, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.), op.cit, p.p. 281-286, Κ. Schleicher, 1992, op.cit, p.p. 
1-15. 
17 Α. Χουρδάκη, 1997, Η ιστορία της παιδείας. Επιστηµολογία, µεθοδολογία και προβληµατική, στο 
Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α. (επιµ.) Παιδαγωγική επιστήµη στην Ελλάδα και στην  Ευρώπη. Τάσεις και 
προοπτικές, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ. 129. 
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οδήγησε σταδιακά στη θεώρησή του ως τη µόνη πηγή παροχής της σωστής και έγκυρης 

γνώσης. 

 Έτσι µέσα στα πλαίσια της συνολικής δόµησης των σύγχρονων κοινωνικών 

σχέσεων στις καπιταλιστικές κοινωνίες, η εκπαίδευση χρησιµοποιείται για τη 

διασφάλιση δύο πραγµατικοτήτων. Πρώτον, η υποχρεωτική εκπαίδευση κρατάει τα 

παιδιά στο σχολείο και κατά συνέπεια µακριά από τις υπόλοιπες πηγές γνώσης. και 

δεύτερον, υπάρχει µια υπερβολική συγκέντρωση των µέσων µετάδοσης της γνώσης στο 

σχολικό χώρο. Μ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αντίληψη ότι µόνο τα σχολεία 

µεταδίδουν την πιο αξιόλογη γνώση, µε αποτέλεσµα την υπερεκτίµηση και την 

παρανόηση της λειτουργίας τους. Το κατά πόσο το σχολείο µεταδίδει τη µόνη αξιόλογη 

γνώση, αποτελεί απλά θέµα ορισµού του τι θεωρούµε αξιόλογη γνώση. Είναι 

κατανοητό, ότι το σχολείο µεταδίδει εκείνες τις γνώσεις οι οποίες έχουν νοµιµοποιηθεί 

από το κοινωνικό σύνολο, ως οι µόνες λογικές και οικουµενικά αξιόλογες, όµως 

παράλληλα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βασική λειτουργία του σχολείου είναι η 

µετάδοση στους µαθητές εκείνων των γνώσεων που τους είναι απαραίτητες 

προκειµένου να πετύχουν στις εξετάσεις τους και να αποκτήσουν τα σχετικά έγγραφα 

που πιστοποιούν την επιτυχία τους αυτή.18 

Όπως προαναφέραµε, από τον 19ο αιώνα και µετά, η διάδοση της εκπαίδευσης 

έπαιξε σηµαντικό ρόλο τόσο στη δηµιουργία της εθνικής συνείδησης όσο και στη 

διάκριση των «νόµιµων» εθνικών κρατών, δηλαδή εκείνων στα οποία το έθνος και το 

κράτος είχαν άµεση συνοχή µεταξύ τους, από τα «µη-µόνιµα» εθνικά κράτη, δηλαδή, 

εκείνα τα οποία συµπεριλάµβαναν µέσα στη όρια της επικράτειάς τους διαφορετικές 

εθνικές οµάδες ή τµήµατα άλλων εθνών.19 Όσον αφορά τα έθνη-κράτη που 

συγκαταλέγονταν στην πρώτη περίπτωση, το εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσω της 

γενίκευσης της εγραµµατοσύνης των µελών τους, όχι µόνο συντέλεσε στην 

ενδυνάµωση των τρόπων επικοινωνίας µεταξύ τους, αλλά βοήθησε, επίσης, την 

ανάπτυξη µιας ισχυρής αίσθησης περί κοινότητας. Ωστόσο, είναι ελάχιστα τα 

νεωτερικά έθνη-κράτη, τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα έθνη-κράτη, µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος επιχείρησαν την 

                                                 
18 Μ. Η. Segall, κ.ά., 1993, ∆ιαπολιτιστική ψυχολογία. Η µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς σε 
παγκόσµιο οικολογικό πολιτιστικό πλαίσιο, Γεώργα ∆. (επιµ.), Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Κ. 
Harris, 1982, Teachers and classes. A Marxist analysis, London, Routledge & Kegan  Paul, S. W. 
Rothstein, 1996, Schools and Society. New Perspecdtives in  American Education, Englewood Cliffs, N. 
I. Merrills' Prentice Hall. 
19 M. Guibernau, 1996, op.cit. 
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απορρόφηση ή και την αφοµοίωση των πολιτισµικών µειονοτήτων που διαβιούσαν 

µέσα στα όρια της εδαφικής τους επικράτειας. 

Συνοψίζοντας τα όσα προαναφέρθηκαν, µπορούµε να πούµε ότι κατά τη διάρκεια 

του 19ου αιώνα το εκπαιδευτικό σύστηµα ανέλαβε την υποχρέωση της δηµιουργίας 

πολιτών, οι οποίοι διαβιούσαν στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου έθνους, το οποίο 

καθοριζόταν από τα όρια ενός κυρίαρχου έθνους-κράτους. Σ� αυτό ανατέθηκε η ευθύνη 

για την ηθική, πολιτισµική και πολιτική ανάπτυξη του έθνους. Θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ανάχθηκε στη νέα «θρησκεία» της εποχής. Επιφορτίσθηκε, επίσης, µε την 

ευθύνη της αφοµοίωσης των µειονοτικών πληθυσµών, της προαγωγής των κυρίαρχων 

θρησκευτικών πεποιθήσεων, της διάδοσης του εθνικού γλωσσικού ιδιώµατος, της 

επιβολής της εθνικής ταυτότητας και κουλτούρας, της γενίκευσης των νέων συνθηκών 

του καθηµερινού τρόπου ζωής, της ενδυνάµωσης των πατριωτικών αξιών, της 

προώθησης των ηθικών αρχών, και πάνω απ� όλα της διδαχής και διάδοσης των 

πολιτικών και οικονοµικών αντιλήψεων των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων. Έτσι, 

σύµφωνα µε τον Gellner,20 το έθνος-κράτος αναδεικνύεται, κατά την περίοδο αυτή, σε 

προστάτη της προαγωγής µιας συγκεκριµένης κουλτούρας, καθώς και σε συντηρητή 

του αδιαµφισβήτητα οµογενοποιητικού τυποποιηµένου εθνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

Κατά  την εποχή αυτή, το εκπαιδευτικό σύστηµα αναδείχθηκε, επίσης, σε κύριο 

µέσο προβολής µιας συγκεκριµένης εικόνας του κόσµου. Αυτή η εικόνα του κόσµου 

ήταν ιδιαίτερα εθνικιστική, κοσµική και βιοµηχανική. Τα σχολεία βοήθησαν τις 

κυβερνήσεις των εθνών-κρατών να εκσυγχρονίσουν τους τρόπους πραγµάτωσης των 

συγκεντρωτικών και προκαθορισµένων σκοπών τους, καθώς και να υπερκεράσουν τις 

ιδιαιτερότητες που προέκυπταν από την ύπαρξη των διαφόρων θρησκευτικών, τοπικών, 

και εθνοτικών ιδιαιτεροτήτων των µελών τους.  

Εύγλωττα, λοιπόν, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση 

συνιστά το πιο αυταρχικό και επεµβατικό εργαλείο του έθνους-κράτους.21 Κατά 

συνέπεια, µπορούµε στο σηµείο αυτό να διατυπώσουµε τα ακόλουθα ερωτήµατα: α) 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τον εθνικό χαρακτήρα ενός εκπαιδευτικού 

συστήµατος; και β) Ποια είναι η σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και εθνικισµού; 
                                                 
20 E. Gellner, 1992, Έθνη και Εθνικισµός, µτφρ. Λαφαζάνη ∆., Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, E. Gellner, 
1996,The coming of nationalism and its interpretation: the myths of nation and class, in Balakrishnan G. 
(ed.) Mapping the nation, London, Verso. 
21 H. Giroux, 1983, Theory and resistance in education, London, Heinemann, T, Husen, 1991, όπ.π., I. 
Lister, 1995, Educating beyond the nation, in International Review of Education, vol. 41, no. 1-2, p.p. 
109-118, J. Slater, 1995, Teaching history in the new Europe, London, Cassell. 
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Σύµφωνα µε τους ειδικούς, ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλίζει την 

ύπαρξη µιας εύκολα αναγνωρίσιµης οµάδας πολιτών, οι οποίοι είναι ικανοί να 

συµµετέχουν αποτελεσµατικά τόσο στη διακυβέρνηση όσο στις ευρύτερες πολιτικές 

διεργασίες που λαµβάνουν χώρα  µέσα στα πλαίσια του διακριτού έθνους-κράτους 

τους.22 Υπό την έννοια αυτή, η εκπαίδευση αποτελεί έναν ισχυρότατο παράγοντα 

ενίσχυσης του εθνικού πνεύµατος, και το έθνος-κράτος από την πλευρά του προωθεί 

την εγχάραξη των εθνικών αξιών στη συνείδηση των πολιτών του µέσω του επίσηµου 

εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Το σχολείο έχει κατά καιρούς αποτελέσει τόσο µέσο για την επίτευξη 

συγκεκριµένων εθνοκρατικών σκοπών, καθώς και αναπαραγωγής των ισχυόντων 

κοινωνικών δοµών όσο και ως εργαλείο κοινωνικής µεταρρύθµισης. Με βάση τη διττή 

αυτή λειτουργία της, ο Durkheim έχει ορίσει την εκπαίδευση «ως την επίδραση που 

ασκούν οι ενήλικες στα νεαρά άτοµα, τα οποία δεν είναι ακόµα έτοιµα και ικανά να  

συµµετάσχουν αποτελεσµατικά στην κοινωνική ζωή του κράτους, υποστηρίζοντας πως 

βασικός σκοπός τους είναι η υιοθέτηση και η ανάπτυξη από το παιδί ενός συνόλου 

συγκεκριµένων φυσικών, διανοητικών και ηθικών δεξιοτήτων, οι οποίες κρίνονται 

αναγκαίες για την οµαλή ένταξή του στην κοινωνία των ενηλίκων».23 Σύµφωνα, λοιπόν, 

µε τον παραπάνω ορισµό, η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίηση κατά την παιδική 

ηλικία ταυτίζονται µε την εκµάθηση εκ µέρους των νέων ατόµων του συστήµατος 

αξιών της προηγούµενης γενιάς, της εισαγωγής τους στα κοινωνικά σύµβολα, στην 

εξοικείωσή τους µε τις σηµαντικότερες πλευρές του κόσµου των ενηλίκων, όπως είναι 

για παράδειγµα ο διαχωρισµός της εργασίας και της καθηµερινής ζωής. 

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα, τα οποία αποτελούν δηµιούργηµα τόσο του 

πολιτισµού όσο και της προόδου, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση 

του συνολικού κοινωνικού συγκείµενου. Η κοινή γνώµη, οι ηθικές συµπεριφορές, οι 

θρησκευτικοί θεσµοί, καθώς και η συνολική πολιτική κατάσταση καθορίζουν τη 
                                                 
22 B. Garii, 2000, U.S. social studies in the 21st century: Internationalizing the curriculum for global 
citizens, in The Social Studies, vol. 91, no. 6, p.p. 257-264, A. Gocsal, 2000, Hungarian stidents� 
perceptions of the Roma minority, in Ross A. (ed.) Developing identities in Europe: Citizenship 
education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 167-174, A.D. Griffith, 1990, Social studies for 
nation building, in The Social Studies, vol. 81, no. 4, p.p. 161-165, K. Yoshino, 1997, Cultural 
nationalism and �internationalization� in contemporary Japan, in Van Horne W. (ed.) Global convulsions, 
New York, State University of New York Press, p.p. 131-148.   
23 H. Merkens, 1994, Εκπαιδευτικοί στόχοι σε µια Ευρώπη που αλλάζει, στο Κοντογιώργη Β. & 
Ορφανίδη Π. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 177-184, Χ. Μιχαλοπούλου-Βεϊκου, 1997, Νέες οπτικές στην 
εκπαιδευτική διαδικασία από τη σκοπιά της ανθρωπολογικής έρευνας, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, 
σ.σ. 68-75, D. Harvey, 1999, The condition of postmodernity, Oxford, Blackwell, M. Clarke & M. 
Killeavy, 2000, Citizenship education in the Irish curriculum: processes of teacher-child interaction in 
social learning, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 175-196. 
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σηµασία του εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο µε τη σειρά του τις τροφοδοτεί, τις 

υποθάλπτει και τις αναζωογονεί. Κάθε δοµηµένος, διακριτός και αναγνωρισµένος 

κοινωνικός σχηµατισµός απαιτεί από τα µέλη του να κατέχουν ένα σύνολο βασικών 

πολιτισµικών γνώσεων, καθώς και να αποκτήσουν ένα σύνολο ξεκάθαρων δεξιοτήτων 

και µορφών επιτρεπτής συµπεριφοράς. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το εκπαιδευτικό 

σύστηµα καλείται να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο αναφορικά µε τη µετάδοση 

των βασικών συστατικών στοιχείων που θα συµβάλλουν στην ενδυνάµωση της 

πολιτισµικής συνέχειας των κοινωνικών και άλλων µορφών συµπεριφοράς ενός έθνους-

κράτους.24 Κατά συνέπεια, κάθε διακριτό έθνος-κράτος διαθέτει τις δικές του 

επιτακτικές ανάγκες και προσταγές, επιζητώντας µέσω του εκπαιδευτικού του 

συστήµατος τη διασφάλιση τόσο της ενδυνάµωσή τους µέσα στο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο διεθνές συγκείµενο όσο και της ανανέωσής και της αναζωογόνησής 

τους προκειµένου να καταστεί εφικτή η προσαρµογή του στις επιταγές της εκάστοτε 

ισχύουσας κοινωνικής πραγµατικότητας. 

Κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα µέσα στα πλαίσια του νεωτερικού έθνους-κράτους 

συνιστά ένα θεσµό ο οποίος διαµορφώνεται από τις σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν 

ανάµεσα στις διάφορες πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές οµάδες που διαβιούν 

µέσα σ� αυτό. Από όλους τους θεσµούς του έθνους-κράτους, το εκπαιδευτικό σύστηµα 

είναι ο θεσµός εκείνος που εγχαράσσει στη συνείδηση των πολιτών την πίστη στο 

ιδανικό της δηµοκρατίας. Ως βασικός νοµιµοποιητικός θεσµός λειτουργεί τόσο µε 

σκοπό τη διατήρηση του ισχύοντος εθνοκρατικού θεσµικού και πολιτισµικού πλαισίου 

όσο και την αλλαγή παρωχηµένων λειτουργιών του µε απώτερο στόχο της πιο εύρυθµη 

µελλοντική λειτουργία του.  

Συνεπώς, δεν µπορούµε να κατανοήσουµε την εκπαιδευτική διαδικασία 

ξεκοµµένη από το κοινωνικό και οικονοµικό συγκείµενο της εκάστοτε κοινωνικής 

πραγµατικότητας σε µια δεδοµένη ιστορική συγκυρία. Ούτε, όµως, µπορούµε να 

σχηµατίσουµε µια συνολική εικόνα του, αν περιοριστούµε µόνο στην αποσπασµατική 

εξέταση των πρακτικών και των λειτουργιών του σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή.25 Η 

ένταση της συσχέτισης ανάµεσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα και στις πολιτικές που 
                                                 
24 D. McCrone, 2000, Η κοινωνιολογία του εθνικισµού, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Unesco, 1999, 
Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει µέσα της, Αθήνα, εκδ. Gutneberg, V. Mallinson, 1986, The 
question of comparability as between educational systems in Europe, in Oxford Review of Education, vol. 
12, no. 2, p.p. 117-132.  
25 Σ. Μπουζάκη, 1994, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τόµος Α΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
M. Peters, 1995, Radical democracy, the politics of difference, and education, in Kanpol B. & McLaren 
P. (eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common struggle, London, Bergin & Garvey, 
p.p. 39-57. 
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υιοθετεί ένα συγκεκριµένο έθνος-κράτος εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τον 

τύπο διακυβέρνησής του τη συγκεκριµένη ιστορική στιγµή. Τα σχολεία δεν µπορούν να 

εξασκήσουν τις σαφώς κοινωνικοποιητικές λειτουργίες τους, µη αναπαράγοντας τις 

θεσµικές συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο κοινωνικό συγκείµενο.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν, µόνο στην περίπτωση που κάποιος αναλύσει 

τόσο τη σχέση εξάρτησης του εκπαιδευτικού από το πολιτικό και το οικονοµικό 

σύστηµα όσο και τις προσδοκίες απέναντι σ� αυτό αλλά και το τι πράγµατι είναι σε 

θέση να προσφέρει το σύστηµα αυτό στο αντίστοιχο πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα, 

θα µπορέσει να εξετάσει σωστά τις λειτουργίες ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

Όσον αφορά την ερµηνεία της σχέσης ανάµεσα στο εκπαιδευτικό και το 

κοινωνικό σύστηµα, συναντώνται δύο αντιθετικές απόψεις στη σχετική βιβλιογραφία. 

Από τη µια έχουµε την άποψη σύµφωνα µε την οποία το εκπαιδευτικό σύστηµα ασκεί 

πάντα τη λειτουργία της αναπαραγωγής της κυρίαρχης εθνοκρατικής ιδεολογίας και 

προσδιορίζεται ξεκάθαρα από το εκάστοτε πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα. Και από 

την άλλη, υπάρχει η άποψη ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα παρουσιάζει µια δική του 

δυναµική, ασκώντας µια ενεργητική λειτουργία, µε βάση την οποία συµβάλλει στη 

µεταβολή της κοινωνίας.26  

Εντούτοις, όλοι, άσχετα πια από τις παραπάνω απόψεις ενστερνίζονται, δηλώνουν 

απερίφραστα ότι η έννοια της ουδετερότητας ή της ανεξαρτησίας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος είναι µια αυταπάτη.27 Τα σχολεία, όχι σε λιγότερο βαθµό από 

οποιονδήποτε άλλο ιδεολογικό µηχανισµό του έθνους-κράτους, αν και υποστηρίζουν 

ότι στέκονται υπεράνω συγκεκριµένων ιδεολογικών συµφερόντων και θέσεων, 

εντούτοις λειτουργούν ως καθαρά αναπαραγωγικοί µηχανισµοί των κυρίαρχων 

κοινωνικών συµφερόντων, οι οποίοι διασφαλίζουν τη συνοχή της κοινωνίας µέσω της 

γενικευµένης αποδοχής της ιδεολογίας της αστικής τάξης.  

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα όλων των εθνών-κρατών επηρεάζονται σε πάρα πολύ 

µεγάλο βαθµό από την έννοια της παράδοσης. Ορισµένες πρακτικές και λειτουργίες 

τους τελούνται µε ένα συγκεκριµένο, µυστικιστικό θα µπορούσαµε να πούµε, τρόπο, µε 

                                                 
26 O. Anweiler, κ.ά., 1987, όπ.π., Μ. Κουτσελίνη, 1997, Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές των 
αναλυτικών προγραµµάτων. Η εγκυρότητά τους για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα, στο Νέα Παιδεία, τ. 
83, σ.σ. 35-49, K. Kolenc-Kolnik, 2000b, The influence of geographical education on multicultural 
understanding and national identity in Slovenian- Hungarian and Slovenian- Italian frontier regions, in 
Ross A. (ed.) op.cit, p.p. 155-166, S.W. Rothstein, 1996, op.cit.  
27 S.W. Shapiro, 1980, Capitalist society: Aspects of the sociology of Nikos Poulantzas, in Harvard 
Educational Review, vol. 50, no. 3, p.p. 320-337. 
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το σκεπτικό ότι ανέκαθεν γινόντουσαν µε αυτόν τον τρόπο. Εποµένως, η δύναµη του 

εκπαιδευτικού θεσµού συνδέεται άρρηκτα µε τις κοινωνικές και πολιτισµικές 

παραδόσεις του ευρύτερου συγκείµενου µέσα στα πλαίσια του οποίου προκύπτει. Οι 

παραδόσεις αυτές διαµορφώνουν και µεταµορφώνουν τον τρόπο σκέψης των ατόµων 

που ανδρώνονται µέσα σ� αυτές, προκειµένου στη συνέχεια να µεταµορφωθούν και 

εκείνες µε τη σειρά τους από τα υποκείµενα αυτά. 

Όπως παρατηρεί ο Apple,28 τα σχολεία αντιµετωπίζονται ως ένα σύστηµα 

ιδρυµάτων που υποβοηθούν την αναπαραγωγή του τύπου της γνώσης, η οποία 

απαιτείται για τη διατήρηση των τοπικών οικονοµικών, πολιτικών και πολιτισµικών 

συνθηκών που υπάρχουν. Τέτοιου είδους πολιτισµικές διευθετήσεις δε 

συµπεριλαµβάνουν τις µειονοτικές κουλτούρες. Οι Aronowitz29 και Giroux παρατηρούν 

ότι ο πολιτισµός που µεταδίδεται από το σχολείο σχετίζεται µε τις διάφορες κουλτούρες 

που απαρτίζουν την ευρύτερη κοινωνία, υπό την έννοια ότι επιβεβαιώνει και διατηρεί 

την κυρίαρχη κουλτούρα, ενώ παράλληλα υποβαθµίζει και «φιµώνει» τις κουλτούρες 

των λιγότερων ισχυρών οµάδων. Με άλλα λόγια, η ντόπια πλειοψηφία χρησιµοποιεί 

την εκπαίδευση για να αναπαράγει τη δική της κουλτούρα, απορρίπτοντας, παράλληλα, 

τις υποδεέστερες µειονοτικές κουλτούρες. 

Το εκάστοτε ισχύον πολιτισµικό πλαίσιο δεν κληρονοµείται, αλλά µεταβιβάζεται 

από γενιά σε γενιά µέσα από τη µαθησιακή-διδακτική διαδικασία, η οποία λαµβάνει 

χώρα µέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήµατος, διαφορετικά χάνεται. Είναι, 

εποµένως, αναµενόµενο όλες οι κοινωνίες να χρησιµοποιούν την πρακτική αυτή 

προκειµένου να µεταβιβάσουν στις επόµενες γενιές ορισµένα από τα βασικότερα 

πολιτισµικά τους προτάγµατα, τα οποία τις έχουν προσδιορίσει, και διαµορφώσει, και 

το κυριότερο εξακολουθούν ακόµα να τις χαρακτηρίζουν. Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζουν τόσο την πολιτισµική συνέχεια όσο και το βαθµό µετεξέλιξης µιας 

συγκεκριµένης κοινωνίας. 
                                                 
28 M. Apple, 1979, Ideology and currculum, London, Routledge & Kegan Paul, M. Apple, 1996, Cultural 
politics and education, New York, Columbia University Teachers College Press, W. Renkema, 1996, 
Indigenous Cultures and European Education: Minority Languages in the Curriculum, in Winther - Jensen 
Th. (ed.) Challenges to European Education: Cultural Values, National Identities, and Global 
Responsibilities, New York, Peter Lang, p.p. 209-239. 
29 A.N. Applebee, 1996, Curriculum as conversation, Chicago, The University of Chicago Press, C. Diaz, 
1998, Research in multicutural education: Implicatins for teaching, paper presented at the KEE 
conference on �Research, Teaching and Learning�, Delphi, Greece, 17-20 December, p.p. 1-7, Z. 
Nanzhao, 1996, Interactions of education and culture for economic and human development: an Asian 
perspective, in Learning the treasure within, Paris, Unesco, p.p. 239-248, W. Renkema, 1996, Indigenous 
culutres and European education: Minority languages in the curriculum, in Winther-Jensen Th. (ed.) 
Challenges to european education: Cultural values, national identities and global responsibilities, New 
York, Peter Lang, p.p. 209-239. 
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Ξεκινώντας, λοιπόν, από την παραδοχή ότι ο χώρος της εκπαίδευσης προσφέρεται 

για τη δηµιουργία και µετάδοση µύθων και ιδεολογιών στις νέες γενιές,30 αναρίθµητες 

περιγραφές και ερµηνείες ιστορικής και συγχρονικής µορφής, που εµφανίζονται µέσω 

των µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος στους µαθητές, υπηρετούν 

αναµφισβήτητα αυτόν ακριβώς το σκοπό, άσχετα από το βαθµό συνειδητοποίησής του 

από τα εµπλεκόµενα στη διαδικασία αυτή µέρη.  

Το σχολικό, λοιπόν, σύστηµα στα πλαίσια του νεωτερικού έθνους-κράτους 

καλλιεργεί εκείνα τα χαρακτηριστικά που ταυτίζονται µε την ανάδειξη της εθνικής 

ιδιαιτερότητας. Η έµφαση που αυτό αποθέτει στη σηµασία της εθνικής 

διαπαιδαγώγησης του προσδίδει έναν έντονα εθνοκεντρικό χαρακτήρα, ο οποίος, παρά 

την ύπαρξη ουσιαστικών διαφορών από χώρα σε χώρα, αναδύεται, σχεδόν παντού, 

µέσα από τις ίδιες κοινότυπες διαδικασίες και πρακτικές. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το 

εκπαιδευτικό σύστηµα καλλιεργεί και αναπαράγει τις επιθυµητές αναπαραστάσεις, 

τόσο του έθνους όσο και του εθνικού εαυτού, σε αντιδιαστολή µε τους, σχεδόν πάντα, 

υποδεέστερους εθνικούς «άλλους».31 Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, κυρίως, µέσα από την 

κινητοποίηση µιας εθνικά προσανατολισµένης ιστορίας και γεωγραφίας, µέσα στο 

συγκείµενο ενός καθαρά εθνοκεντρικά προσανατολισµένου εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Συνεπώς, µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία οι νέοι καθίστανται αποδέκτες 

και µεταλαµπαδευτές του πολιτισµικού πλαισίου των προγόνων τους, µέσω του οποίου 

διαµορφώνουν τόσο τη συµπεριφορά όσο και τις στάσεις τους απέναντι στον «εθνικό 

όµοιο» και τον «εθνικό άλλο». Η διαπίστωση αυτή αποκτά καίρια σηµασία, καθώς 

καταδεικνύει ότι η κρατική ελεγχόµενη εκπαίδευση δεν αποτελεί απλά έναν µηχανισµό 

αναπαραγωγής και µετάδοσης γνώσεων, αλλά, ταυτόχρονα, προωθεί τόσο µια 

συγκεκριµένη αντίληψη για τη ζωή όσο και έναν συγκεκριµένο τρόπο αντιµετώπισης 

                                                 
30 Α. Γκότοβου, 1994, Εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκός προσανατολισµός, στο Κοντογιώργη Β. & 
Ορφανίδη Π. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 126-137, Μ. ∆αµανάκη, 2001, Η διαµόρφωση της εθνικής και της 
πολιτισµικής ταυτότητας των ελληνοπαίδων, στο Επιστήµες της Αγωγής, τ. 1, σ.σ. 7-19, Π. 
Καλογιαννάκη, 1998, M. Sadler, I. Kander, N. Hans και η συγκριτική παιδαγωγική. Αναζητήσεις και 
προβληµατισµοί µέσα από το έργο τους, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Β. Φίλια, 1988, Παιδεία και κράτος, στο 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 40, σ.σ. 49-51, Α. Χουρδάκη & ∆. Καραγιώργου, 1998, Θεωρητικές 
προσεγγίσεις για τη σπουδή και τη διδασκαλία του Πολιτισµού και της Ιστορίας, σε αναφορά µε την 
αξιολόγηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού και τη διατύπωση βασικών προτάσεων, στο ∆αµανάκη 
Μ. (επιµ.) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Θεωρητικές και εµπειρικές προσεγγίσεις, Ρέθυµνο, 
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., σ.σ. 127-152, V. Klafki, 1995, Education for Europe as seen from the international 
perspective: Key problems as a central point for future-oriented work in education, in Kubina C. (ed.) The 
Europe school in Hesse. A perspective for the school of tomorrow, Wiesbaden, HIBS, p.p. 4-12. 
31 Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, Β. Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, 
Αναζητώντας µια θεωρία για το έθνος, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, D. McCrone, 2000, όπ.π., H.L., Gates, 1992, 
The transformation of the American mind, in Social Education, vol. 56, no., 6, p.p. 328-331.  
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της κοινωνικής πραγµατικότητας και του κόσµου γενικότερα, µε άλλα λόγια µια 

συγκεκριµένη κοσµοθεωρία.    

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν ως το σηµείο αυτό, παρατηρούµε ότι ο 

βασικός ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήµατος γενικότερα είναι 

εκείνος της κοινωνικής και πολιτισµικής αναπαραγωγής. Μέσω αυτού µαθαίνουµε πώς 

να συµπεριφερόµαστε ακόµα και στις πιο απλές καθηµερινές συµβατικές 

δραστηριότητες. Ο Apple32 παραθέτει ορισµένες από τις βασικότερες κοινωνικές 

λειτουργίες του σχολείου, οι οποίες είναι: α) η επιλογή και ο καθορισµός του εργατικού 

δυναµικού, β) η διατήρηση των προνοµίων των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, µέσω 

της ανάδειξής τους στην κυρίαρχη µορφή κουλτούρας, καθώς και του καθορισµού τους 

ως της µόνης νοµιµοποιηµένης µορφής γνώσης, γ) η αναδηµιουργία της κυρίαρχης 

εθνικής κουλτούρας, και, τέλος, δ) η νοµιµοποίηση νέων µορφών γνώσης, καθώς και 

νέων καθολικά αποδεκτών κοινωνικών σχηµατισµών. Με άλλα λόγια, τα σχολεία 

κατανέµουν τα άτοµα και νοµιµοποιούν την εκπαιδευτική γνώση ή νοµιµοποιούν τα 

άτοµα και κατανέµουν τη γνώση. Κατά συνέπεια, η επίσηµη εκπαίδευση ενδιαφέρεται, 

κυρίως, για τη διασφάλιση των συµφερόντων των κυρίαρχων κοινωνικών οµάδων εις 

βάρος όλων των υπόλοιπων οµάδων που διαβιούν στην εδαφική επικράτεια ενός 

διακριτού και καθολικά αποδεκτού έθνους-κράτους. 

Επιπρόσθετα, ο Bourdieu, αντιλαµβάνεται την κουλτούρα του σχολείου ως ένα 

κατασκεύασµα της κυρίαρχης κουλτούρας ενός έθνους-κράτους, τις οποίας οι 

πρακτικές επανανακαλύπτονται και διαιωνίζονται µέσω του σχολικού θεσµού. Ως 

µέρος της αναπαραγωγικής αυτής διαδικασίας, ορισµένες πολιτισµικές συνήθειες 

αποκτούν σηµαίνουσα θέση. Οι κάτοχοι και εκπρόσωποι των συνηθειών αυτών 

αποκτούν µε τη σειρά τους µεγαλύτερο κοινωνικό status. Ακριβώς στο σηµείο αυτό της 

υπερτίµησης ορισµένων κοινωνικών συµπεριφορών, καθώς και της αντίστοιχης 

απόδοσης µέσω αυτών κοινωνικής και πολιτισµικής δύναµης σε ορισµένα µέλη του 

έθνους-κράτους, εστιάζεται το ενδιαφέρον του Bourdieu. Στην προσπάθειά του να 

εξηγήσει τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στην εκπαίδευση και την 

αναπαραγωγική λειτουργία της, προσοµοιάζει την κουλτούρα µε τον οικονοµικό 

σύστηµα. Στη φράση του «πολιτισµικό κεφάλαιο» εµπεριέχεται η περιγραφή των 

πλεονεκτηµάτων που αποκτούν τα µέλη ενός έθνους-κράτους, και τα οποία απορρέουν 

από τις εµπειρίες της καθηµερινής τους ζωής, από την επαφή τους µε τις οµάδες των 

                                                 
32 M. Apple, 1979 &1996, op.cit. 
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συνοµηλίκων τους, καθώς και από τις οικογενειακές καταβολές τους. Σ� αυτά 

συγκαταλέγονται, το καλό γούστο, το στιλ, οι συγκεκριµένες µορφές γνώσης, και 

ικανότητες, ο γλωσσικός τους πλούτος, καθώς και ο γενικότερος τρόπος παρουσίασης 

του εαυτού τους.33     

Έχει, επίσης, προσδιορίσει ορισµένους από τους τρόπους µέσω των οποίων το 

εκπαιδευτικό σύστηµα υπηρετεί τα συµφέροντα των εκάστοτε κυρίαρχων κοινωνικών 

οµάδων. Υποστηρίζει ότι τόσο η γνώση όσο και ο πολιτισµός αποτελούν συστατικά 

αυτού που ο ίδιος ονοµάζει συµβολικό κεφάλαιο. Η άνιση κατανοµή αυτού του 

κεφαλαίου στην κοινωνία αναπαράγει σε πολιτισµικό επίπεδο την άνιση κατανοµή του 

κεφαλαίου που επικρατεί στο οικονοµικό επίπεδο, αυξάνοντας, παράλληλα, τη δύναµη 

των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων. Οι διανοητικές παραδόσεις και µορφές σκέψεις, οι 

οποίες αντιµάχονται στην κυρίαρχη αυτή πολιτισµική παράδοση, αν και 

νοµιµοποιούνται από την ευρύτερη κοινωνία, εντούτοις δεν προωθούνται ανάλογα από 

το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η σχολική γνώση συνιστά µια ιδεολογία, η οποία δεν 

παρουσιάζει πλήρως ή ακόµα και αποκρύπτει την άνιση αυτή δοµή των σχέσεων πάνω 

στην οποία βασίζεται η διανοµή της κοινωνικής και της πολιτισµικής ισχύος, µε 

αποτέλεσµα την υποβάθµιση της συµβολής του εκπαιδευτικού συστήµατος στην 

αναπαραγωγή των σχέσεων και της ισχύος των κυρίαρχων κοινωνικών οµάδων.34   

Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει και ο M. Young.35 Υποστηρίζει ότι η 

δύναµη είναι άνισα κατανεµηµένη µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου. Το 

σύστηµα, µέσω του οποίου µπορεί να επιτευχθεί η άνιση αυτή κατανοµή, δηµιουργείται 

και διατηρείται, τουλάχιστον εν µέρει, µέσω της µετάδοσης της κυρίαρχης ιδεολογίας, 

όπως αυτή πραγµατώνεται µέσα στο εκπαιδευτικό συγκείµενο. Υπάρχει µια άµεση 

σχέση ανάµεσα σ� αυτούς που έχουν πρόσβαση στη δύναµη αυτή, καθώς και την 

ευκαιρία να νοµιµοποιήσουν συγκεκριµένες στάσεις και µορφές συµπεριφοράς, και στις 

                                                 
33 P. Bourdieu, 1973, Cultural reproduction and social reproduction, in Brown R. (ed.) Knowldge, 
education and cultural change, London, Tavistock, P. Bourdieu & J.C. Passeron, 1977, Reproduction inh 
education, society and culture, Beverly Hills, Sage. 
34 Ibid. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις απόψεις του Bourdieu βλέπε επίσης: M. Carnoy, 
1988, Εκπαίδευση, οικονοµία και το κράτος, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 40, σ.σ. 8-42, J. Anyon, 1979, 
Ideology and United States history textbooks, in Harvard Educational Review, Vol. 49, no. 3, p.p. 361-
386, D. Corson, 1998, Changing education for diversity, Buckingham, PH:, Open University Press, C.A. 
Grant & J.M. Sachs, 1995, Multicultural education and postmodernism: Movement toward a dialogue, in 
Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 89-105, A. Ross, Ccurriculum construction and critique, 
London, Falmer Press.  
35 Μ.F.D. Young, 1971, Knowledge and control: New directions ftor the sociology of education, London, 
Collier MacMillan, του ιδίου, 1972, On the politics of educational knowledge, in Economy and Society, 
vol. 1, του ιδίου, 1998, The curriculum of the future. From the �new sociology of education� to a critical 
theory of learning, London, Falmer Press.  
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διαδικασίες µέσω των οποίων η προώθηση αυτών των διακριτών χαρακτηριστικών 

επιτρέπει στα µέλη των κυρίαρχων κοινωνικών οµάδων να εξασκούν τη δύναµη και τον 

έλεγχό τους πάνω σε όλα τα υπόλοιπα µέλη ενός έθνους-κράτους. 

Μέσα σ� αυτό στο συγκείµενο, ο E. Durkheim χαρακτήρισε το εκπαιδευτικό 

σύστηµα ως εικόνα και αντανάκλαση της κοινωνίας. Σύµφωνα µε την άποψή του, η 

εκπαίδευση εκτελεί µια συνεκτική λειτουργία. Την προσαρµογή του ατόµου στο 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο προορίζεται να ζήσει. Η εκπαίδευση διασφαλίζει την 

ύπαρξη ενός ικανοποιητικού αριθµού βασικών ιδεών και συναισθηµάτων µεταξύ των 

πολιτών ενός έθνους-κράτους, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι δυνατή η ύπαρξη 

οποιουσδήποτε κοινωνικού σχηµατισµού. Εποµένως, βασικός ρόλος του έθνους-

κράτους είναι η επιλογή των βασικών αρχών που διαµορφώνουν τις βάσεις των 

δηµοκρατικών αντιλήψεων, προκειµένου αυτές να µεταλαµπαδευθούν στους µαθητές 

µέσω του σχολείου, και στη συνέχεια να υλοποιηθούν από αυτούς στην πράξη.36     

Οι µαρξιστικές αναλύσεις δίνουν µεγαλύτερο βάρος στην αναπαραγωγική 

διαδικασία ως υπερδοµή.37 Μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο η 

ιδεολογία όσο και οι δεξιότητες και οι αξίες που διδάσκονται στους νέους 

ανταποκρίνονται σ� εκείνο τον τύπο οικονοµικής ανάπτυξης, ο οποίος θεωρείται 

περισσότερο κατάλληλος για τη διαιώνιση του καπιταλιστικού ελέγχου. Έτσι, τα 

σχολεία συνιστούν υπερδοµικούς θεσµούς, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται τόσο η 

διαιώνιση όσο και η ανάπτυξη µιας νόµιµης ιδεολογίας, καθώς και µιας σειράς 

καθολικά αποδεκτών προτύπων συµπεριφοράς.  

Ο Gramsci προτείνει την ακόλουθη υπόθεση. Η εκπαίδευση, ως αναπόσπαστο 

τµήµα του έθνους-κράτους, αποτελεί ως επί το πλείστον µια διαδικασία σχηµατισµού 

ενός κοινωνικού κοµφορµισµού. Τα εκπαιδευτική συστήµατα εµφανίζονται ως 

προνοµιακά εργαλεία κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης της κυρίαρχης 

κουλτούρας. Το έθνος-κράτος ως ένα «ηθικό κράτος» ή ως εκπαιδευτής αναλαµβάνει 

τη λειτουργίας της κατασκευής µιας νέας µορφής πολιτισµού. Κατά συνέπεια, το έθνος-

κράτος αποτελεί ένα εργαλείο εκλογίκευσης. Σύµφωνα µε το πλαίσιο ανάλυσης του 

Gramsci τόσο τα σχολεία όσο και η εκκλησία γίνονται αντιληπτά ως οι µεγαλύτεροι 

πολιτισµικοί θεσµοί κάθε έθνους-κράτους, οι οποίοι επιτελούν το απαραίτητο έργο της 

                                                 
36 M. Guibernau, 1996, op.cit., A. Ross, 2000, op.cit. 
37 M. Carnoy, 1988, όπ.π., Θ. Μυλωνά, 1986, Ο σκοπός της ελληνικής εκπαίδευσης και οι κοινωνικοί 
προσδιορισµοί του, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 5, σ.σ. 163-198. 



 137

αναπαραγωγής της ηγεµονίας του.38 Η έννοια της ηγεµονίας του έθνους-κράτους 

ταυτίζεται στην περίπτωση αυτή µε τη διαδικασία δόµησης µιας διανοητικής και ηθικής 

ηγεσίας, ως µέσου συνοχής των µελών του.  

Το ερώτηµα που προκύπτει εύλογα στο σηµείο αυτό είναι το ακόλουθο. Υπάρχει 

άραγε µία και µοναδική, αντικειµενικά προσδιορισµένη πραγµατικότητα; Ή µήπως η 

ύπαρξή της συνδέεται άρρηκτα µε τον υποκειµενικό εντοπισµό της; Με το θέµα, αυτό 

το οποίο συνδέεται άρρηκτα µε τον τρόπο επιλογής ταξινόµησης και διανοµής της 

σχολικής γνώσης στα πλαίσια ενός εθνοκρατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, θα 

ασχοληθούµε εκτενέστερα στο επόµενο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης. 

                                                 
38 C.A. Torres, 1998, Democracy, education and multiculturalism, New York, Rowman & Littlefield. 
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2.1. ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΗΣ «ΕΠΙΣΗΜΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΟΥΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  

Όπως ένας ανοµοιόµορφος καθρέφτης 

παραµορφώνει τις ακτίνες των αντικειµένων 

ανάλογα µε τη δική του µορφή και τοµή, έτσι 

και ο νους στη διαµόρφωση των εννοιών 

αναµειγνύει τη δική του φύση µε τη φύση των 

πραγµάτων. 

Francis Bacon, 1620. 

 

Οι Breger και Luckmann υποστηρίζουν, ότι «χωρίς να είναι, η πραγµατικότητα 

εµφανίζεται αντικειµενική, ωσάν να αποτελείτο δηλαδή από µια τάξη πραγµάτων που 

είχαν προσδιοριστεί ως αντικείµενα πριν από την εµφάνιση (του παρατηρητή) στη 

σκηνή. Κι αυτό την κάνει τόσο δεσµευτική για τα µέλη της κοινωνίας, ώστε για να 

αµφισβητήσουν την ύπαρξή της θα πρέπει να καταβάλλουν αποφασιστική και καθόλου 

εύκολη προσπάθεια».1 Η άποψη αυτή συνδέεται άρρηκτα µε το θέµα της επιλογής και 

ταξινόµησης της «πιο αξιόλογης» γνώσης, όπως αυτή πραγµατώνεται και 

νοµιµοποιείται µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος στα πλαίσια του νεωτερικού 

έθνους-κράτους. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµη η διερεύνηση των επιπτώσεων της 

διαχείρισης της γνώσης ή ακόµα πιο συγκεκριµένα του τι θεωρείται ως γνώση. Κατά 

καιρούς, διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. 

Οι συζητήσεις που αρθρώνονται κάθε φορά γύρω από το θέµα της πιο αξιόλογης 

γνώσης συνδέονται άρρηκτα µε ανάλογους προβληµατισµούς, οι οποίοι απορρέουν από 

το εκάστοτε ιστορικό, κοινωνική και πολιτισµικό συγκείµενο κάθε εποχής, και 

επηρεάζουν άµεσα τις σχέσεις εξουσίας και γνώσης, οι οποίες λαµβάνουν χώρα µέσα 

στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου εθνοκρατικού µηχανισµού. 

Με τη γέννηση του ∆ιαφωτισµού επιχειρείται από τους στοχαστές της εποχής µια 

προσπάθεια συγκρότησης µιας αντικειµενικής επιστήµης, η οποία θα διακρινόταν από 

την ύπαρξη καθολικών ηθικών και πολιτικών νόµων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

                                                 
1 ∆. Ματθαίου, 1997, Πραγµατικότητα και εκπαιδευτική πολιτική απεικασµάτων έλεγχος συγκριτικός και 
επιστηµολογικός, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 43, σ. 83. 
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νεωτερικού αυτού στοχασµού ήταν η κατασκευή ενός εξιδανικευµένου Λόγου,2 ο 

οποίος έδινε έµφαση στον άνθρωπο τόσο ως εκλογικευµένη ατοµικότητα όσο και ως 

συλλογικότητα.  

Ως µόνη έγκυρη γνώση θεωρείται αυτή που απορρέει και ταυτόχρονα ικανοποιεί 

τα κριτήρια του ορθολογισµού και του ∆ιαφωτισµού. Ωστόσο, οφείλουµε να 

επισηµάνουµε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πολύχρονης διαµάχης 

αναφορικά µε τα είδη και το περιεχόµενο της σχολικής γνώσης, δεν αναλύονται σε 

βάθος οι σχέσεις ανάµεσα στην κοινωνία και την εκπαίδευση, µια που το σχολείο 

αντιµετωπίζεται ως ένα ιδεολογικά φορτισµένος κανονιστικός µηχανισµός πολιτισµικής 

αναπαραγωγής και ελέγχου.3  

 Κατά συνέπεια, ο τρόπος µε τον οποίο µια κοινωνία επιλέγει, ταξινοµεί, 

διανέµει, µεταβιβάζει και αξιολογεί την εκπαιδευτική γνώση που θεωρεί ότι αξίζει να 

δηµοσιοποιηθεί, αντικατοπτρίζει τόσο την κατανοµή της εξουσίας, όσο και τις αρχές 

του κοινωνικού ελέγχου, που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριµένη κοινωνία. Η συµβολή 

ενός εκπαιδευτικού συστήµατος στην ένταση και τη σταθερότητα του εθνοκεντρισµού 

εναπόκειται στο γεγονός ότι το ήδη διαµορφωµένο αναλυτικό πρόγραµµα, τα εγχειρίδια 

που έχουν γραφεί και επιλεγεί για σχολική χρήση, καθώς και το σύστηµα αξιολόγησης 

που τα συνοδεύει συνδυάζονται προκειµένου να καθορίσουν το τι θα διδαχθεί, καθώς 

και τον τύπο του αξιακού συστήµατος που θ' αναδυθεί απ' αυτά και το οποίο θα 

διαδοθεί από τις γενιές που θα περάσουν µέσα από την επίσηµη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Έτσι, µέσα από το αναλυτικό πρόγραµµα καθορίζεται η πιο αξιόλογη 

γνώση, η παιδαγωγική καθορίζει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη µετάδοση 

αυτής της γνώσης και τέλος η αξιολόγηση καθορίζει ποια είναι η "σωστή" κατανόηση 

και συνειδητοποίηση της γνώσης που έχει διδαχθεί.4 

                                                 
2 Χ. Κωνσταντοπούλου, 1997, Κοινωνία της πληροφόρησης: Υπερτεχνολογίες και υπο-επικοινωνίες, στο 
Λαµπίρη-∆ηµάκη Ι. (επιµ.) Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήµερα 1988-1996, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, 
σ.σ. 247-258, M.H. Segall, κ.ά., 1993, ∆ιαπολιτισµική ψυχολογία, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Γ. 
Φλουρή & Γ. Πασιά, 2000, Στο δρόµο προς την «κοινωνία της γνώσης» ποιο ερώτηµα έχει την πιο 
µεγάλη αξία; Εκείνο της «γνώσης» ή αυτό της «κοινωνίας»;, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 487-
518, Α. Χουρδάκη, 1995, Θέµατα από την ιστορία της παιδείας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, R. Barnett, 1993, 
Knowledge, higher education and society...a postmodern problem, in Oxford Review of Education, vol. 
19, no. 1, p.p. 33-42, A. Flew, 1991, Thinking About Social Thinking, London, Fontana Press, D. Harvey, 
1999, op.cit., T. Lewis, 1999, Valid knowledge and the problem of practical arts curricula, in Moon B. & 
Murphy P. (eds.) Curriculum in context, London, The Open University Press. 
3 Γ. Φλουρή & Γ. Πασιά, 2000, όπ.π., σ.σ. 487-518, A. Giddens, 1991, Modernity and self-identity, 
Stanford, Stanford University Press, A.N. Applebee, 1996, op.cit., P. Broadfoot, 1999, Assessment and 
the emergence of modern society, in Moon B. & Myrphy P. (eds.) op.cit., p.p. 63-92, D. Coulby, 1997, 
European curricula, xenophobia and warfare, in Comparative Education, vol. 33, no. 1, p.p. 29-41. 
4 Α. Ishumi, 1988, Ethnocentrism in education: The case of Colonial Africa, paper presented at the 
Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-27, C. Tator, 1997, Liberalism and racism between 
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Σε κάθε κοινωνία η σχολική γνώση κωδικοποιείται µε µια ποικιλία µορφών. Θα 

υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για γεγονότα, καθώς και αµέτρητες, ορισµένες φορές 

µάλιστα αντικρουόµενες, έννοιες και θεωρίες αναφορικά µε τον κόσµο. Κατά συνέπεια, 

µια εναλλακτική λύση είναι η εστίαση στις γνώσεις εκείνες που θεωρούνται αναγκαίες 

για έναν ώριµο ενήλικα. Σε ένα επιφανειακό επίπεδο, θα µπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί ότι η γνώση του ανθρώπου, εν αντιθέσει προς τις επιστήµες της φύσης, είναι 

πάντοτε συνδεδεµένη, ακόµα και στην πιο αόριστη µορφή της, τόσο µε την ηθική όσο 

και µε την πολιτική. Το έθνος-κράτος παίρνει τη γνώση και συµµετέχει ενεργά στο 

µετασχηµατισµό της, µε απώτερο στόχο τη νοµιµοποίησης µιας συγκεκριµένης 

ιδεολογίας, µέσω της µετατροπής της σε µια σειρά γεγονότων και αποφάσεων που 

βασίζονται σε επιστηµονικές µελέτες, στην εµπειρογνωµοσύνη, κλπ. Με τον τρόπο 

αυτό, η επίσηµη εξουσία δηµιουργεί µια µορφή γνώσης, η οποία από τη στιγµή που θα 

γίνει αποδεκτή ως αληθινή, ακριβώς επειδή είναι ή φαντάζει επιστηµονική, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µε σκοπό την παρέµβαση και την άσκηση κοινωνικού ελέγχου. Με τον 

τρόπο αυτό, η γνώση οργανώνεται ως εξουσία και η εξουσία νοµιµοποιείται ως γνώση, 

µέσω της απόκρυψης των σχέσεων που τις διέπουν, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

συγκεκριµένη αυτή µορφή γνώση αυτή δε θεωρείται εξουσία, αλλά αλήθεια. 5 

Κατά µια έννοια, λοιπόν, η σχολική γνώση είναι µη λογική γνώση. Πρόκειται για 

ένα είδος γνώσης απαλλαγµένο από το ειδικό και το τοπικό, όπου εξαιτίας των 

διαφόρων επιστηµονικών ορολογιών και µορφών της παρέχεται η δυνατότητα για τη 

δηµιουργία ή την ανακάλυψη νέων πραγµατικοτήτων. 

Εποµένως, η τελική µορφή οργάνωσης της σχολικής γνώσης είναι το αποτέλεσµα 

µιας συγκεκριµένης διαδικασίας, η οποία εξαρτάται από κοινωνικούς παράγοντες, 

µορφοποιείται µέσα σε κοινωνικά πλαίσια και προορίζεται για ήδη προαποφασισµένους 

                                                                                                                                               
two competing ideologies, paper presented at the 12th International Congress of Association for 
education: Education of Ethnic, Minorities, Unity and Diversity, Rethymnon, May 9-12, p.p. 1-19. 
5 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Κ. ∆οξιάδη, 1997, Η επανασύνδεση ιδεολογίας και επιστήµης, 
στο ∆ηµάκη-Λαµπίρη Ι. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 99-108, Α. Καζαµία, 1986, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις 
1957-1977. Μύθοι και πραγµατικότητες, στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.), όπ.π., σ.σ. 9-19, Γ.Π. 
Μάρκου, 1996, Η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και ο 
αναγκαιότητα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, Γ. Φλουρή, 1998, Αναζητώντας ένα 
νέο πλαίσιο διαµόρφωσης αρχών σχολικής µάθησης και διδασκαλίας, παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο που διοργανώθηκε από το ΚΕΕ µε θέµα: «Μάθηση και ∆ιδασκαλία» ∆ελφοί, 16-18 
∆εκεµβρίου, σ.σ. 1-50, Barnett, 1993, op.cit., p.p. 33-42, P. Calogiannakis, 1998, Ancient Greek logos: 
An invitation to historical-comparative discourse on education, in Mediterranean Journal of Educational 
Studies, vol. 3, no. 1, p.p. 1-12, A. Flew, 1991, Thinking about social thinking, London, Fontana Press, 
M. Hartoonian, 1992, The social studies and project 2061: An opportunity for harmony, in The Social 
Studies, vol. 83, no. 4, p.p. 160-163, S. Shapiro, 1995, Educationa; change and the crisis of the left: 
Towards a postmodern educational discourse, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 19-38, J. 
Slater, 1995, op.cit.    
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κοινωνικούς/σχολικούς µηχανισµούς. Κατά συνέπεια, η σχολική γνώση µεταβάλλεται 

σε φορέα κοινωνικού ελέγχου, αφού εξορισµού αποτελεί κοινωνικό γεγονός, τόσο κατά 

τη διαδικασία επιλογής όσο και οργάνωσής της. Με τον τρόπο αυτό: «α) οι επιλογές 

προκρινόµενων µορφών γνώσης και οι κοινωνικά διαµορφωµένοι στόχοι της σχολικής 

αναπαραγωγής προσδιορίζουν µια πολιτική «παιδαγωγικής δράσης» και εκπαιδευτικής 

λειτουργίας, η οποία υπαγορεύει συγκεκριµένη εφαρµογή επιµέρους τεχνικών 

αξιολόγησης και β) η χρήση ή µάλλον η πρακτική λειτουργία αυτού του επιλεγµένου 

συνόλου τεχνικών διασφαλίζει υλικά την κατοχύρωση και αναπαραγωγή του 

παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού µοντέλου που το επέβαλε. Κατά προέκταση εποµένως 

διασφαλίζει την αναπαραγωγή τόσο συγκεκριµένων µορφών γνώσης ως θεσµικά και 

κοινωνικά αναγνωρίσιµων όσο και συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των υποκειµένων 

που µπορούν να αξιοποιηθούν κοινωνικά».6      

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε, επίσης, να τονίσουµε τον καθοριστικό ρόλο που 

διαδραµατίζουν οι εκπαιδευτικοί στην επιτυχή ή όχι σαφώς αναπαραγωγική 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή πραγµατώνεται µέσα σ� ένα συγκεκριµένο 

εθνοκρατικό συγκείµενο. Γι΄ αυτό και αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

συνιστούν µια από τις βασικότερες προϋποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται και 

λειτουργεί ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα ενός έθνους-κράτους. Είναι οι 

καθοριστικοί παράγοντες που διαµορφώνουν την εκπαιδευτική κατάσταση ενός λαού, 

επηρεάζοντας άµεσα στην πολιτιστική του εξέλιξη. 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί κεντρική προσωπικότητα µέσα στη σχολική τάξη. Ο 

τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζει το περιεχόµενο ενός µαθήµατος αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα κατά τη διαδικασία αναπαραγωγής ή όχι της κυρίαρχης εθνικής ή 

εθνικιστικής ιδεολογίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που σχεδιάζουν συνεχώς µια 

εικόνα, η οποία σχετίζεται όχι µόνο µε τη δική τους ταυτότητας κι εκείνη που 

οραµατίζονται για τους µαθητές τους, αλλά και µε την κοινωνία που εύχονται και 

ελπίζουν ότι θα διαµορφώσουν οι µαθητές τους.7  

                                                 
6 Γ. Κουζέλη, 1997, Η κοινωνική αναδιοργάνωση της γνώσης µέσα από τις τεχνικές της αξιολόγησης, 
στο ∆ηµάκη-Λαµπίση Ι. (επιµ.) όπ.π., σ. 208, Γ. Μήλιου, 1988, Η εκπαίδευση ως λειτουργία του 
κράτους, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 40, σ.σ. 43-48, Χ. Νούτσου, 1979, Προγράµµατα µέσης 
εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973), Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, D. Coulby, 1997, op.cit., p.p. 
29-41, On the classification and framing of educational knowledge, p.p. 85-115. 
7 J. Cummins, 1999, Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση. Εκπαίδευση µε σκοπό την ενδυνάµωση σε µια 
κοινωνία της ετερότητας, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Κ. Παπαµανώλη, 2000, Η ευρωπαϊκή διάσταση της 
ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 9-15, W.C. Hope, 1996, It�s time to 
transform social studies teaching, in The Social Studies, vol. 87, no. 4, p.p. 149-151, J.A. Spinthourakis & 
P. Papoulia-Tzelepi, 2001, op.cit., p.p. 183-190, J. Williams, 1997, More better different: Intercultural 
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Ωστόσο, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί, ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν 

αποτελούν µέλη της κυρίαρχης κουλτούρας, δεν µπορούν να αποβάλουν τις 

εθνοκεντρικές αντιλήψεις τους κατά τη διάρκεια εξάσκησης του επαγγέλµατός τους. Οι 

εκπαιδευτικοί είναι και αυτοί ανθρώπινα όντα τα οποία κουβαλούν τις προσωπικές τους 

πολιτισµικές οπτικές γωνίες, αξίες, ελπίδες και όνειρα µέσα στη σχολική τάξη. Επίσης, 

φέρνουν µαζί τους τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις παρανοήσεις τους 

αναφορικά µε συγκεκριµένα θέµατα ή οµάδες ατόµων. Οι αξίες και η οπτική γωνία 

θεώρησης του κόσµου από τον εκπαιδευτικό διαπερνά και αλληλεπιδρά µε το εκάστοτε 

προς διδασκαλία αντικείµενο, επηρεάζοντας καθοριστικά τα µηνύµατα τα οποία 

λαµβάνονται από τους µαθητές του. Λόγω της σηµαντικότητας που κατέχει η πρακτική 

αυτή στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας, κρίνεται 

αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να έχουν πλήρη συναίσθηση των προσωπικών και 

πολιτισµικών αξιών και ταυτοτήτων τους, προκειµένου να είναι σε θέση να βοηθήσουν 

ουσιαστικά τους µαθητές που προέρχονται από διαφορετικές φυλετικές, εθνικές και 

πολιτισµικές οµάδες να αναπτύξουν ξεκάθαρες ταυτότητες και να συνυπάρξουν 

αρµονικά µεταξύ τους.8  

Μαζί µε το αναλυτικό πρόγραµµα και τα σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικοί 

συµβάλλουν και αυτοί µε τη σειρά τους στην καλλιέργεια των κυρίαρχων πολιτικών 

συµπεριφορών στους νέους, µέσω της πολιτικής αλληλεγγύης που επιδεικνύουν, 

κυρίως, απέναντι στην περιφερειακή ή εθνική κοινότητα σε αντιδιαστολή προς την 

παγκόσµια κοινότητα. Ορισµένες φορές µάλιστα υποδαυλίζουν την αποδοχή της 

απολυταρχικής εξουσίας τους µέσω της άµεσης ή έµµεσης άρνησης παροχής ευκαιριών 

στους µαθητές να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων ή µέσω της παρεµπόδισης της 

προσπάθειας των µαθητών τους να αντιµετωπίσουν τις διεθνής εξελίξεις µε µια πιο 

αντικειµενική προοπτική. Παράλληλα, όµως, τονίζεται ότι τη µεγαλύτερη ευθύνη 

φέρουν οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υποθάλπτουν και υποκινούν την 

ανάληψη τέτοιου είδους συµπεριφορών από τους εκπαιδευτικούς, προσβλέποντας και 

                                                                                                                                               
understanding and cultural diversity: The roles of cultural provision for young people, Brussels, Council 
of Europe.   
8 Β. Κοντογιώργη & Π. Ορφανίδη (επιµ.), 1994, όπ.π., Μ. Κουτσελίνη, 1997, όπ.π., σ.σ. 35-49, Γ. 
Μήλιου, 1988, όπ.π., σ.σ. 43-48, J. Banks, 1994, Multiethnic education. Theory and practice, Boston, 
Allyn & Bacon, L. Kramer & D. Reid, 1994, Introduction: Historical knowledge, education, and public 
culture, in L. Kramer, D. Reid & W. Barney (eds.) Learning history in America, Schools, cultures and 
politics, Minneapolis, University of Minnesota Press, p.p. 1-24.   
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αυτοί µε τη σειρά τους στη διατήρηση και αναπαραγωγής της ισχύουσας κοινωνικής 

πραγµατικότητας.9   

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, παρατηρούµε ότι η 

ιστορία των νεωτερικών χρόνων ταυτίζεται µε την ιστορία των εθνών. Εποµένως, η 

ιστορία των εκπαιδευτικών συστηµάτων ανάχθηκε σε ιστορία των εθνικών 

εκπαιδευτικών συστηµάτων. Κατά την περίοδο αυτή, η πρωταρχική αρχή της 

αναζήτησης της εθνικής ιδιαιτερότητας, η οποία καθορίστηκε ως επί το πλείστον µέσω 

βιολογικών χαρακτηριστικών φυλετικού χαρακτήρα, επεδίωξε την έκφρασή της µέσα 

από όλους τους εθνοκρατικούς θεσµούς, συµπεριλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης. Η 

ανάδυση της υλιστικής ψευδοαντίληψης περί φυλετικής ανωτερότητας σε συνδυασµό 

µε το παλαιότερο δόγµα της ύπαρξης ενός διακριτού εθνικού χαρακτήρα, συνέβαλαν 

στη θέαση της εκπαίδευσης ως µιας εξαρτηµένης µεταβλητής, η οποία ήταν προϊόν 

ενός συγκεκριµένου εθνικού µορφώµατος.  

Βέβαια, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα δεν υφίσταται σε ένα ιστορικό και κοινωνικό 

κενό. Αντίθετα, αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα µιας συγκεκριµένης κοινωνικής 

δοµής. Προκειµένου να έχει διάρκεια, καλείται να αναπτύξει µια κοινή δηµόσια 

κουλτούρα, καθώς και ένα γενικά αποδεκτό σύστηµα αξιών, πεποιθήσεων και στάσεων 

που σχετίζονται µε έναν διακριτό τρόπο θέασης τόσο του ατόµου όσο και της κοινωνίας 

γενικότερα. Εποµένως, το εκπαιδευτικό σύστηµα διαδίδει την κυρίαρχη κουλτούρα 

στους νέους, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό τόσο τη διατήρηση και την 

αναπαραγωγή της από γενιά σε γενιά όσο και τη νοµιµοποίησή της. Εποµένως το 

εκπαιδευτικό σύστηµα δεν είναι πολιτισµικά ουδέτερο. ∆εν είναι, όµως, και απολιτικό. 

Από τη στιγµή που καλλιεργεί συγκεκριµένες στάσεις και αξίες, οι οποίες υποβοηθούν 

τη διατήρηση ενός συγκεκριµένου τύπου κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας, 

συνιστά αυτόµατα µια µη ουδέτερη πολιτική δραστηριότητα.  

Στο σηµείο αυτό ανακύπτουν οι τέσσερις βασικές δράσεις που µπορεί να 

αναλάβει το εκπαιδευτικό σύστηµα. Πρώτον, µπορεί να συµπλεύσει µε τις προσταγές 

                                                 
9 Μ. Κωστούλα-Μακράκη, 1999, Η οικουµενική διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Η 
περίπτωση των ελληνικών παιδαγωγικών τµηµάτων, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη, Ν.Β. & Νικοδηµου Σ. 
(επιµ.) Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, σ.σ. 399-405, Γ. Φλουρή & 
Π. Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π, R. Chosh & Ν. Tarrow, 1993, Mutliculturalism and Teacher Educators: 
views from Canada and the USA, in Comparative Education, Vol. 29, No. 1, p.p. 81-92, D. Corson, 1998, 
op.cit., G. Flouris, J. Spiridakis, 1992, op.cit., p.p. 265-279, G. Flouris & P. Calogiannakis, 1998, Native 
culture and supranational awareness. An exploratory study of children�s attitudes, in Willems G.M., et al. 
(eds.) Towards intercultural teacher education, Nijmegen, Han Press, p.p. 31-42, D. Harkness, 1995, 
History, democratic values and tolerance in Europe: The experience of countries in demicratic transition, 
Strasbourg, Council of Europe, Μ. Szabolski, 1992, op.cit. 
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της ισχύουσας κοινωνικής πραγµατικότητας, µέσω του καθορισµού και της στήριξης 

των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της. ∆εύτερον, µπορεί να αναγνωρίζει 

συγκεκριµένα συστατικά στοιχεία από το ένδοξο εθνικό παρελθόν και να προσπαθήσει 

να τα διατηρήσει. Τρίτον, µπορεί να ασκήσει το καθαρά µαθησιακό- διδακτικό έργο 

του αδιαφορώντας για τα όσα λαµβάνουν χώρα σε διάφορους άλλους βασικούς άξονες 

της κοινωνίας. Τέλος, µπορεί να κοιτάξει µπροστά προσπαθώντας να κατανοήσει τις 

πιθανές µελλοντικές εξελίξεις, να τις αξιολογήσει από εκπαιδευτική σκοπιά και στη 

συνέχεια να προσπαθήσει να τις επηρεάσει µε τα ελάχιστα µέσα που έχει στη διάθεσή 

του.10     

Στα πλαίσια του νεωτερικού έθνους-κράτους, η εκπαίδευση χρησιµοποιήθηκε, 

κυρίως, για την ενδυνάµωση της εθνοκρατικής φαντασιακής κατασκευής, για την 

παγίωση και την αναπαραγωγή, καθώς και την ταυτόχρονη διατήρηση και µετάδοση 

της κυρίαρχης κουλτούρας και ιδεολογίας. Μέσω της πρακτικής αυτής 

κατασκευάστηκαν ξεκάθαρα σύνορα ανάµεσα στην εθνική ταυτότητα και την 

ετερότητα του εθνικού «άλλου», τα οποία συχνά βασίστηκαν στην ύπαρξη 

αναξιόπιστων στερεοτύπων και προκαταλήψεων.     

Εξάλλου, σύµφωνα µε την νεωτερική παράδοση, η οποία απέδωσε πρωταρχική 

σηµασία στον µη θετικιστικό εκπαιδευτικό ουµανισµό, που κυριάρχησε στα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι απαρχές της 

συνειδητοποίησης του ατόµου απορρέουν από τη διαδικασία αµοιβαίας αναγνώρισης 

τόσο του προσωπικού και εθνικού εαυτού όσο και του κοινωνικού ή εθνικού «άλλου». 

Υπό το πρίσµα αυτό, ο χαρακτηρισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος ως µηχανισµού 

διατήρησης των εθνικών παραδόσεων, οι οποίες συνιστούν την πραγµάτωση της 

γνώσης µέσω της οποίας προβαίνουµε τόσο στη δόµηση των εθνικών πραγµατικοτήτων 

µας όσο και στην υιοθέτηση των τρόπων µέσω των οποίων τις «τιµούµε», υπήρξε 

καταλυτικός αναφορικά µε τη λειτουργία που αυτό επιτέλεσε καθ� όλη τη διάρκεια της 

κυριαρχίας του νεωτερικού τρόπου σκέψης και δράσης.11 Την περίοδο αυτή, οι εθνικές 

                                                 
10 B. Parekh, 1997, Η έννοια της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης, στο Modgil S., κ.ά., (επιµ.) 
Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνική Γράµµατα, σ.σ. 44-64, Council of Eurpe, 1995, 
Education for mutual understanding in an international context, Strasbourg, Council of Europe, R. Koehl, 
2000, Toward an archaeology of comparative education, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 123-136. 
11 A Π. Καλογιαννάκη, 1993, Έλληνες µαθητές του δηµοτικού σχολείου και πολιτική κοινωνικοποίηση, 
Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, N. Applebee, 1996, Curriculum as conversation, Chicago, The University of 
Chicago Press, D. Coulby, 1998, Curriculum, nationalism and warfare in Europe: Discourse and critique, 
in Kazamias A. & Spillane M. (eds.) Education and the structuring of the European space, Athens, 
Seirios, p.p. 313-324, G. Flouris & P. Calogainnakis, 1998, Native culture and supranational awareness. 
An exploratory study of European children�s attitudes, in Willems G.M., et al. (eds.) Towards 
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παραδόσεις παρείχαν τα αναγκαία πολιτισµικά εργαλεία για την κατανόηση και τη 

διαµόρφωση του κόσµου, εργαλεία των οποίων «εµείς», ως ιανόµορφες εικόνες, 

αποτελούµε τόσο κληρονόµους όσο και δηµιουργούς. Καθώς, λοιπόν, κινούµαστε µέσα 

στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού συστήµατος µαθαίνουµε να 

χρησιµοποιούµε τις ποικίλες παραδόσεις µας µε µια πλειάδα εναλλακτικών τρόπων, οι 

οποίοι πολύ συχνά είναι συµπληρωµατικοί µεταξύ τους, σε συνδυασµό µε διάφορες 

µορφές γνώσης και πρακτικής εφαρµογή της, προκειµένου να οριοθετήσουµε τον 

κόσµο που µας περιβάλλει, αλλά και να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε επιτυχώς στις 

συνδιαλλαγές µας µε τους εκάστοτε «άλλους». Εξάλλου, όπως ήδη αναφέρθηκε 

εκτενώς σε προηγούµενο κεφάλαιο, είναι γνωστό ότι η δόµηση της εθνικής ταυτότητας 

δεν στηρίζεται απλά στην οργάνωση των κοινών εθνικών χαρακτηριστικών, αλλά και 

στην παράλληλα εµφάνισή τους δίπλα από τα διαφορετικά στοιχεία της ταυτότητας του 

«άλλου».12  

Είναι γνωστό, ότι τα έθνη-κράτη τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλα µέρη του 

κόσµου χρησιµοποιούν διάφορα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων και εκπαιδευτικών 

πρακτικών που υιοθετούν, αποσκοπώντας στη µετάδοση συγκεκριµένων στάσεων, 

µορφών συµπεριφοράς, και κανόνων, οι οποίοι συντελούν τόσο στην προαγωγή όσο και 

στη διατήρηση της εθνοπολιτισµικής παράδοσης και κληρονοµιάς από τις νεότερες 

γενιές. Τοιουτοτρόπως, δηµιουργείται µια αίσθηση εθνικής πίστης, στην οποία 

εµπεριέχονται τόσο πατριωτικά όσο και εθνοκεντρικά αισθήµατα, τα οποία 

µεταδίδονται στους µαθητές µε τη µεσολάβηση των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο 

αυτό, τα έθνη-κράτη λειτουργούν ως «εθνικές βιοµηχανίες»13 µια που προβαίνουν, 

µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε µια σκόπιµη εκθείαση των διακριτών εθνικών 

τους χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα η συνεισφορά των «άλλων» λαών ή πολιτισµών 

είτε αποκρύπτεται είτε εκλαµβάνεται ως υποδεέστερη.14  

                                                                                                                                               
intercultural language teacher education, Nijmegen, Han Press, p.p. 31-42, C.A. Torres, 1998, 
Democracy, education, and mutliculturalism, New York, Rowman & Littlefield. 
12 Κ. Αγγελόπουλου, 2000, ∆ιακηρύσσοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα µέσω της διαλεκτικής στα 
σχολικά βιβλία της ελληνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 1950 και εξής, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών 
χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 319-334, Σ. Βούρη, 1997, Τα Σλαβικά εγχειρίδια ιστορίας της 
Βαλκανικής (1991-1993). Τα έθνη σε πόλεµο, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Θ. Οικονόµου, 2000, Εισαγωγή, 
στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά., (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, 
Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 283-286, C. Ake, 1997, Political ethnicity and state-building in Nigeria, in 
Van Horne W. (ed.) Global convulsions, New York, State University of New York Press, p.p. 299-314. 
13 G. Flouris & P. Calogiannakis, 1998, op.cit., p.p. 31-42. 
14 Μ. Ιβρίντελη, 1998, Ο «κόσµος» στο αναλυτικό πρόγραµµα, στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία 
δασκάλου του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, Master, Ρέθυµνο, Πανεπιστήµιο Κρήτητς, Μ. Ιβρίντελη, 
2001, Η εικόνα του κόσµου στο ααναλυτικό πρόγραµµα (Α.Π.) και τα σχολικά εγχειρίδια του ελληνικού 
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∆ιάφορες ανθρωπολογικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι µερικές πολιτισµικές 

αναπαραστάσεις είναι πιο µεταδοτικές από ορισµένες άλλες. Ο βαθµός 

µεταδοτικότητας µιας αναπαράστασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι 

περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται µε τη θεωρητικοποίηση από πλευράς του 

αποδέκτη της πραγµατικότητας που βλέπει. Επιπρόσθετα, ο βαθµός µεταδοτικότητας 

µιας αναπαράστασης εξαρτάται και από τον αριθµό των πηγών µέσω των οποίων 

µπορούν να αποκτηθούν αυτές οι παραστάσεις.15 Έτσι, οι αναπαραστάσεις που 

αποκτώνται από µία µόνο πηγή, ασκούν λιγότερη επίδραση από ότι εκείνες που 

αποκτώνται µέσα από πολλές πηγές. Ωστόσο αυτό δε φαίνεται να ισχύει στην 

περίπτωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο δρα καταλυτικά στη διαµόρφωση 

των αντιλήψεων των νεαρών µαθητών αναφορικά µε τα διάφορα έθνη και λαούς που 

απαρτίζουν τον πλανήτη µας.  

Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται λόγω του ότι οι γενικεύσεις και οι 

στερεοτυπικές αναφορές σε διάφορες πτυχές της ταυτότητας του «άλλου» µέσα στα 

                                                                                                                                               
δηµοτικού σχολείου, στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.∆.Ε. του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα: «Σχολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», 
Ιωάννινα, 3-6 Μαϊου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 1999, Η Εικόνα των Μεσογειακών Λαών στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου: Η Περίπτωση της Ελληνικής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την «Εκπαίδευση στις Χώρες 
της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου» που διοργανώθηκε από το ΚΕΕ και τον ΟΟΣΑ, Αθήνα, 1-4 
∆εκεµβρίου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, Η Εικόνα των Βαλκάνιων Γειτόνων µας στο Αναλυτικό 
Πρόγραµµα, στα Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου του Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου, στο 
Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η Εικόνα του «Άλλου»/Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των 
Βαλκανικών Χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, 2000α, σ.σ. 231-262, 2000β, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, Η 
Παρουσία της Ευρώπης στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των Κοινωνικών Σπουδών της Ελληνικής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκριτική Θεώρηση των Τριών Τελευταίων ∆εκαετιών του 20ου Αιώνα 
(1977, 1982, 1999), στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο 
Πατρών, µε θέµα: «Ιστορία της Εκπαίδευσης», Πάτρα, 28-30 Σεπτεµβρίου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 
2001α, Η Ευρώπη ως λόγος και ως εικόνα στα σχολικά εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών της 
ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκριτική θεώρηση του τελευταίου τέταρτου του 20ου αιώνα, 
στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων µε θέµα: «Σχολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», Ιωάννινα, 3-6 
Μαϊου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2001β, Η Ευρώπη ως λόγος στο αναλυτικό πρόγραµµα της ελληνικής 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο Ουζούνη Κ. & Καραφύλλη Α. (επιµ.) Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην 
ευρωπαϊκή ένωση, Ξάνθη, εκδ. Σπανίδη, σ.σ. 93-106, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2002, Η παρουσία των 
χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης στο αναλυτικό πρόγραµµα της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.Ν. του Πανεπιστηµίου Πατρών 
µε θέµα: «Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, Πάτρα, 17-19 Μαϊου, 
Schleicher Κ., 1992, Education for Global Awareness, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) Ethnocentrism 
in Education, New York, Peter Lang, p.p. 193-226, Massialas B.G. &  Flouris G., 1994, Education and 
the emerging concept of national identity in Greece, paper delivered at the Annual Conference of the 
Comparative and International Education Society, March 21-24,  San Diego, California, Flouris G. & 
Calogainnakis P., 1998, Native culture and supranational awareness. An exploratory study of European 
children�s attitudes, in Willems G.M., et al. (eds.) Towards intercultural language teacher education, 
Nijmegen, Han Press, p.p. 31-42.  
15 J. Justin, 2000, Ρητά και υπονοούµενα µηνύµατα στα ευρωπαϊκά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, στο 
Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επι.) όπ.π., σ.σ. 117-138, D. Corson, 1998, Changing 
education for diversity, Buckingham, Ph: Open University Press. 
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πλαίσια ενός εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, εξαρτάται από τη έκβαση ενός 

άδηλου διαλόγου, ο οποίος διενεργείται τόσο στο εσωτερικό µιας εθνικής θεωρίας όσο 

και µεταξύ διαφορετικών, και σε ορισµένες περιπτώσεις αντικρουόµενων, εθνικών 

θεωριών.16 Με βάση τα συγκεκριµένα αυτά ιδεολογικά κατασκευάσµατα 

διαµορφώνεται η εικόνα για το «δικό µας» λαό και καλλιεργείται η σύγχρονη εθνική 

και ιστορική κουλτούρα των µαθητών. Αλλά η εικόνα του «εθνικού εαυτού» 

συµπληρώνεται αναπόφευκτα και από τις αναπαραστάσεις του «εθνικού άλλου». Όταν 

παρουσιάζονται ελάχιστες πληροφορίες για τα άλλη έθνη, είτε από παράληψη είτε από 

σκοπιµότητα, δηµιουργείται, ανάµεσα στα άλλα, στους µαθητές η εντύπωση της 

οµοιογένειας του πληθυσµού του πλανήτη. Αντίληψη που στην πορεία της εξέλιξής 

τους µπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά, µια που ως γνωστό ακόµα και ο πληθυσµός 

ενός συγκεκριµένου έθνους ποικίλλει σε διάφορα ουσιαστικά ή δευτερεύοντα σηµεία.  

Η εικόνα του «άλλου», όπως δηµιουργήθηκε στο πέρασµα των αιώνων παραµένει 

ιδεολογικά φορτισµένη, γιατί προβάλλει µια πολιτισµική πραγµατικότητα η οποία 

ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά του φόβου και της απόρριψης, τροφοδοτώντας µε τον 

τρόπο αυτό τις φαντασιώσεις µας. Γνωρίζουµε, επίσης, ότι η γνώση είναι πολιτισµικά 

και ιστορικά καθορισµένη. Καµία ανθρώπινη θεώρηση του κόσµου δεν είναι δυνατόν 

να υπάρξει ξεκοµµένη από την κυρίαρχη πολιτισµική οπτική. Πρέπει να παραδεχτούµε 

το γεγονός ότι κάθε άτοµο δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τόσο τη γνώση όσο και την 

καθηµερινή πραγµατικότητα, παρά µόνο µέσα στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης 

κουλτούρας, µέσω της οποίας καθορίζεται τόσο η έννοια του ποιοι είµαστε όσο και ο 

τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο και τους «άλλους» που διαβιούν 

µέσα σ� αυτόν.17 Σ� αυτήν την πορεία δηµιουργίας των διαφόρων µυθολογικών 

θεωριών ρατσισµού και αποκλεισµού, η Ευρώπη, µε τη βοήθεια των εθνικών 

εκπαιδευτικών συστηµάτων, διαδραµάτισε καθ� όλη τη διάρκεια της ιστορίας της έναν 

πρωτεύοντα ρόλο. 

                                                 
16 Σ. Βούρη, 1997, όπ.π., Π. Καλογιαννάκη, 1998, M. Sadler, I. Kander, N. Hans και η συγκριτική 
παιδαγωγική. Αναζητήσεις και προβληµατισµοί µέσα από το έργο τους, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Π. 
Λέκκα, 1995, Η συγκρότηση της εθνικιστικής ιδεολογίας: εθνική θεωρία και εθνικό φρόνηµα, στο 
Έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας, σ.σ. 233-252, E. Latsrucci, 2000, History consciousness, social/political identity ans European 
citizenship, in Ross A. (ed.) Developing identities in Europe: Citizenship education and higher education, 
London, CiCe publ., p.p. 227-238.   
17 Κ. Στενού, 1998, Εικόνες του άλλου, Αθήνα, εκδ. Εξάντας, F. Buell, 1993, World studies for a 
multicultural era, in The Social Studies, vol. 84, no. 2, p.p. 58-62, M. Hartoonian, 1992, The social studies 
and project 2061: An opportunity for harmony, in The Social Studies, vol. 83, no. 4, p.p. 160-163, Iowa 
State Department of Public Instruction, 1984, Career education. Mulitcultural nonsexist education in Iowa 
Schools, Des Moines, Iowa State Department of Public Instruction.  
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Αυτό κατέστη δυνατό, εξαιτίας του γεγονότος της ύπαρξης στο ευρωπαϊκό 

συγκείµενο µιας ποικιλίας αντιπαραθέσεων, οι οποίες µπορούν πολύ εύκολα να 

αναπαραγάγουν τον εαυτό τους µε τη βοήθεια καθαρά τεχνοκρατικών εκπαιδευτικών 

πρακτικών, οι οποίες απορρέουν από τις στρεβλώσεις του νεωτερικού τρόπου σκέψης. 

Σύµφωνα µε αυτές, ο πολιτισµός υπήρξε ένα καθαρά ευρωπαϊκό αγαθό, το οποίο 

εξήχθη από τη ευρωπαϊκή ήπειρο σε όλο τον κόσµο. Οι ευρωπαίοι εκπολίτισαν τους 

«άλλους», οι οποίοι υπήρξαν λιγότερο τυχεροί από τους ίδιους. Κατά τη διάρκεια του 

18ου αιώνα, η κατάταξη των διαφόρων εθνών, περιοχών και φυλών του πλανήτη, από 

τους ευρωπαίους, σε πολιτισµένους και απολίτιστους είχε πλέον αναχθεί σε µια πάγια 

τακτική. Η κατηγοριοποίηση αυτή επιτελούσε τόσο µια ηθική και πολιτική όσο και µια 

περιγραφική λειτουργία.18 Μέσα σ� αυτό το συγκείµενο εξελίχθηκε σε ένα εργαλείο 

ισχυροποίησης της αντίληψης περί ανωτερότητας της λευκής ευρωπαϊκής 

«πολιτισµένης» κοινωνίας, έναντι των ασιατικών και αφρικανικών κοινωνιών. Η 

ανωτερότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού απορρέει από το γεγονός ότι η δυτική 

Ευρώπη διαθέτει µεγαλύτερες ενοποιηµένης εθνολογικές οµάδες, ενώ η Ανατολή 

αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο τεµαχισµού των εθνών.  

Η αντίληψη αυτή περί πολιτισµού οδήγησε στην κατασκευή ενός συγκεκριµένου 

τρόπου θεώρησης της ιστορίας, µέσα στα πλαίσια της οποίας η εξέλιξη της ευρωπαϊκής 

ή της δυτικής ιστορίας πραγµατοποιήθηκε µέσα από µια σειρά διαφορετικών φάσεων 

από εκείνες που χαρακτηρίστηκε ο µη-δυτικός κόσµος. Η αντίληψη αυτή περί δυτικής 

ιστορίας περιγράφεται µε τη µορφή γενεαλογικών όρων ως εξής: Η αρχαία Ελλάδα 

υπήρξε γενέτειρα της Ρώµης, η Ρώµη της Χριστιανικής Ευρώπης, η Χριστιανική 

Ευρώπη της Αναγέννησης, η Αναγέννηση του ∆ιαφωτισµού, και ο ∆ιαφωτισµός της 

δηµοκρατίας και της βιοµηχανικής επανάστασης. Τέλος, η βιοµηχανία σε συνδυασµό 

µε την έννοια της δηµοκρατίας δηµιούργησε τις ΗΠΑ, οι οποίες ταυτίστηκαν µε τις 

έννοιες του δικαιώµατος στη ζωή, της ελευθερίας, και της επιδίωξης της ευτυχίας.19 

                                                 
18 Κ. ∆οξιάδη, 1995, Για την λογοτεχνία του εθνικισµού, στο έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 41-52, 
Στ. Πεσµαζόγλου, 1995, Ευρωκεντρικές κατασκευές, στο έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 179- 208, 
B.G. Brander, 1998, Starting into chaos. Explorations in the decline of western civilization, Dallas, 
Spence publ., D. Coulby, 1997, European curricula, xenophobia and warfare, in Comparative Education, 
vol. 33, no. 1, p.p. 29-41, M. Guibernau, 1996, Nationalisms, Cambridge, Polity Press, M. Koutselini, 
1997, Contemporary trends and perspectives of the curricula: towards a meta-modern paradigm for 
curriculum, in Curriculum Studies, vol. 5, no. 1, p.p. 87-101, S.E. Nordembo, 1995, Whta is implied by a 
�European curriculum?� Issues of eurocentrism, rationality and education, in Oxford Review of 
Education, vol. 21, no. 1, p.p. 41-46, J. Slater, 1995, Teaching history in the new Europe, London, 
Cassell.      
19 B.G. Brander, 1998, op.cit., R.J. Holton, 1998, Globalization and the nation-state, London, MacMillan.   
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Αυτή η αποκλειστικά ευρωκεντρική κατασκευή της παγκόσµιας ιστορίας, η οποία 

συνιστά µια ιδεολογική εξύµνηση του δυτικού πολιτισµού, αποκρύπτει συνειδητά τη 

συµµετοχή και τη συνεισφορά του µεγαλύτερου µέρος της ανθρωπότητας στη 

δηµιουργία τόσο του πολιτισµού όσο και της ιστορίας. Όπως χαρακτηριστικά 

σηµειώνει ο Norbert Elias20 η έννοια του πολιτισµού, υπό το πρίσµα αυτό, αναπαριστά 

της αυτοϊκανοποίηση που ένιωθαν οι ευρωπαίοι κατά την περίοδο της αποικιοποίησης 

του κόσµου. Ταυτόχρονα, όµως, αναδύεται το ερώτηµα σχετικά µε την ύπαρξη µιας και 

µοναδικής ιστορίας της ανθρωπότητας, η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισµού, ή µιας 

ποικιλίας διαφορετικών ιστοριών στις οποίες δεν εντοπίζεται η ύπαρξη µιας κοινής 

ενοποιητικής συνισταµένης. 

Η Ευρώπη, λοιπόν, έρχεται αντιµέτωπη µε µια ευρωκεντρική παράδοση σε 

πολλούς τοµείς της γνώσης. Αυτές οι ηγεµονικές ερµηνείες έχουν τις ρίζες τους στον 

ιµπεριαλισµό της Ευρώπης. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Edward Said, «χωρίς 

σηµαντική διαφοροποίηση ο διεθνής λόγος, τόσο της νεωτερικής Ευρώπης όσο και των 

ΗΠΑ, θεωρεί δεδοµένη την ηθεληµένη ή µη σιωπή του µη ευρωπαϊκού κόσµου».21 

Κατά κανόνα, τα έθνη-κράτη τα οποία διακηρύσσουν την αρχαιότητα της 

ύπαρξής τους, τείνουν να ξεχνούν ότι στην πραγµατικότητα αποτελούν πρόσφατες 

ιστορικές κατασκευές. Μια στρατηγική, την οποία χρησιµοποιούν συχνά κατά τη 

διαδικασία δόµησης της εθνικής ταυτότητας των µελών τους, συνίσταται στη σύγκριση 

της ισχύουσας εθνικής ταυτότητας µε µια παλαιότερη κατασκευή, η οποία θεωρείται 

πιο αξιόλογη, και η οποία ταυτίζεται µε την εξιδανίκευση του εθνικού παρελθόντος. Η 

ταυτοποίηση µέσω της ύπαρξης µιας εξιδανικευµένης εθνικής ταυτότητας συµβάλλει 

στη διαµόρφωση και την επεξεργασία µιας µεγενθυµένης και προεξάρχουσας εικόνας 

του εθνικού εαυτού, η οποία αν και είναι επιθυµητή, εντούτοις συχνά είναι ανέφικτη.22 

Τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα εκπαιδευτικά συστήµατα υπηρετούν αυτή την 

εξιδανίκευση του ένδοξου παρελθόντος, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό θετικά 

συναισθήµατα αναφορικά µε τις έννοιες της αυτοαξίας και της αυτοεκτίµησης του 

έθνους. Η αποικιακή εξάπλωση της Ευρώπης, καθώς και η έννοια της ∆ύσης και των 

«άλλων», εµποτίζει την έννοια της Ευρώπης µε µια µεγάλη συµβολική δύναµη. Το 

                                                 
20 N. Elias, 1996, Η διαδικασία του πολιτισµού. Μια ιστορία της κοινωνικής συµπεριφοράς στη ∆ύση, 
Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια. 
21 J. Gundara, 1996, European integration and intercultural curricula, in Winther-Jensen Th. (ed.) 
Challenges to European education:Cultural values, national identities and global responsibilities, New 
York, Peter Lang, p. 21. 
22 E. Lastrucci, 2000, op.cit., p.p. 227-238, K. Yoshino, 1997, Cultural nationalism and 
�internationalization� in contemporary Japan, in Van Horne (ed.) op.cit., p.p. 131-148. 
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παρελθόν της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από αποικιακούς, επεκτατικούς και βίαιους 

αγώνες, οι οποίοι είχαν ως απώτερο στόχο τους την κατασκευή ενός πλήθους 

ανεξάρτητων εθνικών κρατών. Αυτό το παρελθόν συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας 

συγκεκριµένης ιδεολογίας, η οποία νοµιµοποίησε τις εδαφικές διεκδικήσεις, τους 

επεκτατικούς πολέµους, καθώς και την κυριαρχία της έναντι των «άλλων» λαών και 

πολιτισµών.23 Ήταν, εποµένως, αναµενόµενο τα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήµατα να αναχθούν σε εθνοκεντρικούς µηχανισµούς αναπαραγωγής της κυρίαρχης 

νεωτερικής ιδεολογίας, µέσω της παράβλεψης της συµβολής σηµαντικών ανθρώπινων 

οµάδων στην ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης και στην πρόοδο της ανθρώπινης 

κοινωνίας.  

Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός ή ο δυτικός πολιτισµός δηµιουργήθηκε µέσα από τη 

συνένωση διαφόρων συστατικών στοιχείων, τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές 

πηγές. Αρκετά µάλιστα από αυτά αποτελούσαν σηµεία αναφοράς πολιτισµών που 

άνθισαν πολύ πριν από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, χωρίς να παραγνωρίζεται η 

καθοριστική σηµασία του στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Έτσι, η γεωργία, 

η µηχανική, η αρχιτεκτονική και η τέχνη έχουν τις ρίζες τους στην Αίγυπτο, ο τροχός, 

το αλφάβητο, η γραφή και η κτηνοτροφία στους Σουµέριους, και τέλος, τα µαθηµατικά, 

το σύστηµα αρίθµησης και η παράδοση της θρησκευτικής ανοχής απέναντι στις άλλες 

θρησκείες στο Ισλάµ.24  

Η ιδέα µιας ευρωπαϊκής κουλτούρας ξεκοµµένης από τον κόσµο που βρίσκεται 

νότια της µεσογείου αποτελεί µια µυθική κατασκευή. Η συνεισφορά στη γνώση κατά 

τους αρχαίους χρόνους από τις περιοχές αυτές συµπεριλαµβάνει, επίσης, την 

αστρονοµία από τη Μεσοποταµία, καθώς και το αιγυπτιακό ηµερολόγιο και τα 

ελληνικά µαθηµατικά εµπλουτισµένα από τους Άραβες. Όπως παρατηρεί ο Amir 

Amin,25 «η αντιπαράθεση Ελλάδα=∆ύση, Αίγυπτος, Μεσοποταµία και Περσία= 

Ανατολή, αποτελεί από µόνη της ένα µεταγενέστερο κατασκεύασµα του 

ευρωκεντρισµού. Τα σύνορα της περιοχής που χωρίζουν τη βόρεια Αφρική και της 

ευρωπαϊκή ∆ύση από την προηγµένη Ανατολή, καθώς και οι γεωγραφικές µονάδες που 

                                                 
23 B. Kanpol & P. McLaren, 1995, Introduction: Resistance to multiculturalism and the politics of 
difference, in Kanpol B. & MacLaren P. (eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common 
struggle, London, Bergin & Garvey, p.p. 1-17, K. Malik, 1996, Universalism and difference: race and the 
postmodernists, in Race and Class, vol. 37, no. 3, p.p. 1-17. 
24 D. Coulby, 1999, Images of Greece in curricular systems in England and Wales and Greece, paper 
presented to the students, faculty and staff of the University of Crete, Rethymnon, 16 December, p.p. 1-
11., A.G. Hilliard III, et al., 1995, Infusion of African and African American content in the school 
curriculum, Chicago, Third World Press. 
25 J. Gundara, 1996, op.cit., p. 202. 
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απαρτίζουν την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία δεν έχουν καµιά σηµασία στο 

επίπεδο της ιστορίας του πολιτισµού, ακόµη και όσον αφορά το γεγονός ότι ο 

ευρωκεντρισµός έχει στηριχθεί στην ύπαρξη της γραµµής βορρά-νότου, η οποία 

κατακερµατίζει το µεσογειακό χώρο». Εποµένως, το θέµα του ευρωκεντρισµού δεν 

είναι απλά ένα θέµα προκαταλήψεων και λαθών, τα οποία εκτόξευσαν στα ύψη την 

ξενοφοβία και το σωβινισµό. Ο ευρωκεντρισµός έχει αντικαταστήσει όλες τις λογικές 

εξηγήσεις της ιστορίας µε αποσπασµατικές ψευτο-θεωρίες, οι οποίες πολύ συχνά είναι 

και αντιφατικές µεταξύ τους. Η κατάσταση αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στη δηµιουργία 

σηµαντικών παρανοήσεων µεταξύ του λεγόµενου Ανατολικού και ∆υτικού πολιτισµού. 

Στο ευρωπαϊκό συγκείµενο, η κατάσταση αυτή οδήγησε στην αύξηση των 

ευρωκεντρικών πρακτικών, ενώ όσον αφορά την Ανατολή παρατηρήθηκε µια τάση 

περιφρόνησης του ∆υτικού πολιτισµού.  

Μέσα στα πλαίσια αυτά, υπήρχε µέχρι πρόσφατα µεταξύ των ανατολικών κρατών, 

η ευρεία διαδεδοµένη αντίληψη ότι ο ∆υτικός πολιτισµός είναι υλικός, ενώ ο 

Ανατολικός είναι ηθικός και διανοητικός, και κατά συνέπεια ανώτερος από το ∆υτικό.26 

Γι� αυτό το λόγο, τα διάφορα ανατολικά έθνη, οφείλουν να περιοριστούν µόνο στη 

µελέτη της δυτικής επιστήµης και τεχνολογίας και να αποφύγουν όλες τις άλλες 

πλευρές του ∆υτικού πολιτισµού. 

Εντούτοις, η δηµιουργία τέτοιου είδους οντολογικών διαφοροποιήσεων µεταξύ 

Ανατολής και ∆ύσης, δεν είναι όπως ισχυρίζονται αρκετοί αποτέλεσµα κάποιας 

λανθασµένης λογικής ανάλυσης.27 Κατά την άποψή µας πρόκειται για το βασικό 

µηχανισµό κατασκευής της εθνικής ταυτότητας. Τα προβλήµατα προκύπτουν από τη 

στιγµή που αρχίζουµε να αντιµετωπίζουµε ως απόλυτα, δεδοµένα και σταθερά τα όρια 

µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης. Στο σηµείο αυτό, καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισαν και οι 

βιολογικές και κοινωνικές επιστήµες, οι οποίες µέσω των αντίστοιχων ταξινοµήσεών 

τους, συνέβαλαν στην κωδικοποίηση της διαφοράς και βοήθησαν την ανάπτυξη ενός 

αισθήµατος πολιτισµικής ανωτερότητας και κατωτερότητας, το οποίο ενσωµατώθηκε 

αντίστοιχα και στις δύο αντιµαχόµενες πλευρές. 

Άµεση απόρροια της πρακτικής αυτής είναι ο επηρεασµός των κρίσεων, των 

αξιολογήσεων και των αιτιάσεών µας από το βαθµό του εθνοκεντρισµού µας. Αυτό 

                                                 
26 R.J. Holton, 1998, op.cit., M. Won Suhr, 1996, Opening our minds for a better life for all, in Learning 
the treasure within, Paris, Unesco, p.p. 235-238.  
27 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: D. McCrone, 2000, Η κοινωνιολογία του εθνικισµού, Αθήνα, 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Unesco, 1999, Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει µέσα της, Αθήνα, εκδ. 
Gutenberg. 
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σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε µόνο τη δική µας πολιτισµική πραγµατικότητα ως «σωστή» 

και «πρέπουσα», ενώ όλες οι άλλες φαντάζουν στα µάτια µας ως «µη φυσιολογικές». 

Αισθανόµαστε ότι τόσο οι αξίες όσο και ο τρόπος ζωής µας είναι καθολικά και σωστά 

για ολόκληρη την ανθρωπότητα, καθώς και ότι οι «άλλοι» είναι πολύ ανόητοι που δεν 

µπορούν να κατανοήσουν το ξεκάθαρο αυτό γεγονός.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, το εκπαιδευτικό σύστηµα του εκάστοτε έθνους-

κράτους διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο. Αρκετές έρευνες που έχουν διεξαχθεί τόσο 

σε διαφορετικά χρονικά όσο και τοπικά επίπεδα, καταδεικνύουν την ύπαρξη αρκετών 

µορφών ρατσισµού, οι οποίοι απαντώνται στα περισσότερα σχολεία του κόσµου.28 Οι 

µορφές αυτές εντοπίζονται στην ύπαρξη εχθρικών και µη ανεκτικών ενεργειών, στις 

προκαταλήψεις που σχετίζονται µε τη χρήση σκληρής και άδικης κριτικής απέναντι 

στους «άλλους» λαούς, µε τις προκαταλήψεις που απορρέουν από τον τρόπο επιλογής 

και ιεράρχησης της γνώσης που εµπεριέχεται στο αναλυτικό πρόγραµµα και στα 

σχολικά εγχειρίδια, καθώς και από τον τρόπο διδασκαλίας, και, τέλος, από την ίδια την 

άρνηση της ύπαρξης ρατσιστικών ενεργειών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

συστήµατος.  

Ως γνωστόν, οι στάσεις των παιδιών τόσο απέναντι στη δικής τους όσο και στις 

άλλες εθνικές και πολιτισµικές οµάδες, αρχίζουν να διαµορφώνονται πολύ νωρίς, ήδη 

από την προσχολική ηλικία. Τα βρέφη µπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τις 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον τους, και τα µικρά παιδιά απορροφούν 

µε µεγάλη ευκολία τα αρνητικά στερεότυπα. Κατά συνέπεια µπορούν πάρα πολύ 

εύκολα να διαµορφώσουν στερεοτυπικές αντιλήψεις για ανθρώπους και πολιτισµούς 

που διαφέρουν από το δικό τους, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν καθίσταται 

ξεκάθαρο σ� αυτό το γεγονός της ύπαρξης σηµαντικού αριθµού οµοιοτήτων ανάµεσα 

στους κατοίκους ολόκληρου του πλανήτη. 

Από τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνητικών προσπαθειών, οι οποίες 

διεξήχθησαν τα τελευταία τριάντα χρόνια επιβεβαιώνεται η προηγούµενη παρατήρησή 

µας, ότι δηλαδή η δηµιουργία των στερεοτυπικών συµπεριφορών και στάσεων ξεκινά 

σε πολύ µικρή ηλικία.29 Εποµένως, κρίνεται απαραίτητη ήδη από τις πρώτες τάξεις του 

                                                 
28 �All different all equal�, 1995, Education pack-ideas, tools and resources for intercultural education, 
Strasbourg, European Youth Centre, G.S. Pate, 1992, Reducing prejudice in society: The role of schools, 
in Diaz C.F. (ed.) Multicultural education for the 21st century, Washington:D.C., Nea Publ., p.p. 137-149.   
29 Η παράθεση των σχετικών ερευνών είναι έξω από τα πλαίσια του παρόντος πονήµατος. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλέπε: D. Dufty, 1997, Αναπλάθοντας την αυστραλιανή κοινωνία και τον 
πολιτισµό: Μια µελέτη στην εκπαίδευση για µια πλουραλιστική κοινωνία, στο Modgil S., κ.ά., (επιµ.) 
Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 180-196, M.L. Bucci, 1998, 
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δηµοτικού σχολείου η ύπαρξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πρακτικών, οι οποίες 

θα στοχεύουν στη µείωση και την εξάλειψη των προκαταλήψεων.  

 Είναι, εξάλλου, γνωστό ότι οι µαθητές που διαβιούν σε χώρες όπου υπάρχει 

υψηλό εθνικιστικό ήθος, επηρεάζονται από αυτό και αναπτύσσουν εθνοκεντρικά 

συναισθήµατα. Έτσι, µαθαίνουν να κατηγοριοποιούν τα άλλα έθνη και τους ανθρώπους 

που τα απαρτίζουν, σύµφωνα µε τη συµπεριφορά τους, περιγράφοντάς τους ως καλούς, 

θρησκευόµενους, ειρηνικούς, έξυπνους ή κακούς, φτωχούς, διαφορετικούς από εµάς 

κ.λπ. Η διαπίστωση αυτή µας βοηθάει να κατανοήσουµε τον κρίσιµο ρόλο που 

διαδραµατίζει το εκπαιδευτικό σύστηµα, και ειδικότερα το περιεχόµενο του αναλυτικού 

προγράµµατος, στην αναπαραγωγή µιας κοινής γνώµης η οποία αποδέχεται άνευ όρων 

τα στοιχεία αυτά που το συγκεκριµένο κράτος προωθεί ως τα µόνα που συµβάλλουν 

ουσιαστικά στη διατήρηση της εθνικής συνοχής. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα 

στο άτοµο ν' αναγνωρίσει τις οµάδες που δεν ανταποκρίνονται στην εθνική αυτή εικόνα 

και να τους κατατάξει "ως ξένους" µε όλες τις πιθανές επιπτώσεις που η 

κατηγοριοποίηση αυτή είναι πιθανόν να επιφέρει. Ένα τέτοιο όµως εθνικό κράτος 

θεωρείται πλέον στις µέρες µας ιδιαίτερα εύθραυστο, µια που χωρίς την επιτυχηµένη 

καθοδήγηση των νέων γενεών, οι οποίες µέσω των εκπαιδευτικών µηχανισµών 

προτρέπονται να πιστέψουν τον µύθο που αυτό καλλιεργεί ως µία πραγµατικότητα, 

βρίσκεται σε άµεσο κίνδυνο και στα πρόθυρα της αποσύνθεσης.30 

 Αναπόφευκτα, λοιπόν, ο λόγος περί έθνους ορίζει το έθνος ως πολιτισµικό 

προϊόν και επιβάλλει την παραγωγή και εκείνων των υλικών µορφών στις οποίες 

στηρίζεται η ερµηνεία του κόσµου, όπως ο ίδιος την αντιλαµβάνεται και την 

καλλιεργεί. Κατά συνέπεια, ο λόγος περί έθνους πλάθει έναν κόσµο για τα υποκείµενά 

του, για να γίνει ο κόσµος τους, ο κόσµος στον οποίο θεωρεί ότι τους αρµόζει να 

υπάρχουν, να κινούνται και να δρουν ως υποκείµενα. Στην προσπάθεια αυτή της 

δηµιουργίας ενός συγκεκριµένου κόσµου, ο εθνοκεντρικός λόγος προβαίνει σε κάποιες 

αξιολογήσεις, για την επίτευξη των οποίων δεν επικαλείται κάποια πίστη ή κάποια 

                                                                                                                                               
Stereotypes and reality in Florence, in Willems G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 93-100, R.A. Gomez, 1991, 
Teaching with a multicultural perspecyive, ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood 
Education, Urbana, Ill., p.p. 1-4, http://www.ed.gov./databases/ERIC_Digests/ ed339548. html, M.B. 
Hadley & R.W. Wood, 1987, Integrating international education into rural schhools, in The Rural 
Educator, vol. 9, no. 1, p.p. 15-18, R. Harris, 1998, Working towards a prejudic-free classroom, in 
Willems G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 101-111, Ch. Theophilides & M. Koutselini-Ioannides, 1999, 
Structure and identity of the European and the Mediterranean space: Cypriot students� perspective, in 
Mediterranean Journal of Educational Studies, vol. 4, no. 1, p.p. 17-30.      
30  G D. Coulby & C. Jones, 1995, Postmodernity and European Education Systems, Oakhill, Trentham 
Books, Flouris, J. Spiridakis, 1992, The Education of the World Citizen, in Schleicher K. & Kozma T. 
(eds.), op.cit., p.p. 265-279, G. Flouris, 1994, op.cit. 
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κοσµοαντίληψη, αλλά εµπεριστατωµένη και τεκµηριωµένη γνώση την οποία απλά θέτει 

σε νέο πλαίσιο, συµβάλλοντας έτσι στην εδραίωση νέων συστηµάτων αξιών και 

πεποιθήσεων, τα οποία οργανώνονται σε κοινωνικούς κανόνες, στερεότυπα και 

κοινωνικές αναπαραστάσεις, που καθορίζουν το περιεχόµενο και την αξιολογική 

διάσταση της ταυτότητας του ατόµου µέσα στο νέο αυτόν κόσµο.31 

 Μέσα σ' ένα τέτοιο κλίµα, ήταν αναµενόµενο να ισχυροποιηθεί η πεποίθηση ότι 

ο µόνος τρόπος επιβίωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος ήταν η διατήρηση της 

µοναδικής αξιόλογης παράδοσης, που βέβαια δεν είναι άλλη από τη ∆υτική παράδοση. 

Η αντίληψη αυτή σχετίζεται άµεσα µε την ανεπαρκή κατανόηση της ιστορίας των 

άλλων, µε την ελάχιστη ανοχή προς τους άλλους λαούς, µε τις σκόπιµες 

διαστρεβλώσεις γεγονότων και τέλος, µε την εθνοκεντρική προοπτική µε την οποία 

είθισται να γράφεται η παγκόσµια ιστορία, όπου η ερµηνεία των άλλων δίνεται µέσα 

από την οπτική γωνία του εµείς. Οι εθνικές ιστορίες αναφέρονται στους ανθρώπους 

µέσα στο πέρασµα του χρόνου, στους "δικούς µας" ανθρώπους, µε τους "δικούς µας" 

τρόπους ζωής και τον "δικό µας" πολιτισµό. Στερεότυπα που σχετίζονται µε το 

χαρακτήρα και το ταµπεραµέντο είναι δυνατόν να  χρησιµοποιηθούν για τη διήγηση της 

ιστορίας της µοναδικότητάς µας, καθώς και της κοινής µας µοίρας. Αναφέρονται στον 

πολιτισµό, το "δικό µας" πολιτισµό, ως την πιο πολύτιµη εκ γενετής κληρονοµιά "µας", 

η οποία απαιτείται να µεταδοθεί στις νέες γενιές αµόλυντη και σε όλη της τη 

µεγαλοπρέπεια.32 

 Ο εθνοκεντρικός αυτός εκπαιδευτικός λόγος, µαζί µε τη γλώσσα και την 

κουλτούρα συνέβαλαν ουσιαστικά στη δηµιουργία στερεοτυπικών χαρακτηρισµών των 

"άλλων". Το αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής ήταν ο χωρισµός του κόσµου σε τρεις 

τύπους πολιτισµών. Ο εγγράµµατος και ένδοξος Ευρωπαϊκός πολιτισµός, ο οποίος ήταν 

προορισµένος να κυριαρχήσει στον κόσµο. ο «ανάξιος» λόγου Αφρικανικός πολιτισµός. 

και ο πολιτισµός του Μουσουλµανικού κόσµου, ο οποίος τοποθετήθηκε ανάµεσα στους 

δύο προηγούµενους. Κοινό χαρακτηριστικό των µη-Ευρωπαϊκών πολιτισµών 

θεωρήθηκε ότι ήταν η έλλειψη ζωτικότητας και δηµιουργικότητας, αντίληψη που 

                                                 
31 Θ. ∆ραγώνα, 1997, Όταν η εθνική ταυτότητα απειλείται: Ψυχολογικές στρατηγικές αντιµετώπισης, στο 
Φραγκουδάκη Α., & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.), "Τι είν' η πατρίδα µας;" Εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ.σ. 72-105.Γ. Κουζέλη, 1997, Ο λόγος και τα υποκείµενα του έθνους: µια 
κοινωνιολογική προσέγγιση, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 106-142. 
32 Μ. Billig, 1995, Banal nationalism, London, Sage, R. Scapp, 1993, Feeling the weight of the world 
(Studies) on my shoulders, in The Social Studies, Vol. 84, No 2, p.p. 67-70. 
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επέτρεψε στη ∆ύση να διαιωνίσει τη "ληστεία" της, συντρίβοντας τις παραδοσιακές 

κουλτούρες και επιβάλλοντας τα δικά της πολιτιστικά πρότυπα.33 

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι σύµφωνα µε το πνεύµα της 

νεωτερικής εποχής, η εκπαίδευση νοµιµοποιείται ως ο παράγοντας εκείνος που 

συµβάλλει αποφασιστικά στην αναπαραγωγή εκείνων των µορφωµάτων στα οποία το 

κάθε έθνος-κράτος στηρίζει τη δική του ερµηνεία για τον κόσµο, καθώς και ως το 

µοναδικό µέσο µετάδοσης της πιο αξιόλογης γνώσης. Οι λειτουργίες της όµως αυτές 

είναι πλέον παρωχηµένες στις µέρες µας, και η εκπαίδευση καλείται να στρέψει τις 

δυνάµεις της προς την ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην 

ενδυνάµωση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των βασικών 

ελευθεριών, ενώ παράλληλα καλείται να συµβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της 

κατανόησης, της ανοχής και της φιλίας ανάµεσα σε όλες τις εθνικές, φυλετικές και 

θρησκευτικές οµάδες του πλανήτη µας. 

                                                 
33 Φ. Σατελέ & Ε. Πιλιέ- Κουσνέρ, 1982, Οι πολιτικές αντιλήψεις του 20ου αιώνα. Ιστορία της πολιτικής 
σκέψης, Καρά Σ. & Κρητικού Μ. (µτφρ.), Αθήνα, εκδ. Ράππα, J. G. Gheverghese, et al., 1994, 
Ethnocentrism in the social sciences, in Race and Class, Vol. 36, No 2, p.p. 1-26, R. Ratai, 1988, op.cit., 
p.p. 1-18, Κ. Schleicher, 1988, Public opinion and "international education". Challenges to education 
policy, paper presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-47. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

1. Η ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

Η ανθρώπινη ιστορία αποτελεί ένα 

νεκροταφείο µεγάλων πολιτισµών, 

οι οποίοι είχαν καταστροφικό τέλος, 

εξαιτίας της ανικανότητάς τους να  

προβλέψουν, να εκλογικεύσουν και  

να αντιδράσουν στις νέες προκλήσεις. 

Miller M., 1997. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, η �νεωτερική�1 εποχή γίνεται αντιληπτή ως µία 

περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η νέα αυτή τάξη πραγµάτων, του κόσµου, των 

κατοίκων του, του ατόµου, καθώς και οι σχέσεις που υφίστανται µεταξύ των τριών 

προηγούµενων εννοιών, αντικατοπτρίζεται σ� ένα νέο τρόπο σκέψης και πρακτικής, ο 

οποίος θεωρείται ως φυσική απόρροια της ανθρώπινης εξέλιξης, ως το υπέρτατο 

αγαθό το οποίο τίποτα και ποτέ δεν θα είναι σε θέση να το αντικαταστήσει.2 Kαι αυτό 

γιατί στις µέρες της νεωτερικότητας το έθνος-κράτος ήταν οικονοµικά και πολιτικά 

ανεξάρτητο. Oι βιοµηχανίες και γενικότερα το κεφάλαιο είχαν εθνικές ρίζες και κατά 

                                                 
1 �Ο όρος νεωτερικότητα εννοούµε την ιστορική εκείνη περίοδο που ξεκινάει από το 1.500 µ. Χ., µε 
την εποχή της των ανακαλύψεων και της αποικιοποίησης του κόσµου και αναφέρεται στην υψηλή 
κουλτούρα και τα νέα κοινωνικά θεµέλια που διαµορφώθηκαν κατά το 18ο και 19ο αιώνα µε την 
έναρξη του ∆ιαφωτισµού�. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε C. Lemert, 1997, Postmodernism is 
not what you think, Oxford, Blackwell publ, p. 67.  
2 Η νεωτερικότητα δοµήθηκε σύµφωνα µε τρεις αναµφισβήτητες υποθέσεις αναφορικά µε την έννοια 
του κόσµου. Η πρώτη από αυτές υπήρξε η έννοια της προόδου, η αντίληψη ότι αναπόφευκτα οι 
κοινωνίες κινούνται µπροστά προς µια θετική κατεύθυνση, από τη δουλεία και τη φεουδαρχία στην 
ατοµική ελευθερία και τη δηµοκρατία. Η δεύτερη αντίληψη που χαρακτηρίζει τη νεωτερική περίοδο 
είναι εκείνη της καθολικότητας. Η ανάδυση της επιστηµονικής σκέψης, η υιοθέτηση επιστηµονικών 
µεθόδων και η επιµονή στην παρατήρηση και το πείραµα ενθαρρύνθηκαν από τις νέες αντιλήψεις, οι 
οποίες αναγνώριζαν ότι ήταν η φύση και όχι η θρησκευτική ή η βασιλική εξουσία, που συνιστούσε τη 
µοναδική πηγή γνώσης και αλήθειας. Τέλος, η έννοια της κανονικότητας αποτελεί την άλλη µεγάλη 
υπόθεση του νεωτερικού προτάγµατος. Η φύση διακρινόταν από την ύπαρξη συγκεκριµένων κανόνων, 
εποµένως το έργο της επιστήµης ήταν να ανακαλύψει αυτές τις κανονικότητες. Πιο συγκεκριµένα, η 
νεωτερικότητα εξαρτάται από τρεις δυναµικές, οι οποίες προσφέρουν, παράλληλα, ένα αξιόλογο 
αναλυτικό πλαίσιο για την εξέταση της παγκοσµιοποίησης. Αυτές είναι: α) η αποστασιοποίηση του 
χώρου και του χρόνου, β) η ανάπτυξη µηχανισµών αποδέσµευσης των κοινωνικών δραστηριοτήτων 
από τα στενά τοπικά τους πλαίσια, και γ) η ανακλαστική ιδιοποίηση της γνώσης, η οποία αναφέρεται 
τόσο στην παραγωγή γνώσης για την κοινωνική πραγµατικότητα µέσα από την ίδια την αναπαραγωγή 
του συστήµατος όσο και έξω από αυτό, δηλαδή πέρα από τη σταθερότητα που της προσφέρει η έννοια 
της παράδοσης.   
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συνέπεια, οι κυβερνήσεις είχαν τη δυνατότητα να επηρεάζουν άµεσα την οικονοµική 

ζωή του εκάστοτε έθνους-κράτους.3  

 H κρίση της νεωτερικότητας ανακύπτει µέσα από τη δική της προβληµατική, 

σύµφωνα µε την οποία η ιστορία και ο χρόνος γίνονται αντιληπτά ως γραµµικά και 

γι� αυτόν ακριβώς το λόγο ικανά να διασπασθούν. Aν το παρόν είναι δυνατόν να 

διασπασθεί µπορεί κάλλιστα να υποβιβασθεί και να θεωρηθεί ασήµαντο, ενώ είναι 

παράλληλα σε θέση να προβάλει τον εαυτό του σε κάθε παρελθόν, παρόν και µέλλον. 

Έτσι πολλοί υποστηρίζουν ότι ο σύγχρονος κόσµος είναι περισσότερο 

µετανεωτερικός παρά νεωτερικός. Tο έθνος-κράτος υπήρξε προϊόν της νεωτερικής 

εποχής, γι� αυτό και στις µέρες µας θεωρείται πλέον ξεπερασµένο. Aν ο εθνικισµός 

και η εθνική ταυτότητα απορρέουν από την έννοια του έθνους-κράτους, ανήκουν και 

αυτά µε τη σειρά τους στον γρήγορα εξαφανιζόµενο κόσµο της νεωτερικότητας. H 

µετάβαση αυτή από νεωτερική στη µετανεωτερική4 εποχή είχε σηµαντικές πολιτικές 

                                                 
3 Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια επικοινωνία. Πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Α. 
Καζαµία, 1995, Νεοευρωπαϊκός εκσυγχρονισµός και εκπαίδευση: ∆ιαλογισµοί και πολιτικές στη 
«φαντασιακή Ευρώπη», στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) Ελληνική εκπαίδευσης: Προοπτικές 
ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, σ.σ. 550-586, Μ. Κουτσελίνη, 1997, 
Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές των αναλυτικών προγραµµάτων. Η εγκυρότητά τους για την 
εκπαίδευση του 21ου αιώνα, στο Νέα Παιδεία, τ. 83, σ.σ. 35-49, Α. Παπαδόπουλου, 1999, Τα αδιαφανή 
όρια της παγκοσµιοποίησης, Αθήνα, ΕΚΚΕ, Κ. Τσουκαλά, 1999, Η εξουσία ως λαός και ως έθνος, 
Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, A.S. Ahmed, 1995, �Ethnic cleasing�: a metaphor for our time?, in Ethnic and 
Racial Studies, vol. 18, no. 1, p.p. 1-23, M. Albrow, 1997, The global age, Stanford: CA, Stanford 
University Press, A. Benjamin, 1997, Curiosity, fascination: time and speed, in Golding S. (ed.) The 
eight technologies of otherness, London, Routledge, p.p. 3-9, Μ. Billig, 1995, Banal Nationalism, 
London, Sage, N. Blake, 1996, Between postmodernism and antimidernism: The predicament of 
educational studies, in British Journal of Educational Studies, vol. 44, no. 1, p.p. 42-65, Ρ. Dale, 1996, 
Ideology and Atmosphere in the International Society, in Theory, Culture &Society, Vol. 13, No.3, p.p. 
27-52,  D. Elikind, 1997, The death of child nature. Education in the postmodern world, in Phi Delta 
Kappan, vol. 79, no. 3, p.p. 241-245, D. Evans, 1997, Education for citizenship: some recent english 
experience, in Pouwels J., et al. (eds.) Human rights and values education in Europe, Freiburg, 
Fillibach, p.p. 35-51, Α. Frank, 1992, Only by Daylight: Habermas' & Postmodern Modernism, in 
Theory, Culture & Society, Vol. 9, No3, p.p. 149-165, A. Giddens, 1991, Modernity and self-identity, 
Stanford, Stanfrod University Press, H.A. Giroux, 1990, The politics of postmodernism. Rethinking the 
boundaries of race and ethnicity, in Journal of Urban and Cultural Studies, vol. 1, no. 1, p.p. 5-38, D. 
Harvey, 1999, The condition of postmodernity, Oxford, Blackwell, S. Papaioannou, 1998, Challenges 
and perspectives to education in modern societies, in  Alheit P., Olesen H.S. & Papaioannou S. (eds.) 
Education, modernization and peripheral community, Roskilde, p.p. 57-72, G. Pasias & G. Flouris, 
1999, Myhtologies of modernity and postmodern realities in the construction of the neo-hellenoc 
society, in Rigas A.V. (ed.) Education of thenic minorities: Unity and diversity, Athens, Ellinika 
Grammata, p.p. 482-490, B. Readings, 1993, Milton at the movies. An afterword to paradise lost, in 
Readings B. & Schaber B. (eds.) Postmodernism across the ages, New York, Syracuse University 
Press, p.p. 88-108, S.W. Rothstein, 1996, Schools and society, Englewood Cliffs: N.J., Merrill, S. 
Shapiro, 1995, Educational change and the crisis of the left: Toward a postmodern educational 
discourse, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common 
struggle, London, Bergin & Garvey, p.p. 19-38.    
4 �Η µετανεωτερική εποχή είναι µια ιστορική περίοδος που θεωρείται από ορισµένους ότι σηµατοδοτεί 
το τέλος της νεωτερικότητας, ως αποτέλεσµα των διαφορετικών κοινωνικών αναγκών µιας νέας 
ιστορικής περιόδου. Η µετανεωτερικότητα είναι η κουλτούρα ή η θεωρία εκείνη που µελετά κατά 



 157

συνέπειες. Oι παλιές πολιτικές για την εθνικότητα δίνουν τη θέση τους σε νέες 

πολιτικές για την ταυτότητα. H εθνικιστική συνείδηση, η οποία έδινε έµφαση στα 

εθνικά σύνορα και την πατρίδα θεωρείται πλέον ως κάτι ξεπερασµένο και µη 

αναµενόµενο για το σύγχρονο µετανεωτερικό κόσµο.5  

Από διάφορες πλευρές ακούγεται ότι διανύουµε πλέον την εποχή της 

µετανεωτερικότητας. Η µετανεωτερικότητα συνιστά µια διανοητική κατασκευή, η 

οποία αποτελεί πραγµατική πρόκληση για µια ευρεία κλίµακα καλά εγκατεστηµένων 

πεποιθήσεων που αφορούν την κοινωνία, τον πολιτισµό, τη φύση του ατόµου, καθώς 

τις έννοιες της γνώσης και της αλήθειας.  

 Oι µετανεωτερικές θέσεις αποτελούν µια σηµαντικότατη ανάλυση της 

σύγχρονης εποχής. Yποδηλώνουν ότι ένα πλήθος οικονοµικών, πολιτισµικών και 

ψυχολογικών αλλαγών συµβαίνουν στον κόσµο. H µετανεωτερικότητα έχει κατά 

καιρούς χαρακτηρισθεί ως συντηρητική, ριζοσπαστική, συντηρητικά ριζοσπαστική 

και ριζοσπαστικά συντηρητική. Eπιπρόσθετα, υπάρχει µία αβεβαιότητα σχετικά µε 

την περίοδο που τελειώνει η νεωτερική και αρχίζει η µετανεωτερική εποχή. Έτσι, 

άλλοι υποστηρίζουν ότι η µετανεωτερικότητα αποτελεί µία αποφασιστικής σηµασίας 

ρήξη µε τις προηγούµενες εποχές, και άλλοι ότι η νεωτερικότητα  προοδευτικά 

εισήλθε στην �µετά�-φάση της. Παρά τις διαφορετικές αυτές ερµηνείες, εκείνοι που 

ισχυρίζονται ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στη νεωτερική και τη 

                                                                                                                                            
κύριο λόγο τη διάλυση της νεωτερικότητας�. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε C. Lemert, 1997, 
op.cit., p. 67, Για επιπρόσθετους ορισµούς γύρω από την έννοια αυτή βλέπε και: A.S. Ahmed, 1995, 
op.cit., p.p. 1-23, R. Barnett, 1993, Konwledge, higher education and society... a postmodern problem, 
in Oxford Review of Education, vol. 19, no. 1, p.p. 33-42, D. Harvey, 1999, op.cit., D. Hebdige, 1986, 
Postmodernism and �thw other side�, in Journal of Communication Inquiry, vol. 10, no. 2, p.p. 78-98, 
L. Stoll & D. Fink, 1996, Changng our schools, Buckingham: PH., Open University Press. Στο σηµείο 
αυτό κρίνεται σκόπιµη µια διαφοροποίηση ανάµεσα σε µια µεταµοντέρνα κατάσταση και στην έννοια 
της µετανεωτερικότητας. H µεταµοντέρνα κατάσταση δεν είναι τίποτε άλλο από µία προβληµατική 
έκφανση της νεωτερικότητας. Eνώ µέχρι πριν λίγα χρόνια η νεωτερικότητα λειτουργούσε ως 
έµπνευση, ως µία επαναλαµβανόµενη εµπειρία, σήµερα µας κάνει να αισθανόµαστε άβολα. Πρόκειται 
για κάτι που µας υποδεικνύει να υποδυθούµε έναν συγκεκριµένο ρόλο, ο οποίος είναι πλέον 
παλιοµοδίτικος. H µετανεωτερικότητα, από την άλλη, επιχειρεί ν� αναπαραστήσει τη ζωή µέσω της 
αλλαγής, αλλά στην προσπάθειά της αυτή δηµιουργεί µία µορφή αναπαράστασης η οποία αποτελεί την 
αρχή και το τέλος των πάντων, κάτι πέρα από το οποίο δεν γίνεται να προχωρήσει κάποιος. Στην 
πραγµατικότητα, δεν συµβαίνει καµία αλλαγή στην αλλαγή. Eποµένως, η µετανεωτερικότητα απλά 
επαναπροσδιορίζει το πρόβληµα της ανακατασκευής µιας κουλτούρας, αυτής των καθορισµένων αξιών 
που συντελούν στη διαµόρφωση της ταυτότητας και των αντιλήψεων του �εγώ� και του �εµείς�. H 
µετανεωτερικότητα ως ιδεολογία είναι πρωταρχικά αµφίσηµη. Eνώ από τη µια καθορίζει τα όρια της 
νεωτερικότητας, αποτελεί ταυτόχρονα και τον τελευταίο υπερασπιστή της. Eίναι µία προσπάθεια να 
αναχθούν σ� ένα άλλο επίπεδο, οι τελευταίες από τις εκφάνσεις της νεωτερικότητας. Γι� αυτό το σκοπό 
η µετανεωτερικότητα εκµεταλλεύεται στο έπακρο τις έννοιες του νεωτερισµού, της καινοτοµίας και 
της αλλαγής.   
5 Μ. Billig, 1995, op.cit., Ρ. Slattery, 1995, Curriculum development in the Postmodern era, New York, 
Garland publ. 
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µετανωτερική εποχή, συµφωνούν στις περισσότερες από τις εκτιµήσεις τους. Tείνουν 

να συµφωνούν ότι κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα πραγµατοποιήθηκε µια σειρά 

από οικονοµικές, πολιτισµικές και ψυχολογικές αλλαγές οι οποίες σχετίζονται άµεσα 

µε το ολοένα και αυξανόµενο φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης. Στην αυγή του 20υ 

αιώνα, το κλίµα ήταν ακόµα κατά ένα µεγάλο µέρος νεωτερικό. Ήταν ακόµα  τότε 

δυνατή η πίστη στην πρόοδο και η πεποίθηση ότι η επιστήµη θα συνέβαλε 

αποφασιστικά στη δηµιουργία ενός λαµπρού νέου κόσµου, στον οποίο θα 

κυριαρχούσε η αδιαµφισβήτητη αλήθεια. Tώρα, στο τέλος του αιώνα, οι ελπίδες 

αυτές του νεωτερικού κινήµατος φαντάζουν αφελείς. Oι αµφιβολίες και η 

αµφισβήτηση κυριαρχούν.6  

Η µετανεωτερική κοινωνία χαρακτηρίζεται όχι από την προσκόλληση σε µία 

και µοναδική κυρίαρχη µορφή, αλλά από διαφορετικές µορφές αξιόλογης λογικής και 

εµπειρίας. Σε γενικές γραµµές, η µετανεωτερικότητα συνιστά την αναγνώριση της 

ύπαρξης της πολλαπλότητας των φωνών, των θέσεων και των αναπαραστάσεων, 

χωρίς να επιδιώκει το συνδυασµό τους σε µια ενοποιηµένη και καθολικά αποδεκτή 

µορφή λόγου. Πρόκειται στην ουσία για την άρνηση αποδοχής της νεωτερικής 

αντίληψης περί της ύπαρξης καθολικά αποδεκτών λογικών δοµών, καθώς και της 

κυριαρχίας του εθνοκεντρισµού προς όφελος ορισµένων µόνο ατόµων και 

κοινωνικών, οι οποίες συντίθενται από µια πληθώρα διαφορετικών ατόµων. 

Κατά τη µετανεωτερική περίοδο παρατηρείται η αποδόµηση των µεγάλων 

αφηγήσεων, οι οποίες απετέλεσαν κατά τους προηγούµενους αιώνες τη συνειδητή 

προσπάθεια θεώρησης της ολότητας της ανθρώπινης κοινωνίας, µε απώτερο στόχο 

την ενδυνάµωση της συνεκτικότητας και της συνοχής των αντιλήψεών και των 

παρατηρήσεών µας αναφορικά µε την αντικειµενική θεώρηση του κόσµου.7 Ο 

                                                 
6 Μ. Billig, 1995, op.cit. 
7 Η παρούσα συγκυρία θεωρείται ως µια εποχή αλλαγής, ρήξης, ανατροπής, µεταµόρφωσης και 
µετασχηµατισµού. Μια εποχή που έχει κατά καιρούς περιγραφεί ως το «τέλος της ιστορίας», το «τέλος 
των µεγάλων ιδεολογιών», το «τέλος του ∆ιαφωτισµού», καθώς και το «τέλος των µύθων και των 
µεγάλων ιστορικών αφηγήσεων». Μέσα στα πλαίσια αυτά η ανθρωπότητα περνά σε µια καινούργια 
εποχή, η οποία προσοµοιάζει αρκετά µε εκείνη της νεωτερικότητας του 18ου αιώνα, µε τη διαφορά ότι 
η νέα αυτή εποχή χαρακτηρίζεται από τη µετάβαση από τη βιοµηχανική κοινωνία στην κοινωνία της 
γνώσης και της πληροφορίας, από την καπιταλιστική στην οικουµενική κοινωνία, και από την 
εθνικοδηµοκρατική µονοπολιτισµική στην µαζική και πολυπολιτισµική κοινωνία των πολιτών. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Γ. Φλουρή & Γ. Πασιά, 2000, Στο δρόµο προς την «Κοινωνία της 
γνώσης» ποιο ερώτηµα έχει την πιο µεγάλη αξία; εκείνο της «Γνώσης» ή αυτό της «Κοινωνίας»;, στο 
Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 487-518, G. 
Pasias & G. Flouris, 1999, op.cit., p. 482, R. Barnett, 1993, op.cit., p.p. 33-42, N. Blake, 1996, op.cit., 
p.p. 42-65, F. Yeo, 1995, The conflicts of difference in an inner-city school: Experiencing border 
crossings in the ghetto, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 197-215. 
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εθνικισµός απετέλεσε µια από αυτές τις µεγάλες αφηγήσεις, δεδοµένου ότι 

επεχείρησε να επιβάλλει τη συλλογική αίσθηση του ανήκειν σε άτοµα που διέφεραν 

καθοριστικά µεταξύ τους. Οι µετανεωτεριστές απορρίπτουν όλες τις µεγάλες 

συλλογικές κοινωνικές ταξικές, φυλετικές, και εθνικές ταυτότητες.8 Απορρίπτουν, 

επίσης, τις θέσεις του µαρξισµού, καθώς και κάθε άλλου είδους θεωρίας, η οποία 

στοχεύει στην πλήρη απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Για τους θεωρητικούς της 

µετανεωτερικότητας, το πρόγραµµα του ∆ιαφωτισµού, το οποίο απέβλεπε στη 

ορθολογική, επιστηµονική κατανόηση τόσο του φυσικού όσο και του κοινωνικού 

κόσµου, καθώς και στη δηµιουργία µιας καθολικά αποδεκτής µορφής της κοινής 

ανθρώπινης εµπειρίας, έχει αποτύχει παταγωδώς. Απέτυχε, εξαιτίας του γεγονότος ότι 

κανένας δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί την κοινωνία ως ένα όλο. Ο κόσµος είναι 

τόσο πολύπλοκος και τόσο διαφοροποιηµένος ώστε να µπορέσει να παρουσιαστεί 

όπως ακριβώς είναι µέσα από µία και µοναδική καθολικά αποδεκτή θεώρησή του. 

Όσο περνούν τα χρόνια φαίνεται ότι οι φωνές που συντάσσονται υπέρ της 

µετανεωτερικής θεώρησης αυξάνονται αντί να µειώνονται. Από τη στιγµή που 

συνδέθηκε µε το µετα-στρουκτουραλιστικό και το µετα-βιοµηχανικό τρόπο θεώρησης 

των πραγµάτων, η µετανεωτερικότητα παρουσιάζεται ως µια ολοένα αυξανόµενη 

ισχυρή δύναµη σχηµατισµού νέων αισθηµάτων και τρόπων σκέψης. Είναι, λοιπόν, 

επόµενο να συναντάται στη διεθνή σκηνή µια πληθώρα ερωτηµάτων τα οποία 

σχετίζονται µε την έννοια και τις λειτουργίες του µετανεωτερικού τρόπου σκέψης και 

θεώρησης των πραγµάτων. Ορισµένα από αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά 

παρακάτω. 

Τι είναι αυτή η µετανεωτερικότητα για την οποία γίνεται τόσος λόγος από 

τόσους πολλούς; Υπάρχει στην πραγµατικότητα µια νέα παγκόσµια τάξη πραγµάτων; 

Έχει πράγµατι αλλάξει τόσο δραστικά η κοινωνική ζωή από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1970 ώστε να µπορούµε να ισχυριζόµαστε ότι ζούµε σε µια µετανεωτερική 

εποχή; Σε ποια σηµεία διαφέρει η νέα αυτή τάξη πραγµάτων από την προηγούµενη; 

Ποια ήταν η κατάληξη των προηγούµενων προσπαθειών εγκαθίδρυσης µιας διεθνούς 

                                                 
8 Γ. Φλουρή & Γ. Πασιά, 2000, όπ.π., σ.σ. 487-518, D. Elam, 1993, Postmodern romance, in Readings 
B. & Schaber B. (eds.) op.cit., p.p. 216-232, H.A. Giroux, 1994, Slacking off: Border youth and 
postmodern education, in Journal of Advanced Composistion, vol. 14, no. 2, p.p. 347-366, M. 
Hammersley, 1996, Post mortem or post modern? Some reflections on British sociology of education, 
in British Journal of Educational Studies, vol. 44, no. 4, p.p. 395-407, K. Malik, 1996, Universalism 
and difference: race and the postmodernists, in Race and Class, vol. 37, no. 3, p.p. 1-4, J. Oakes & M. 
Lipton, 1999, Teaching to change the world, Boston, McGraw-Hill, S. Shapiro, 1995, op.cit., p.p. 19-
38. 
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τάξης απαλλαγµένης από πολέµους και καταπίεση; Επιπρόσθετα, οι νέες µορφές 

ενόρασης του κόσµου σχετίζονται άρρηκτα τόσο µε τις προσπάθειες κατανόησης των 

σύγχρονων γεγονότων όσο και µε εκείνες πρόγνωσης µελλοντικών σεναρίων; 

Οι προσπάθειες ερµηνείας των παραπάνω ερωτηµάτων συνίστανται στον τρόπο 

µε τον οποίο ο καθένας κατανοεί τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη 

µετανεωτερικότητα ως µια χρονική περίοδο και τη µετανεωτερικότητα ως ένα τρόπο 

σκέψης, ο οποίος λόγω του ότι εκτείνεται µέσα στο χρόνο, ξεφεύγει από τα στενά 

πλαίσια µιας περιοδολόγησης, ως αφετηρία της οποίας ορίζεται συνήθως η µετά το 

1945 µεταπολεµική εποχή.9    

 H µετανεωτερικότητα δεν αποτελεί απλά ένα τρόπο περιγραφής των 

πολιτισµικών προϊόντων, αλλά ένα τρόπο περιγραφής της σύγχρονης κοινωνίας. 

Συνδέεται επίσης στενά και µε τις µεταβολές που επήλθαν στον τοµέα της 

καπιταλιστικής παραγωγής, οι οποίες συχνά αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

µετα-Φορντικές. Iστορικά, θα µπορούσε να λεχθεί, ότι η κίνηση της 

µετανεωτερικότητας αναζητά την υπέρβαση των δυστυχιών της νεωτερικότητας και 

εναντιώνεται στις κανονιστικές δεσµεύσεις του γραφειοκρατισµού σε όλα τα επίπεδα, 

απορρίπτοντας  την ταύτιση της εγκυρότητας µε τις αποφάσεις της εξουσίας, τη 

σύγχυση δηλαδή της εγκυρότητας µε τη νοµιµότητα. Γι� αυτήν, η οποιαδήποτε 

εξουσία δεν έχει a priori έγκυρη γνώση.10  

 Eντούτοις, υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι είναι καχύποπτοι αναφορικά µε τις 

στρατηγικές που χρησιµοποιεί η µετανεωτερικότητα. Θεωρούν ότι αν και συνιστούν 

µια άνευ προηγουµένου πρόκληση για τον Eυρωκεντρισµό, το ρατσισµό, το 

φαλλοκρατισµό και το σεξισµό, εντούτοις προκαλούν σε πάρα πολλούς το αίσθηµα 

του φόβου, το οποίο πηγάζει από την πεποίθηση ότι η τροµακτική ταχύτητα µε την 

                                                 
9 Θ. Λίποβατς, 1995, Σκέψεις πάνω στον νέο εθνικισµό των Ευρωπαίων, στο Έθνος-κράτος-
εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 369-
388, I. Ρουσάκη & A. Καζαµία, 1997, Κράτος και εκπαιδευτική πολιτική στη νέα Ευρώπη: µια 
"µετανεωτερική" θεώρηση των σχέσεων του τοπικού - κεντρικού, στο Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α. 
(επιµ.) όπ.π., C. Calhoum, 1993, Postmodernism as Pseudohistory, in Theory, Culture & Society, Vol. 
10, No. 1, p.p. 75-96, S. Carson Hubbard, 1993, Telling accounts. De Quincey at the booksellers, in 
Readings B. & Schaber B. (eds.) op.cit., p.p. 153-170, D. Coulby & C. Jones, 1996 Post-modernity, 
Education and European Identities, in Comparative Education, Vol. 32, No. 2, p.p. 171-184, M. 
Grossman, 1993, The hyphen in the mouth of modernity, in Readings B. & Schaber B. (eds.) op.cit., 
p.p. 75-87, D. Harvey, 1999, op.cit., E. Hobsbawm, 1994, The age of extremes: A history of the world, 
1914-1991, New York, Pantheon Books, D.M. Kirkham, 1993, The �new world order� in historical 
perspective, Worland, WYO: High Plains Publ., B. Reagings & B. Schaber, 1993, The question mark 
in the midst of modernity, in Readings B. & Schaber B. (eds.) op.cit., p.p. 1-30, B. Robbins, 1993, 
Across the agew, in Readings B. & Schaber B. (eds.) op.cit., p.p. 238-245. 
10 D. Coulby & C. Jones, 1995, Postmodernity and European Education Systems, Oakhill, Trentham 
Books. 
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οποία συρρικνώνεται ο σύγχρονος κόσµος, θα οδηγήσει όχι µόνο στην απλή εξάλειψη 

των προκαταλήψεών µας, αλλά και εµάς των ίδιων.11  

Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δύο δεκαετίες η µετανεωτερικότητα έχει αναχθεί 

σε µία από τις σηµαντικότερες έννοιες της σύγχρονης διανόησης, καθώς, όπως ήδη 

αναφέρθηκε και αλλού, χαρακτηρίζεται ως µια µετάβαση από τη θεώρηση εκείνη που 

επέτρεψε στους νεωτεριστές να δηµιουργήσουν τη σύνθετη και µοναδική 

πραγµατικότητα αναφορικά µε τον κόσµο που µας περιβάλλει, προς τον εντοπισµό 

των πρακτικών εκείνων µέσω των οποίων πραγµατώνεται η συνύπαρξη ή η 

σύγκρουση µεταξύ δραστικά διαφορετικών µεταξύ τους οντοτήτων. Μία από τις 

σηµαντικότερες πτυχές της είναι ο επαναπροσδιορισµός των «συνόρων» µεταξύ των 

διαφόρων πολιτισµών, καθώς και των φυλετικών και ταξικών σχέσεων που 

απορρέουν από αυτούς.12  

Η βασικότερη από τις λειτουργίες της µετανεωτερικής κατάστασης είναι ο 

επαναπροσδιορισµός των στρατηγικών άσκησης κριτικής, καθώς και ο έλεγχος των 

κριτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία νοµιµοποίησης των πολιτικών 

και των πρακτικών της ∆υτικής κοινωνίας. Ως µια µορφή πολιτισµικής κριτικής, η 

µετανεωτερικότητα επικρίνει αρκετές από τις πρακτικές που θεωρούνταν σηµαντικές 

στα συγκείµενο του νεωτερικού λόγου. Σ� αυτές συµπεριλαµβάνονται η νεωτερική 

πίστη στις µεταφυσικές εκφάνσεις του υποκειµένου, η εµµονή της στην επιστηµονική 

µέθοδο, στην τεχνολογία και τον ορθολογισµό ως τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

εξίσωση της έννοιας της αλλαγής µε εκείνης της προόδου, η εθνοκεντρική ταύτιση 

της ιστορίας µε τα επιτεύγµατα του ευρωπαϊκού πολιτισµού, και, τέλος, η 

οικουµενική αντίληψη ότι οι βιοµηχανικές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης συνιστούν 

ένα νοµιµοποιηµένο κέντρο του κόσµου, από το οποίο καθορίζεται τόσο ο έλεγχος 

των πάντων όσο και ο καθορισµός της ιεράρχησης του κόσµου.13  

                                                 
11 D. Coulby & C.  Jones, 1995, op.cit., B. Kanpol & P. McLaren, 1995, Introduction: Resistance to 
multiculturalism and the politics of difference, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p.1-17, K. 
Malik, 1996, op.cit., p.p. 1-17, R. Scapp, 1993, Feeling the weight of the world (studies) on my 
Shoulders, in The Social Studies, Vol. 84, No. 2, p.p. 67-70, C.A. Torres, 1998, Democracy, education 
and multiculturalism, New York, Rowman & Littlefiled. 
12 N. Blake, 1996, op.cit., p.p. 42-65, B. Kanpol, 1995, Multiculturalism and empathy: A border 
padagogy of solidarity, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 177-195, B. Readings & B. 
Schaber, 1993, op.cit., p.p. 1-30, S. Vieux, 1994, In hte shadow of neo-liberal racism, in Race and 
Class, vol. 36, no. 1, p.p. 23-32. 
13 C.A. Grant & J.M. Sachs, 1995, Multicultural education and postmodernism: Movement toward a 
dialogue, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 89-105, J. Slater, 1995, Teaching history in the 
new Europe, London, Cassell. 
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Η νεωτερικότητα περιόρισε τη συνολική δυνατότητα του ατόµου να ρισκάρει σε 

συγκεκριµένες πλευρές και εκφάνσεις της ζωής του, ενώ παράλληλα το έφερε 

αντιµέτωπο µε µια νέα σειρά προκλήσεων, οι οποίες ήταν εξολοκλήρου ή σχεδόν 

εξολοκλήρου άγνωστες σε προηγούµενες χρονικές περιόδους. Οι νέες αυτές 

προκλήσεις ήταν απόρροια του οικουµενικού χαρακτήρα που έλαβε το νεωτερικό 

σύστηµα κοινωνικής οργάνωσης,14 το οποίο δοµήθηκε µε βάση µια συγκεκριµένη 

οπτική θεώρησης της ανθρώπινης ιστορίας. Η µετανεωτερικότητα απορρίπτει το 

νεωτερικό ιστορικό λόγο, σύµφωνα µε τον οποίο η ιστορία αντιµετωπίζεται ως µια 

οµοιόµορφη, χρονολογικά καθοριζόµενη και τελεολογική νοητική κατασκευή. 

Αντίθετα, υποστηρίζει µια θεώρηση της ιστορίας, η οποία είναι αποκεντρωτική, 

ασυνεχής, κατακερµατισµένη και πολλαπλή.15   

Μέσα στα πλαίσια του ενδιαφέροντός της για την έννοια της διαφορετικότητας, 

για τις δυσκολίες στον τοµέα της επικοινωνίας µεταξύ των ατόµων, καθώς και για την 

πολυπλοκότητα και τις αποχρώσεις των συµφερόντων, των πολιτισµών, κλπ., ασκεί 

µια εξαιρετικά θετική επίδραση στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας των ατόµων. Οι 

µετα-γλώσσες, οι µετα-θεωρίες, καθώς και οι µετα-αφηγήσεις της νεωτερικότητας 

απέτυχαν να εστιάσουν την προσοχή τους σε σηµαντικές πτυχές και λεπτοµέρειες της 

καθηµερινής ζωής. Ο µετανεωτερικός τρόπος σκέψης και ενόρασης των πραγµάτων 

θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικός όσον αφορά την αναγνώριση των πολλαπλών 

µορφών της ετερότητας, όπως αυτές αναδύονται από τις διαφορές της ατοµικότητας, 
                                                 
14 Χ. ∆ούκα, 1997, «Ελληνική παιδεία και ευρωπαϊκότητα»: Σε αναζήτηση σχέσεων, στο Νέα Παιδεία, 
τ. 82, σ.σ. 15-35, J. Habermas, 1998, Το µοντέρνο: ένα ηµιτελές έργο, στο Λεβιάθαν, τ. 1, σ.σ. 83-98, 
Χ. Στέρτσου, 2000, ∆ίκτυα και νέες συλλογικότητες, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» 
και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 225-236, N. Blake, 
1996, op.cit., p.p. 42-65, A. Giddens, 1991, op.cit., K.D. Gutierrez & P. McLaren, 1995, Pedagogies of 
dissent and transformation: A dialogue about postmodernity, social context, and the politics of literacy, 
in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 125-147, D. Harvey, 1999, op.cit., D. Hebdige, 1986, 
Postmodernism and �the other side�, in Journal of Communication Inquiry, vol. 10, no. 2, p.p. 78-98, 
E. Hicks, 1999, Ninety-five languages and seven forms of intelligence, New York, Pater Lang, G. 
Holly, 1993, The ruins of allegory and the allegory of ruins, in Readings B. & Schaber B. (eds.) op.cit., 
p.p. 188-215, M. Peters, 1995, Radical democracy, the politics of difference and education, in Kanpol 
B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 39-57, C.A. Torres, 1998, op.cit., F. Yeo, 1995, op.cit., p.p. 197-
215. 
15 Χ. ∆ούκα, 2000, όπ.π., Μ. Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 1998, Τα αναλυτικά προγράµµατα σε µια 
µετανεωτερική εποχή, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 28, σ.σ. 21-35, Ο. Μπεκ, 1999, Τι είναι 
παγκοσµιοποίηση;, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, M. Albrow, 1997, op.cit., J. Frow, 1998, Economies of 
value, in Bennett D. (ed.) Multicutlural states, London, Routledge, p.p. 53-68, D. Elam, 1993, op.cit., 
p.p. 216-232, H.A. Giroux, 1990, The politics of postmodernism. Rethinking the boundaries of race 
and ethnicity, in Journal of Urban and Cultural Studies, vol. 1, no. 1, p.p. 5-38, D. Hebdige, 1986, 
op.cit., p.p. 78-98, S. Melville, 1993, Beat box. A short walk around the postmodern block, in Readings 
B. & Schaber B. (eds.) op.cit., p.p. 246-253, K. Malik, 1996, op.cit., p.p. 1-17, B. Readings, 1993, 
op.cit., p.p. 88-108, B. Readings & B. Schaber, 1993, op.cit., p.p. 1-30, B. Schaber, 1993, The 
aesthetics of deception. Giotto in the text of Boccaccio, in Readings B. & Schaber B. (eds.) op.cit., p.p. 
47-62.   
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του φύλου, της φυλής και της κοινωνικής τάξης, καθώς και των προσωρινών 

γεωγραφικών τοπικοτήτων. Τέλος, η µετανεωτερικότητα γίνεται, επίσης, αντιληπτή 

ως µια προσοµοίωση των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών που 

κυριαρχούν σε µια κοινωνία. Ωστόσο, ακριβώς επειδή συνιστά µια αναπαράσταση 

όλων ανεξαιρέτως των πολλαπλών διατάσεων και πτυχών της ανθρώπινης κοινωνίας, 

µεταξύ πολλών από τις οποίες δεν είναι εφικτή η ύπαρξη ή η διατήρηση µιας έστω 

και υποτυπώδους µορφής επικοινωνίας, συµβάλλει στην αύξηση της γκετοποίησης, 

της αποµόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισµού περισσότερο από κάθε άλλη 

µορφή θεώρησης των πραγµάτων.16     

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν αναφορικά µε την έννοια της 

µετανεωτερικότητας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι υποστηρίζει την αποδόµηση των 

σύγχρονων δογµάτων, καθώς και την αποδέσµευση του ατόµου από τα δεινά που του 

προκαλεί η αναλήθεια που απορρέει από τις µεγάλες ιστορικές αφηγήσεις της 

νεωτερικού προτάγµατος. Η µετανεωτερικότητα συνιστά την αυγή µιας νέας εποχής 

για την ανθρωπότητα, και κατά συνέπεια και τη διαµόρφωση ενός νέου πολιτισµικού 

παραδείγµατος. Στη συνέχεια παραθέτουµε τέσσερις από τις βασικότερες θέσεις της. 

Πρώτα απ� όλα είναι η απόρριψη του προγράµµατος του ∆ιαφωτισµού, το οποίο 

βασίστηκε στις µεγάλες αφηγήσεις αναφορικά µε τις έννοιες της προόδου, της 

απελευθέρωσης και του ορθολογισµού. Μια δεύτερη θέση της συνίσταται στην 

απόρριψη µιας εκ των προτέρων δεδοµένης προεξάρχουσας πηγής γνώσης και 

αλήθειας. Η Τρίτη θέση της συνιστά µια επίθεση ενάντια στην έννοια του 
                                                 
16 R.G. Paulston, 2000, Comparative education as heterotopia?, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
153-178, Κ. Τσουκαλά, 1999, όπ.π., Γ. Χατζηγεωργίου, 1998, Γνώθι το curriculum, Αθήνα, εκδ. 
Ατραπός, G. Bredbeck, 1993, The postmodernist and the homosexual, in Readings B. & Schaber B. 
(eds.) op.cit., p.p. 254-260, C. Calhoun, 1993, op.cit., D.  Coulby  & C.  Jones, 1995, op.cit., R. Dunn, 
1991, Postmodernity: Populism, Mass Culture, and Avant-Garde, in Theory Culture & Society, Vol. 8, 
No. 1, p.p. 111-135, Κ. Eder, 1990, The Rise of Counter-culture Movements Against Modernity: 
Nature as a New Field of Class Struggle, in Theory, Culture & Society, Vol. 7, No 4, p.p. 21-47, Μ. 
Featherstone, 1990, Global Culture: An Introduction, in Theory, culture & Society, Vol. 7, No 2-3, p.p. 
1-4, D. Harvey, 1999, op.cit., E. Hicks, 1999, op.cit., A. Hourdakis & P. Calogiannakis, 1996, The 
historical-comparative discourse on pedagogical phenomena: Some methodological and 
epistemological issues, paper presented at the 17th CESE Conference, Athens, 13-18 October, p.p. 1-17, 
B. Humphries, 1998, The baby and the bath watre: Hammersley, Cealey Harrison and Hood-Williams 
and the emancipatory rsearch debate, in Sociological Research Online, vol. 3, no. 1, p.p. 1-5, 
http://www.socresonline.org.uk/socresonline/3/1/9.html, J. Kincheloe, P. Slattery & S. Steinberg, 1998, 
Contextualizing teaching, New York, Longman, K. Lichtblau, 1995, Sociology and the Diagnosis of 
the Times or: The Reflexivity of Modernity, in Theory, Culture & Society, Vol. 12, No. 1, p.p. 25-51, 
C. Mongardini, 1992, The Ideology of Postmodernity, in Theory, Culture & Society, Vol. 9, No 2, p.p. 
55-65, J. Nias, 1995, Postmodernity and teachers' work and culture, in Teaching and Teacher 
Education, Vol. 11, No 3, p.p. 307-312, B. Readings & B. Schaber, 1993, op.cit., p.p. 1-30, R. 
Robertson, 1993, The wrong �saddest story�. Reading the appearance of postmodernity in Ford�s good 
soldier, in Readings B. & Schaber B. (eds.) op.cit., p.p. 171-187, P. Slattery, 1995, op.cit., S. Vieux, 
1994, In the shadow of neo-liberal racism, in Race and Class, Vol. 36, No. 1, p.p. 23-32. 
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ευρωκεντρισµού, επιζητώντας µε τον τρόπο αυτό να διευρύνει τον τοµέα των 

γνώσεών µας που σχετίζονται µε τις µετα-αποικιοκρατικές διεθνείς πρακτικές, καθώς 

και µε τους µη ∆υτικούς πολιτισµικούς κώδικες ανάλυσης και κατανόησης του 

κόσµου. Τέλος, υποστηρίζει τη στροφή από το χρόνο στο χώρο, από τα γεγονότα 

στην ερµηνεία τους, από τις κοινά αποδεκτές θέσεις στην αµφισβήτηση των πάντων, 

και από τη δοκιµή των προτάσεων στη διαµόρφωση νέων προοπτικών. 
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2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η οικουµενοποίηση είναι ένα γεγονός, 

είναι όµως και µια ιδεολογία: Ο όρος 

αυτός, αντί να περιγράφει την περιπλοκότητα 

της νέας παγκόσµιας τάξης την αποκρύπτει. 

Brune F., 1998. 

 

Η οικουµενική αυτοσυνείδηση δεν 

είναι ένα συµβάν. Είναι η ένταξη σ� 

ένα συλλογικό εγχείρηµα που αποβλέπει 

να δώσει µορφή και νόηµα στον κόσµο,  

να του ενσταλάξει µια διάρκεια µέσα από 

τις µεταλλαγές του. Ριζοβολεί στη φαντασία 

και στη βούληση. Είναι θέαση του κόσµου και  

ευχή για τον κόσµο. Το να την περιγράψουµε 

σαν µια απλή συνισταµένη, θα ήταν σαν να την  

αρνούµαστε. 

Thibaud P., 1998. 

 

Στη σύγχρονη εποχή γίνεται πολύ συχνά λόγος γύρω από τους όρους 

οικουµενοποίηση, οικουµενισµός, οικουµενικότητα, και άλλες συναφής εκφάνσεις 

τους.1 Οι όροι αυτοί χαρακτηρίζουν την ανάδυση νέων προοπτικών, στρατηγικών, 

                                                 
1Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισµοί του φαινοµένου αυτού. Έτσι, άλλοι υποστηρίζουν 
ότι η έννοια αυτή αναφέρεται τόσο στον τρόπο κατανόησης του κόσµου όσο και την ενδυνάµωση της 
αντίληψης περί λειτουργίας του κόσµου ως ενός αναπόσπαστου όλου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η 
έννοια της οικουµενοποίησης ταυτίζεται µε τις διεργασίες εκείνες ως αποτέλεσµα των οποίων τα 
εθνικά κράτη και η ανεξαρτησία τους συνδέονται µέσω των διεθνικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται, καθώς και µέσω των αντίστοιχων δυνατοτήτων για εξουσία που αυτές γεννούν. Στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας, κατανοούµε την οικουµενοποίηση ως «ένα πολύπλοκο διαλεκτικό 
φαινόµενο που επεκτείνεται ταυτοχρόνως στο οικονοµικό, στο πολιτικό και στο πολιτισµικό πεδίο. Η 
ενοποίηση των αγορών, η αυξανόµενη κινητικότητα του κεφαλαίου και η διεθνοποίηση της 
παραγωγής αποτελούν τις βασικές εκδηλώσεις του φαινοµένου αυτού. Ως αποτέλεσµα επέρχεται η 
µειωµένη δυνατότητα επέµβασης των εθνικών κρατών στις οικονοµικές διεργασίες αλλά και στα 
πολιτικά προβλήµατα που ανακύπτουν λόγω ακριβώς αυτών των διεργασιών». Γενικότερα, µπορεί 
κανείς να παρατηρήσει τα ακόλουθα αναφορικά µε τη διαδικασία οικουµενοποίησης: 

1. ∆ε σηµατοδοτεί µια νέα διαδικασία, µια που υφίσταται ήδη τουλάχιστον από τον 16ο 
αιώνα. 

2. Περικλείει όλες τις επιµέρους σχέσεις που απαιτούνται για την ενσωµάτωση και την 
ενοποίηση όλων των πλευρών της ανθρώπινης κοινωνίας σε ένα όλο. 
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δυνάµεων, συµφερόντων και αξιών, οι οποίες έρχονται να αντικαταστήσουν εκείνες 

που κυριάρχησαν κατά την περίοδο της νεωτερικότητας. Σηµατοδοτούν ένα είδος 

κοινωνικής µεταµόρφωσης, η οποία έχει αναγνωρισθεί από τους ιστορικούς ως µια 

αλλαγή εποχής.  

 Kαθώς βρισκόµαστε στην αυγή του 21ου αιώνα, γινόµαστε µάρτυρες των 

κοσµοϊστορικών αλλαγών που συµβαίνουν στην ανθρώπινη κοινωνία. Για πρώτη 

φορά από την εµφάνιση του ανθρώπου στη γη, έχουµε τη δυνατότητα να µιλάµε για 

την ύπαρξη ενός δικτύου κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων οι οποίες 

αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. ∆ε διαθέτουµε απλά κάποιες 

οικουµενικές διασυνδέσεις (αυτές εξάλλου αναπτύσσονταν και υπήρχαν για αιώνες), 

αλλά µια ξεκάθαρα διαγραφόµενη παγκόσµια κοινότητα. ∆ιαθέτουµε µια παγκόσµια 

οικονοµία, της οποίας η παραγωγή και οι αγορές συντονίζονται σε παγκόσµιο 

επίπεδο. στοιχεία µιας παγκόσµιας κουλτούρας και διεθνή δίκτυα επικοινωνιών. 

                                                                                                                                            
3. Παρεµβαίνει αποφασιστικά στην ίδια τη σύλληψη του χώρου και του χρόνου, 

εκµηδενίζοντας τη χωρική διάσταση και προχωρώντας στη γενίκευση του χρόνου. 
4. Είναι µια διαδικασία ανακλαστική, η οποία συνίσταται από αντιφατικές θέσεις. 
5. Χαρακτηρίζεται από την κατάρρευση τόσο της καθολικότητας όσο και της 

ιδιαιτερότητας, οι οποίες αντικαθίστανται από τη διαφοροποίηση διπολικών σχέσεων, 
όπως π.χ. δηµόσια και ιδιωτική σφαίρα, εργασία και κατοικία, κλπ. 

6. Εµπεριέχει ένα αµφίσηµο µίγµα ρίσκου και εµπιστοσύνης προς όλες τις 
προϋπάρχουσες σταθερές και ρητά εκπεφρασµένες σχέσεις γνώσεων και διαδικασιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: C.F. Diaz, B.G. Massialas & J.A. Xanthopoulos, 1999, Global 
perpsectives for educators, Boston, Allyn & Bacon, European Commission, 1998, Review of research 
and development in technologies for education and training: 1994-1998, Brussels, European 
Commission, Featherstone M., 1990, Global Culture: An Introduction, in Featherstone M. (ed.) Global 
Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, London, Sage, p.p. 1-14, Featherstone M., 1990, 
Global Culture: An Introduction, in Theory, Culture & Society, Vol. 7, No.2-3, p.p. 1-14, Featherstone 
M. & Lash S., 1995, Globalization, Modernity and the Spatialization of Social Theory: An 
Introduction, in Featherstone M., Lash S. & Robertson R. (eds.) Global Modernities, London, Sage, 
p.p. 45-68, A. Giddens, 1990, The consequences of modernity, Cambridge, Polity press,  A. Giddens, 
1991, Modernity and self identity. Self and society in the Late Modern Age, Stanford, Stanford 
University Press, C.A. Grant & J.M. Sachs, 1995, Multicultural education and postmodernism: 
Movement toward a dialogus, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 89-105, R.J. Holton, 1998, 
Globalization and the nation-state, London, MacMillan, M. Koutselini, 1997, Contemporary trends and 
perspectives of the curricula: towards a meta-modern paradigm for curriculum, in Curriculum Studies, 
vol. 5, no.1, p.p. 91-92, R. Robertson, 1990, Mapping the Global Condition: Globalization as the 
Central Concept, in Theory, Culture & Society, Vol. 7, No. 2-3, p.p. 15-30, Robertson R., 1992, 
Globality and Modernity, in Theory, Culture s' Society, Vol. 9, No. 2, p.p. 153-161, Robertson R., 
1992, "Civilization" and Civilizing Process: Elias Globalization and Analytic Synthesis, in Theory, 
Culture s' Society, vol. 9, No. 1, p.p. 211-227, Robertson R., 1995, Globalization: Time-Space and 
Homogeneity-Heterogeneity, in Feather-Stone M. et al (eds), op.cit., p.p. 25-44, Robertson R., 1996, 
Globality, Globalization and Transdisciplinarity, in Theory, Culture & Society, Vol. 13, No. 4, p.p. 
127-132, L. Sklair, 1991, Sociology of the global system, New York, Harvetser, C.A. Torres, 1998, 
op.cit., M. Waters, 1995, Globalization, London, Routledge.   
 
 



 167

οικουµενικά παλλόµενες πολιτικές ιδέες και τη δυνατότητα συντονισµένης πολιτικής 

δράσης.2  

 Όλα αυτά κατέστησαν δυνατά εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης στις 

µεταφορές και στις επικοινωνίες, καθώς και της µακράς περιόδου ελευθερίας 

κινήσεων που είχαν οι συντελεστές της παραγωγής σε µια µεγάλη περιοχή του 

κόσµου, η οποία αναπτύχθηκε µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Tην ίδια εποχή, 

τα ευρωπαϊκά κράτη, δίχως να χάνουν την ταυτότητά τους, υφίστανται κάτι το 

αντίστοιχο µε την αναδιοργάνωση των χρωµατοσωµάτων, εξαιτίας της 

αξιοθαύµαστης οικονοµικό-κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία σε διάστηµα λίγων 

χρόνων καταλαµβάνει στις αρχές του 1950 όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Tα 

πάντα συντρέχουν στον ειρηνισµό και εκσυγχρονισµό των ευρωπαϊκών διαδικασιών. 

O εθνικός άξονας µετατέθηκε ριζικά από το πατριωτικό στο οικονοµικό πεδίο. 

Παράλληλα, αρχίζουν να υπάρχουν έκτοτε στους κόλπους των εθνών κρατών της 

δυτικής Eυρώπης υποεθνικές βλέψεις.3  

 Oι κοινωνικές αλλαγές του µετα-πολεµικού κόσµου οδήγησαν σε µια 

µεταµόρφωση των παραδοσιακών ανθρωπολογικών αντικειµένων. Oι εξωτικές 

φυλές, τα αποµονωµένα χωριά και οι αυστηρά κλειστές συντεχνίες παύουν σταδιακά 

να υπάρχουν. H µεταναστευτική έκρηξη και η κατάργηση της αποικιοκρατίας 

οδηγούν σε ανακατατάξεις, όχι µόνο στην περιφέρεια αλλά και στο δυτικό 

βιοµηχανικό κέντρο. Oι νέες κοινωνικές πραγµατικότητες απαιτούν τη δηµιουργία 

νέων όρων που υπερβαίνουν την αποικιοκρατική ορολογία. H αποδυνάµωση των 

παραδοσιακών µεγάλων δυνάµεων της Eυρώπης, καθώς και η κατάρρευση της παλιάς 

αποικιοκρατικής τάξης συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη της σηµαντικότερης 

ίσως εξέλιξης των τελευταίων πέντε δεκαετιών, που φυσικά δεν είναι άλλη από την 

ανάδυση νέων οικονοµικών και πολιτικών δυνάµεων από τον αναπτυσσόµενο κόσµο. 

Eπιπρόσθετα, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε µια αξιοθαύµαστη αύξηση της 
                                                 
2 Μ. Shaw, 1994, Global Society and International Relations, Cambridge, Polity Press. 
3 E.J. Hobsbawm, 1994, Έθνη και Εθνικισµός από το 1870 µέχρι σήµερα. Πρόγραµµα, µύθος, 
πραγµατικότητα, µτφρ. Νάντρις Χ., Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα, Α. Καζαµία, 1994, Νέο-ευρωπαϊκός 
εκσυγχρονισµός και εκπαίδευση: ∆ιαλογισµοί και πολιτικές στη «φαντασιακή Ευρώπη», στο 
Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο Έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, 
Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», σ.σ. 67-111, Β. 
Μακράκη & Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001, Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία, Αθήνα, εκδ. 
Τυπωθήτω, Ε. Μορέν, 1991, Να σκεφτούµε την Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Εξάντας, σ.σ. 169-177, Γ. 
Φλουρή και Γ. Πασιά, 2001, Η παιδεία του πολίτη και η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Προβληµατισµοί για 
την Ελλάδα, παρουσιάστηκε στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ίδρυµα Αντώνη Τρίτση και την 
ΕΛΕΣΕ µε θέµα: «Παιδεία και Πολίτης», Αθήνα, 29-30 Μαρτίου, σ.σ. 1-8, M. Albrow, 1997, op.cit., 
W.G. Martin, 1996, Towards a �global� curriculum and classroom: Contrasting comparative and 
world-historical strategies, in Teaching Sociology, vol. 24, no. 2, p.p. 135-147.   
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παγκόσµιας βιοµηχανικής και αγροτικής παραγωγής, η οποία επέφερε πρωτοφανείς 

κοινωνικές συνέπειες. Mεταξύ άλλων αναφέρονται η µετανάστευση και η 

αστικοποίηση, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην αναµόρφωση των 

παραδοσιακών οικογενειακών δοµών, καθώς και του ρόλου των δύο φύλων. Βέβαια 

οι ίδιες δυνάµεις υιοθέτησαν τη χρήση µη ανανεώσιµων φυσικών πηγών και 

προκάλεσαν µεγάλη µόλυνση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, αρχικά δάµασαν και 

ακολούθως ενίσχυσαν την εθνότητα, τον εθνοκεντρισµό και τη θρησκεία ως πηγές 

της ταυτότητας, καθώς και έστρεψαν την προσοχή στην αξιοπιστία της πολιτιστικής 

δέσµευσης.4  

 Tην ίδια περίοδο, το έθνος-κράτος τείνει να χάσει ένα σηµαντικό µέρος των 

παλιών λειτουργιών του, και συγκεκριµένα να συγκροτεί µια εδαφικά καθορισµένη 

εθνική οικονοµία που αποτελούσε δοµικό λίθο της ευρύτερης παγκόσµιας 

οικονοµίας, τουλάχιστον για τις αναπτυγµένες περιοχές της υδρογείου. Mετά το 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, αλλά και ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του 1960, ο ρόλος 

των εθνικών οικονοµιών υπονοµεύθηκε ή και αµφισβητήθηκε εξαιτίας των µεγάλων 

αλλαγών στο διεθνή καταµερισµό της εργασίας, καθώς και από την ανάπτυξη 

διεθνών κέντρων και δικτύων οικονοµικών συναλλαγών που βρίσκονται έξω από τον 

έλεγχο των κρατικών κυβερνήσεων. H κατάσταση αλλάζει δραµατικά από τα µέσα 

της δεκαετίας του 1970, όταν η οικονοµική κρίση ψαλιδίζει κάθε προοπτική 

ανάπτυξης µε τους παλιούς ρυθµούς. Aποβιοµηχάνιση, διαρθρωτική παρά 

συγκυριακή ανεργία, πληθωρισµός είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας 

κατάστασης. Aπό τη δεκαετία του 1980 αυτές οι κρίσεις και η υποχώρηση του 

                                                 
4 Ορισµένοι τοποθετούν την έναρξής της ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας, άλλοι πίσω στον 16ο 
αιώνα στην αρχή της αποικιοκρατίας, ενώ άλλοι τη συνδέουν µε την εµφάνιση των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων. Η έννοια της οικουµενοποίησης µέσα στο συγκείµενο της αρχαιότητας µπορεί να 
συσχετιστεί µε τις έννοιες της συνεχούς αλληλόδρασης, της πολιτισµικής δεκτικότητας και 
προσβασιµότητας, της κατανόησης της ετερότητας, της ανθρώπινης επικοινωνίας, του διανοητικού 
πλούτου, καθώς και της ανθρώπινης προόδου. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Γ.  
Αγγελόπουλου, 1997, Εθνοτικές οµάδες και ταυτότητες. Οι όροι και η εξέλιξη του περιεχοµένου του, 
στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 63, σ.σ. 18-25, J. Kristeva, 1997, Έθνη χωρίς εθνικισµό, Αθήνα, 
Εναλλακτικές εκδόσεις, R.J. Holton, 1998, op.cit., K. Lichtblau, 1995, op.cit., W. Longstreet & H. 
Shane, 1993, Curriculum for a New Millennium, Boston, Allyn and Bacon, Τ. Kozma, 1988, 
Dimensions of multiculturalism. The emergence of a new educational ideology, paper presented at the 
Seventeenth International Conference on the Unity of the Sciences, Los Angeles, California, November 
24-27, p.p. 1-19, S. Mennell, 1990, The Globalization of Human Society as a Very Long-term Social 
Process: Elias' s Theory, in Theory, Culture & Society, Vol. 7, No. 2-3, p.p. 359-371, R. Robertson, 
1990α, Mappping the Global Condition: Globalization as the Central Concept, in feathers tone M. (ed.) 
Global Culture: Nationalism, Globalization & Modernity, London, Sage, p.p. 15-30, The Commission 
on Global Governance, 1995, Our Global Neighbourhood, New York, Oxford University Press, J.A. 
Xanthopoulos, 1995, The quest for a European identity. The case of education in Greece, in Greek-
American Review, June, p.p. 13-18. 
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κράτους από τα προκεχωρηµένα φυλάκια της διατήρησης της ευηµερίας των πολιτών 

του, συνοδεύονται από τάσεις εκφυλισµού και ανακατανοµής της εξουσίας του.5  

Ένα από τα περισσότερο έκδηλα χαρακτηριστικά της σηµερινής εποχής είναι η 

αντιθετική αναπαράσταση του παγκόσµιου και του τοπικού, η οποία εντοπίζεται στη 

φράση «Σκέψου παγκόσµια: ∆ράσε τοπικά».6 Οι απαρχές της φράσης αυτής δεν είναι 

                                                 
5 Ι. Ρουσάκη & Α. Καζαµία, 1997, όπ.π., σ. 236, F. Casano, 1997, South of Modernity, in Review of 
Mediterranean Politic and Culture, No. 2, Sring, p.p. 16-19, Υ. Chouliaras, 1993, Greek Culture in the 
New Europe, in Psomiadis H. & Thomadakis S. (eds.) Greece, the New Europe and the Changing 
International Order, New York, Pella Publ., p.p. 79-122, G. Flouris, 1997, Global Dimension in the 
Educational Legislation, Social Studies Curriculum and Textbooks of the Greek Compulsory Education 
(Grades 1-9) in Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 2, No. 2, p.p. 17-39. 
6 Tο φαινόµενο της οικουµενοποίησης είναι εµφανές σε µία ποικιλία µορφών συµπεριλαµβανοµένων: 
α. Tης εξέλιξης των παγκόσµιων συστηµάτων επικοινωνίας και µεταφορών. β. Tης ενσωµάτωσης των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών οικονοµιών σε µία παγκόσµια οικονοµία. γ. Tης αυξηµένης 
αλληλεπίδρασης των κοινωνιών, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου 
πολιτισµού, ο οποίος συνυπάρχει παράλληλα µε µία πλειάδα διακριτών τοπικών, εθνικών και 
περιφερειακών πολιτισµών. δ. Tης ανάδυσης ενός παγκόσµιου συστήµατος το οποίο καταρρίπτει τα 
παραδοσιακά σύνορα που υπήρχαν ανάµεσα στην εγχώρια και τη διεθνή πολιτική. ε. Tης ολοένα 
αυξανόµενης επίδρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας στο οικοσύστηµα του πλανήτη, καθώς και 
των αυξανόµενων περιορισµών που επιβάλλονται σ� αυτήν από τα ίδια τα όρια αυτού του συστήµατος. 
στ. Tης εξάπλωσης της οικουµενικής συνείδησης, η οποία εµπερικλείει τη συνειδητοποίηση των 
ταυτοτήτων µας ως µέλη του ανθρωπίνου είδους, ως κατοίκων του πλανήτη Γη, και ως συµµετεχόντων 
σ� ένα παγκόσµιο σύστηµα. Για περισσότερες πληροροφορίες βλέπε: F. Brune, 1998, Η ιδεολογία των 
ηµερών µας, στο Le Monde Diplomatique, τ. 14, σ.σ. 10-12, Α.Ε. Γκότοβου, 2001, Οικουµενικότητα, 
ετερότητα και ταυτότητα. Η επαναδιαπραγµάτευση του νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. ιδίου, 
G. Mialaret, 1996, Η Ευρώπη και η εκπαίδευση, στο Καλογιαννάκη Π. & Μακράκη Β. (επιµ.) Ευρώπη 
και Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 49-60, Unesco, 1999, Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που 
κρύβει µέσα της, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Π. Πασιαρδή, 1999, Παράµετροι ποιοτικής διεύθυνσης στο 
δηµοτικό σχολείο του 21ου αιώνα, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β. & Νικοδήµου Σ. (επιµ.) Ελληνική 
παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, σ.σ. 813-823, S. Evan, 1992, Decision 
making: Developing a global perspective, in The International Journal of Social Education, vol. 7, no. 
2, p.p. 10-16, S. Haseler, 1996, The english tribe. Identity, nation and Europe, London, MacMillan, B. 
Hughes, 1993, International Futures. Choices in the Creation of a New World Order, San Francisco, 
Westiew Press, G. Pasias & G. Flouris, 1999, Mythologies of modernity and post-modern realities in 
the construction of neo-hellenic society, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and 
diversity, Athens, Ellinika Grammata, p.p. 482-490,F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social Studies in a 
Global Society, New York, Delmar publishers Inc., p. 71, H. Van Aalst, 1998, Learning in the 
knowledge society, paper presented at the international conference of KEE on �Learnign and 
Teaching�, 18-20 December, p.p. 1-9.  Βλέπε, επίσης, Ν. Chomsky, 1993, Εθνικισµός και νέα 
παγκόσµια τάξη: συνέντευξη στον Τάκη Φωτόπουλο, στο Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 11-18, Χ. 
Θεοφιλίδη, 1993, Εκπαίδευση για το 2020: ∆ιαγραφόµενες προοπτικές και η µεθόδευση της αλλαγής, 
στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 19, σ.σ. 239-253, Β. Μακράκη, 1993, Η διεθνοποίηση της 
εκπαίδευση: Η περίπτωση της ευρωπαϊκής κοινότητας, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Συγκριτική 
Παιδαγωγική ΙΙΙ, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 148-166, Unesco, 1999, όπ.π., I. Ramonet, 1998, Η 
εµπορευµατοποίηση του κόσµου, στο Le Monde Diplomatique, τ. 14, σ.σ. 6-7, J. Rifkin, 1996, Το 
τέλος της εργασίας και το µέλλον της, Αθήνα, εκδ. Νέα Σύνορα, Η, Χ. Στέρτσου, 2000, ∆ίκτυα και 
νέες συλλογικότητες, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις 
τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 225-236, S. Busuttil, 1994, Protecting our 
common future, in Agius E. & Busuttil S. (eds.) What future for future generations?, Malta, University 
of Malta, p.p. 151-156, I.L. Claude, 1989, Global goals and foreign policy, in McGhee G.C., Krogh 
P.F. & Thompson K.W. (eds.) National interest and global goals, New York, University Press of 
America, p.p. 93-102, E. Mann Borgese, 1997, The common heritage of mankind for the twenty-first 
century, in Friggieri J. & Busuttil S. (eds.) Interfaces, MALTA, University of Malta, p.p. 189-214, M. 
Marty, 1997, Cultural foundations of ethnonationalism: The role of religion, in Van Horne W. (ed.) 
op.cit., p.p. 115-130, N. Papadakis, 1998, European educational policy and the challenges of the post-
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εντελώς ξεκάθαρες, εντούτοις, η δηµοτικότητά της είναι εµφανής. Η ουσία της 

συνίσταται στην αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραµατίζουν οι κατά 

τόπους δράσεις στις διεθνείς ηθικές, πολιτικές και εµπορικές αναπαραστάσεις, µια 

που µας αποκαλύπτουν το βαθµό στον οποίο οι διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες 

κατανοούν και αξιολογούν το φαινόµενο της οικουµενοποίησης.  

 Mία από τις συνέπειες των αλλαγών που λαµβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο 

είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται σε επαφή µε παραπάνω από µία 

κουλτούρα, µε αποτέλεσµα ν� αυξάνονται σηµαντικά τα πρακτικά προβλήµατα της 

διαπολιτιστικής επικοινωνίας. O τοµέας της διαπολιτιστικής επικοινωνίας 

αναδείχθηκε σε νέα ερευνητική περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 1960, µε βασικό 

στόχο τη διερεύνηση των πρακτικών προβληµάτων, καθώς και των παρεξηγήσεων 

που ανακύπτουν από την επαφή ατόµων, πρακτορείων και οργανισµών που 

προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες. Kαι αυτό γιατί, ένας κόσµος ο οποίος 

αποτελείται από ένα πλήθος ανταγωνιστικών µεταξύ τους πολιτισµών, οι οποίοι 

επιδιώκουν να βελτιώσουν τη σειρά κατάταξης των κρατών τους, παρέχει την 

προοπτική για τη δηµιουργία οικουµενικών πολιτισµικών πολέµων και κατά συνέπεια 

δεν συµβάλλει στις προσπάθειες δηµιουργίας οικουµενικών προγραµµάτων 

πολιτισµικής ολοκλήρωσης και µιας οικουµενικής ή κοσµοπολίτικης ενότητας µέσω 

της διαφοράς, παρά την ύπαρξη κάποιων τεχνικών προβληµάτων στον τοµέα της 

γλωσσικής επικοινωνίας. Mε την οικουµενοποίηση, το άτοµο που βρισκόταν έξω από 

τη συγκεκριµένη οµάδα γίνεται τώρα γείτονας, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 

δυσλειτουργική η διάκριση µέλος/ µη µέλος της οµάδας. H κατάσταση αυτή είναι 

δυνατόν να οδηγήσει στον κοσµοπολιτισµό, στην ανοχή και στη διεθνοποίηση στην 

οποία όλοι αποτελούν µέλη της, ή στην εµφάνιση αντιστάσεων απέναντι στην 

οικουµενοποίηση µε τη µορφή διαφόρων κινηµάτων, όπως είναι τα διάφορα 

αντιδυτικά ολοκληρωτικά κινήµατα τα οποία αντιδρούν στο ενδεχόµενο της 

∆υτικοποίησης, ή, ακόµα και στο ∆υτικό κόσµο, εκείνα που επιζητούν στην 

υιοθέτηση νεοσυντηρητικών προγραµµάτων οµογενοποίησης και επιβολής του 

∆υτικού τρόπου ζωής. M� αυτόν τον τρόπο, συνειδητοποιούµε ότι η οριοθέτηση του 

κόσµου αποτελεί µια διακριτή οικουµενική διαδικασία, αν και το έργο της εκδήλωσης 

του εύρους των πολιτισµικών σχέσεων που εµπεριέχονται σ� αυτή τη θεώρηση, 

                                                                                                                                            
industrial society: Towards the learning society, in Alheit P. Olesen H.S. & Papaioannou S. (eds.) 
op.cit., p.p. 11-55, G.M. Seignious, 1989, Establishing global and national goals: New opportunities for 
stable security, in McGhee G.C., Krogh P.F. & Thompson K.W. (eds.) op.cit., p.p. 35-42. 
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καθώς και ο ρόλος τους στις συνεχείς προσπάθειες για τον καθορισµό της 

παγκόσµιας πολιτισµικής τάξης, βρίσκονται ακόµα σε εµβρυακό στάδιο.7  

Μια από τις σηµαντικότερες συµβολές της οικουµενοποίησης είναι το νέο 

νόηµα που επέδωσε στην έννοια του πολιτισµού,8 µέσω της κατάρρευσης των 

                                                 
7 ∆. Βεργίδη, 1982, Η παρέµβαση των διεθνών οργανώσεων στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, στο 
Κριτική της Εκπαιδευτικής Πολιτικής (1974-1981), Αθήνα, Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, σ.σ. 5-38, 
B. Cassen, 1998, ∆ηµοκρατικός έλεγχος και παγκοσµιοποίηση, στο Le Monde Diplomatique, τ. 13, 
σ.σ. 96-97, Μ. Κασσωτάκη, 2000, Οι προκλήσεις της εποχής µας και η πρόσφατη µεταρρύθµιση στην 
ελληνική εκπαίδευση, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 435-462, Β. Κοντογιώργη & Π. Ορφανίδη 
(επιµ.), 1994, όπ.π., Μ. Κωστούλα-Μακράκη, 1999, Η οικουµενική διάσταση στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών: Η περίπτωση των ελληνικών παιδαγωγικών τµηµάτων, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη 
Ν.Β. & Νικοδηµου Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 399-405, Π. Λινάρδου-Ρυλµόν, 1996, Η κοινωνία της γνώσης. 
Μια νέα ιδεολογία για την Ευρώπη, στο Ο Πολίτης, τ. 24, σ.σ. 13-14, Ο. Τσακηρίδη-Θεοφανίδη, 2000, 
Τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτισµική διαχείριση: Τάσεις οµοιογενοποίησης και διαφοροποίησης, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 137-250, Γ. Φλουρή & Γ. Πασιά, 2000, όπ.π., Κ. 
Schleicher, 1992β, Ethnicity and Ethnocentrism. A Problem to the Global Community?, in Schleicher 
K. & Kozma T. (eds) op.cit., p.p. 1-15, Μ. Szabolcsi, 1992, The Ethnic Facton in Central European 
Education, in Schleicher K. & Kozma T. (eds), op.cit., p.p. 103-120.  
Γ. Χαζτηγεωργίου, 1998, όπ.π., M. Albrow, 1997, op.cit., A. Giddens, 1991, op.cit., D. Harvey, 1999, 
The condition of postmodernity, Oxford, Blackwell, E. Jones, 1998, The english nation, The great 
myth, Bodmin, Sutton, F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social studies in a global society, New York, 
Delmar publ. 
8 Οι περισσότεροι κοινωνικοί επιστήµονες συµφωνούν ότι ο πολιτισµός συνίσταται από την ύπαρξη 
συγκεκριµένων µορφών συµπεριφοράς που αποκτώνται και µεταδίδονται µε τη βοήθεια συµβόλων, και 
οι οποίες αποτελούνται από διακριτά επιτεύγµατα συγκεκριµένων ανθρώπινων οµάδων, 
συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που προέρχονται από την τέχνη, τις παραδόσεις και το αξιακό 
σύστηµα της συγκεκριµένης οµάδας. Στο σηµείο αυτό, κρίνουµε σκόπιµο να προβούµε σε µια 
διευκρινιστική παρατήρηση αναφορικά µε τους όρους κουλτούρα και πολιτισµός. Συχνά οι όροι 
πολιτισµός και κουλτούρα χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµοι. Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία 
συναντάται, εντούτοις, και µια αντίθετη άποψη σύµφωνα µε την οποία οι παραπάνω όροι 
υποδηλώνουν διαφοροποιηµένες κοινωνικές εκφάνσεις. Προερχόµενη από τη λατινική λέξη cultura, η 
κουλτούρα αντιπροσωπεύει την περίοδο ανάπτυξης της κοινωνίας, µέσα από την ενεργό δράση της. 
Αντίθετα, ο πολιτισµός συνιστά την τελευταία περίοδο ανάπτυξης της εκάστοτε κοινωνίας, µε άλλα 
λόγια την εποχή της ωριµότητάς της. Η κουλτούρα αποτελεί την περίοδο των µεγάλων επιτευγµάτων. 
Ο πολιτισµός είναι η περίοδος κατά την οποία εκπληρώνονται όλα τα επιτεύγµατα της προηγούµενης 
περιόδου, δηλαδή της περιόδου της κουλτούρας. Η φάση της κουλτούρας συνιστά µια οργανική 
περίοδο της οποία η χρονική διάρκεια δεν µπορεί να ξεπερνά τα χίλια χρόνια. Αντίθετα, το στάδιο του 
πολιτισµού µπορεί να διαρκέσει πολλούς αιώνες ή και χιλιετίες περισσότερο από εκείνο της 
κουλτούρας. Ωστόσο, και οι δύο αυτές φάσεις της ιστορίας των προηγµένων κοινωνιών αποτελούν 
φυσικές, φυσιολογικές και αναπόφευκτες εκφάνσεις τους. Μια λεπτοµερής παράθεση της πλειοψηφίας 
των ορισµών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί αναφορικά µε την έννοια του πολιτισµού βρίσκεται 
έξω από τα όρια της παρούσας εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά βλέπε: Μ. Ηλιού, 
1996, Παιδεία και πολιτισµοί: η συγκριτική προσέγγιση του Le Thanh Khoi, στο Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τ. 86, σ.σ. 22-25, Χ. Μιχαλοπούλου-Βεϊκου, 1997, Νέες οπτικές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία από τη σκοπιά της ανθρωπολογικής έρευνας, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, σ.σ. 68-75, H. 
Bhabha, 1998, Culture�s in between, in Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, Routledge, p.p. 
29-36, B.G. Brander, 1998, Starting into chaos. Explorations in the decline of western civilization, 
Dallas, Spence publ., J. Bruner, 1999, Culture, mind and education, in Moon B. & Murphy P. (eds.) 
Curriculum in context, London, The Open University Press, p.p. 148-178, J. Delgadomoreira, 1997, 
European politics of citizenship, in The Qualitative Report, vol. 3, no. 3, p.p. 1-13, T. Eriksen, 1991, 
The cultural contexts of ethnic differences, in Man, vol. 26, no. 1, p.p. 127-144, P. Fagerberg, et al., 
1997, Cultural awareness and integration, in Hedegaard E. (ed.) Working papers from the international 
module, Copenhagen, KDAS, p.p. 132-149, E. Garcea, 1998, European perspectives on intercultural 
communication, in European Journal of Inetrcultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 25-40, H. Giroux, 
1983, Theory and resistance in education, London, Heineman, E. Hicks, 1999, Ninety-five languages 
and seven forms of intelligence, New York, Peter Lang, R.J. Holton, 1998, Globalization and the 
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εθνικών συνόρων και την απελευθέρωση σηµαντικών πολιτισµικών στοιχείων από 

την τοπικότητα που κυριάρχησε κατά την προηγούµενη νεωτερική περίοδο. 

Επιπρόσθετα, η αντίληψη περί της ύπαρξης διαφορετικών πολιτισµών, η οποία 

χρησίµευσε για την κατηγοριοποίηση ατόµων και φυλών, αποδεικνύεται πλέον 

ανεδαφική και παραπλανητική,9 µια που αγνοεί την καθολικότητα που παρουσιάζουν 

αρκετά πολιτισµικά στοιχεία, τα οποία ενυπάρχουν σχεδόν σε όλους τους 

ανθρώπινους πολιτισµούς που έχουν κατά καιρούς εµφανιστεί στην παγκόσµια 

σκηνή. 

Ένα από τα βασικότερα ερωτήµατα που σχετίζονται µε την επίδραση που ασκεί 

το φαινόµενο της οικουµενοποίησης στον πολιτισµό είναι αν και κατά πόσο οδεύουµε 

προς τη δηµιουργία ενός κοινού οικουµενικού πολιτισµού, ή, αντιθέτως, αν η 
                                                                                                                                            
nation-state, London, MacMillan, S. Huntington, 1993, The clash of civilizations?, in Foreign Affairs, 
Summer, p.p. 22-49, A. Kandylaki, 1999, �Multi-culturalism� and �anti-racism�. A binary opposition 
or a potenetial coalescence in British social services. Evaluating cases of sexual abuse, in Rigas A.V. 
(ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, Ellinikia Grammata, p.p. 372-391, J. 
Kincheloe, P. Slattery & S. Steinberg, 1998, Contextualizing teaching, New York, Longman, D. Locke, 
Multicultural counseling, in http://www.ed.gov/databases/ ERIC_Digests/ed357316.html, p.p. 1-4, 
W.W. Nobles, 1995, The infusion of Agrican and African American content: A question of content and 
intent, in Hilliard A.G. III, et al. (eds.) op.cit., p.p. 5-26, A. Ross, 2000, Curriculum construction and 
critique, London, Falmer Press, J. Spinthourakis & J. Katsilis, 1999, Multicultural education: Historical 
and sociological foundations, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 181-194, C.A. Torres, 1998, Democracy, 
education and multiculturalism, New York, Rowman & Littlefield, R. Watrebury, 1993, Culture, 
society, and the interdisciplinary teaching of world studies: An anthropological perspective, in The 
Social Studies, vol. 84, no. 2, p.p. 63-66, J. Williams, 1997, More better different: Intercultural 
understanding and cultural diversity: The roles of cultural provision for young people, Brussels, 
Council of Europe, R.J. Wood, 1959, Seeing the world as other see it, in Liberal Education, vol. 45, 
p.p. 2-6, J.A. Xanthopoulos, 1995, The quest for a European identity: The case of education in Greece, 
in Greek-American Review, June, p.p. 13-18, J. Xanthopoulos, C. Diaz & S. Byrne, 1999, Education in 
mutlicultural society, class outline, M. Zavalloni, 1999, Identity, ethnicity, gender and the politics of 
education, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 62-67.            
9 Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια επικοινωνία. Πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Ο. Μπεκ, 
1999, όπ.π., Γ. Φλουρή & Γ. Πασιά, 2000, Στο δρόµο προς την «κοινωνία της γνώσης». Ποιο ερώτηµα 
έχει την πιο µεγάλη αξία; εκείνο της «γνώσης» ή αυτό της «κοινωνίας», στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) 
όπ.π., σ.σ. 487-518, M. Albrow, 1997, op.cit., J. Banks, 1994, op.cit., D. Corson, 1998, Changing 
education for diversity, Buckingham, PH:, Open University Press, D. Coulby, 1997, European 
curricula, xenophobia and warfare, in Comparative Education, vol. 33, no. 1, p.p. 29-41, J. Flow, 1998, 
Economies of value, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 53-68, M. Goubernau, 1996, Nationalisms, 
Cambridge, Polity Press, M. Koundoura, 1998, Multiculturalism or multinationalism?, in Bennett D. 
(ed.) op.cit., p.p. 69-88. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η έννοια του 
οικουµενικού πολιτισµού δεν είναι µια έννοια νέα. O εξελληνισµός της αρχαίας Aνατολής από το 
στρατό του Mεγάλου Aλεξάνδρου, καθώς και η εξάπλωση της Pωµαϊκής Aυτοκρατορίας σε ολόκληρο 
το µεσογειακό χώρο, αποτελούν δύο από τις πρώτες εκφάνσεις του. Eντούτοις, αυτοί οι αρχαίοι 
πολιτισµικοί ιµπεριαλισµοί δεν ήταν οικουµενικοί, ούτε καν διεθνείς. Ήταν άρρηκτα συνδεδεµένοι µε 
τον τόπο προέλευσής τους, και κουβαλούσαν µαζί τους τα δικά τους διακριτά σύµβολα και µύθους, 
προκειµένου να τα αναγνωρίσουν και να τα ενστερνιστούν όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: 
A. Appadurai, 1990, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, in Theory, Culture & 
Society, Vol. 7, No 2-3, p.p. 295-310, M. Featherstone, 1990, Global Culture: An Introduction, in 
Featherstone M. (ed.) Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, London, Sage, p.p. 
1-14, U. Hannerz, 1990,Cosmopolitans and Locals in World Culture, in Theory, Culture & Society, 
Vol. 7, No. 2-3, p.p. 237-251, A.D. Smith, 1990α, Towards a Global Culture?, in Featherstone M. (ed.), 
op.cit., p.p. 171-191. 
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οικουµενοποίηση θα συµβάλλει στην ενίσχυση της τάσης για δηµιουργία διακριτών 

µεταξύ τους πολιτισµών. Η επίδραση της οικουµενοποίησης στην έννοια του 

πολιτισµού παρουσιάζεται τόσο ως αναζωογονητική όσο και ως περιοριστική. Η 

πρώτη περίπτωση αναφέρεται στις ανεξάντλητες δυνατότητες επέκτασης και 

αναπαραγωγής συγκεκριµένων στοιχείων ενός ή περισσοτέρων πολιτισµών, η οποία 

ενθαρρύνεται λόγω της ανάπτυξης συγκεκριµένων τεχνολογικών επιτευγµάτων. Οι 

περιορισµοί αφορούν την αναµφισβήτητη ύπαρξη ανυπέρβλητων διαφορών 

αναφορικά µε τη δυνατότητα πρόσβασης των διαφόρων πολιτισµών στις νέες πηγές 

τεχνολογίας, παραγωγής και γνώσης που εµφανίζονται στη διεθνή σκηνή ως 

απόρροια του φαινοµένου της οικουµενοποίησης. Έτσι ενώ ορισµένες συνήθειες και 

σύµβολα συγκεκριµένων πολιτισµών είναι γνωστά διεθνώς, άλλα θεωρούνται ανάξια 

λόγου και απλά αγνοούνται.10 Γιατί ορισµένα συστατικά στοιχεία ξένων πολιτισµών 

ενσωµατώνονται στη ζωή των µελών του ντόπιου πολιτισµού, ενώ άλλα 

παροπλίζονται και παρουσιάζονται ως µουσειακά εκθέµατα αντί να απορροφούνται 

και να ενσωµατώνονται και αυτά στον καθηµερινό τρόπο ζωής; Το ερώτηµα αυτό 

µας οδηγεί αναπόφευκτα στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι καθοριστικό ρόλο 

στη διαδικασία ενσωµάτωσης διαφόρων στοιχείων ενός ξένου πολιτισµού στην 

καθηµερινή µας ζωή διαδραµατίζει η δύναµη που ο πολιτισµός αυτός, µέσω του 

έθνους-κράτους στον οποίο υπάγεται, κατέχει µέσα στα πλαίσια του παγκόσµιου 

συστήµατος. 

 Tο βασικότερο πρόβληµα αναφορικά µε την έννοια του οικουµενικού 

πολιτισµού είναι αυτό της πραγµατικής σηµασίας του όρου. Mπορούµε να µιλάµε για 

έναν πολιτισµό; Aν µε τον όρο πολιτισµό εννοούµε την ύπαρξη ενός συλλογικού 

τρόπου ζωής ή ενός ρεπερτορίου πεποιθήσεων, αξιών και συµβόλων, τότε µπορούµε 

να µιλάµε για πολιτισµούς και ποτέ µόνο για έναν πολιτισµό. Kαι αυτό γιατί ο 

συλλογικός τρόπος ζωής, ή το ρεπερτόριο των πεποιθήσεων, των αξιών και των 

συµβόλων προϋποθέτουν την ύπαρξη διαφορετικών τρόπων ζωής και ρεπερτορίων σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Kατά συνέπεια η ιδέα ενός παγκόσµιου πολιτισµού είναι 

πρακτικά ανέφικτη. Aκόµα και αν όρος θεωρείται ότι συµβάλλει αποφασιστικά στο 

διαχωρισµό του ανθρώπινου είδους από τα υπόλοιπα έµβια όντα του πλανήτη, 

εντούτοις, οι διαφοροποιήσεις που ενυπάρχουν στις διαφορετικές περιοχές όπου αυτό 

                                                 
10 U. Hannerz, 1990, op.cit., Y. Chouliaras, 1993, Greek Culture in the New Europe, in Psomiades H., 
& Thomadakis S. (eds.) Greece, the New Europe and the Changing International Order, New York, 
Pella publ, p.p. 79-122. 
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εξελίχθηκε αναφορικά µε τον τρόπο ζωής και το σύστηµα πεποιθήσεων είναι τόσο 

µεγάλες, και τα κοινά στοιχεία είναι πάρα πολύ γενικού χαρακτήρα για να µας 

επιτρέψουν ακόµη και να συλλάβουµε θεωρητικά την έννοια ενός οικουµενικού 

πολιτισµού.11  

Οι θεωρίες που συσχετίζουν την οικουµενοποίηση µε τον πολιτισµό 

εµφανίζονται µε µία πλειάδα µορφών.12 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, θα 

                                                 
11 Eξάλλου, είναι εύκολο να υποθέσει κάποιος ότι αυτό που είναι οικουµενικό δεν µπορεί ταυτόχρονα 
να είναι και εθνικό και το αντίστροφο, όπως ακριβώς και η απλοϊκή θεώρηση ότι ο εθνικισµός είναι το 
ακριβώς αντίθετο του κοσµοπολίτικου διεθνισµού. Eντούτοις, ο εθνικισµός εµπεριέχει και οικουµενικά 
χαρακτηριστικά. Έτσι ο πολιτικός εθνικισµός συχνά αυτοπαρουσιάζεται ως η οικουµενική φωνή της 
λογικής, η οποία απευθύνεται σ� ένα οικουµενικό ακροατήριο. Kατ� ανάλογο τρόπο, ο οικουµενικός 
πολιτισµός, ο οποίος υποτίθεται ότι αποτελεί απειλή για τους παραδοσιακούς εθνικούς πολιτισµούς, 
δεν είναι τελείως αποσυνδεµένος από οποιαδήποτε µορφή εθνικής χροιάς. ∆εν αποτελεί µια απλή 
αναπαράσταση της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών, οι οποίες διακινούνται αβίαστα διαµέσου των 
συνάψεων ενός αυτοοριοθετούµενου ηλεκτρονικού δικτύου. H θεώρηση αυτή είναι άκρως 
παραπλανητική. �O οικουµενικός πολιτισµός µοιάζει µε το νερό, το οποίο αναβλύζει από ένα 
υψηλότερο επίπεδο και πληµµυρίζει την κοιλάδα. Στο χαµηλότερο επίπεδο τα αναχώµατα δοµούνται 
µε πολύ µεγάλη προσπάθεια, και τότε, το νερό, σαν να µαίνεται από θυµό, χτυπά στα αναχώµατα αυτά 
µε ολοένα αυξανόµενη θηριωδία, προσπαθώντας να φτάσει τις ξηρές εκτάσεις που βρίσκονται πέρα 
από αυτά�. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: M.H. Segall, κ.ά., 1993, ∆ιαπολιτισµική ψυχολογία. 
Η µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς σε παγκόσµιο οικολογικό πολιτιστικό πλαίσιο, Γεώργα ∆., 
(επιµ.), Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, M. Archer, 1990, Theory, Culture and Post-Industrial 
Society, in Theory, Culture & Society, Vol. 7, No. 2-3, p.p. 97-119, M. Billing, 1995, Banal 
Nationalism, London, Sage, M. Featherstone, 1990, Global Culture: An Introduction, in Featherstone 
M. (ed.) Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, London, Sage, p.p. 1-14, M. 
Featherstone, 1990, Global Culture: An Introduction, in Theory, Culture & Society, Vol. 7, No.2-3, p.p. 
1-14, A. King, 1990, Architecture, Capital and the Globalization of Culture, in Theory, Culture & 
Society, Vol. 7, No. 2-3, p.p. 397-411, D. Miller, 1995, On Nationality, Oxford, Clarendon Press, R. 
Shusterman, 1993, Eliot and Adorno on the Critique of Culture, in Theory, Culture & Society, Vol. 10, 
No. 1, p.p. 25-52, A. Novoa, 2000, op.cit., p.p. 47-70, A.D. Smith, 1990α, Towards a Global Culture?, 
in Featherstone M. (ed.) Global Culture: Nationalism, Globalization & Modernity, London, Sage, , p.p. 
171-191, A.D. Smith, 1990β, Towards a Global Culture, in Theory, Culture & Society, Vol. 7, No. 2-3, 
p.p. 161-191, S. Suzuki, 1996, Europe: Illumination or Illusion?, Lessons from Comparative Education, 
in Winther-Jensen Th. (ed.) Challenges to European Education: Cultural Values, National Identities 
and Global Responsibilities, New York, Peter Lang, p.p. 447-468, F. Tenbruck, 1990, The Dream of a 
Secular Ecumene: The Meaning and Limits of Policies of Development, in Theory, Culture & Society, 
Vol. 7, No. 2-3, p.p. 193-206. 
12 Η νέα αυτή µορφή του οικουµενικού πολιτισµού χαρακτηρίζεται από πολλούς µε τον όρο 
«καλιφορνοποίηση ή αµερικανοποίηση ή ακόµα και δυτικοποίηση» του πολιτισµού, τα βασικά 
χαρακτηριστικά της οποίας εστιάζονται: α) στο γεγονός ότι είναι δυτικού τύπου, καθώς και στο ότι β) 
επιφέρει το φαινόµενο της οµογενοποίησης, η οποία σε καµιά περίπτωση δεν είναι απόλυτα πλήρης. 
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, Χ. 
∆ούκα, 1997, «Ελληνική παιδεία και ευρωπαϊκότητα»: Σε αναζήτηση σχέσεων, στο Νέα Παιδεία, τ. 
82, σ.σ. 15-35, Θ. Ζιάκα, 1993, Έθνος και παράδοση, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, Α. Καζαµία, 
1994, Νέο-ευρωπαϊκός εκσυγχρονισµός και εκπαίδευση: ∆ιαλογισµοί και πολιτικές στη «φαντασιακή 
Ευρώπη», στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του 
διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», σ.σ. 67-111, 
Λ. Μαράτου-Αλιπράντη & Π. Γαληνού, 2000, Πολιτισµικές ταυτότητες: Από το τοπικό στο 
παγκόσµιο;, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 109-120, Γ.Π. Μάρκου, 1996, Η 
πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, Θ. Παπαγγέλη, 2000, Cappuccino ή Coca-Cola;, στο 
Νέες Εποχές, τ. 22, σ.σ. 1-3, Unesco, 1999, όπ.π., Ο. Τσακηρίδη-Θεοφανίδη, 2000, Τοπική 
αυτοδιοίκηση και πολιτισµική διαχείριση: Τάσεις οµοιογενοποίησης και διαφοροποίησης, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 237-250, A.S. Ahmed, 1995, �Ethnic cleansing�: a 
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αναφερθούµε, ως επί το πλέιστον, στις θεωρίες της πόλωσης και του 

κοσµοπολιτισµού, οι οποίες σχετίζονται περισσότερο µε το θέµα το οποίο 

διαπραγµατευόµαστε. 

Για τον Huntington,13 η πόλωση εντοπίζεται ανάµεσα στους πολιτισµούς 

γενικά, και µεταξύ ∆υτικού και νέο-αναδυόµενου Ισλαµικό-Κοµφουκιανικού άξονα 

ειδικότερα. Απόρροια της σύγκρουσης αυτής των διαφόρων πολιτισµών είναι η 

δηµιουργία ενός παγκόσµιου πολιτισµικού πολέµου. Η σύγκρουση των πολιτισµών 

λαµβάνει χώρα σε δύο επίπεδα. Στο µικρο-επίπεδο µεταξύ γειτονικών οµάδων που 

βρίσκονται στα σύνορα δύο πολιτισµών, και οι οποίες αγωνίζονται, συχνά βίαια, για 

τον έλεγχο της περιοχής του άλλου. Σε µακρο-επίπεδο, κράτη τα οποία ανήκουν σε 

διαφορετικούς πολιτισµούς ανταγωνίζονται για την κατοχή µεγαλύτερης 

στρατιωτικής και οικονοµικής δύναµης, παλεύουν για τον έλεγχο των διεθνών 

οργανισµών και των τρίτων µερών, και προωθούν τις δικές πολιτικές και 

θρησκευτικές αξίες.    

Η σύγκρουση αυτή θεωρείται αναπόφευκτη για τους ακόλουθους λόγους:14 

Πρώτον, οι διαφορές ανάµεσα στους πολιτισµούς δεν είναι µόνο πραγµατικές αλλά 

και ουσιαστικές. Οι διαφορές αυτές είναι προϊόν πολλών αιώνων και δεν πρόκειται να 

εξαλειφθούν σύντοµα. ∆εύτερον, σήµερα ο κόσµος συρρικνώνεται όλο και 

περισσότερο. Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ ανθρώπων που προέρχονται από 

διαφορετικούς πολιτισµούς αυξάνονται. Η αύξηση των αλληλεπιδράσεων αυτών 

εντείνει τη διαδικασία συνειδητοποίησης του πολιτισµού, καθώς και της αναγνώρισης 

των διαφορών και των οµοιοτήτων µεταξύ των διαφόρων πολιτισµών. Τρίτον, η 

διαδικασία οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής που παρατηρείται σε όλες της γωνίες 

του πλανήτη αποµακρύνει τα άτοµα από τις µακρόχρονες τοπικές τους ταυτότητες, 

ενώ παράλληλα αποδυναµώνει το ρόλο του έθνους-κράτους ως πηγή διαµόρφωσης 

της εθνικής ταυτότητας του ατόµου. Τέταρτον, η ανάπτυξη της πολιτισµικής 

συνείδησης διακρίνεται από το διττό ρόλο που διαδραµατίζει η ∆ύση κατά τη 

διαδικασία αυτή. Από τη µια βρίσκεται στο απόγειο της δύναµής της, και από την 

άλλη µεταξύ των µη-∆υτικών πολιτισµών παρατηρείται το φαινόµενο της επιστροφής 

                                                                                                                                            
metaphor for our times?, in Ethnic and Racial Studies, vol. 18, no. 1, p.p. 1-23, R.J. Holton, 1998, 
op.cit., C.A. Torres, 1998, op.cit.      
13 Σ. Χάντιγκτον, 1998, Η σύγκρουση των πολιτισµών και ο ανασχηµατισµός της παγκόσµιας τάξης, 
Αθήνα, εκδ. Τερζόπουλου, S. Huntington, 1993, op.cit., p.p. 22-49. 
14 Κ. Βρύζα, 1997, όπ.π., Ο. Μπεκ, 1999, όπ.π., Σ. Χάντιγκτον, 1998, όπ.π., R.J. Holton, 1998, op.cit., 
S. Huntington, 1993, op.cit., p.p. 22-49. 
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στις πολιτισµικές τους ρίζες. Πέµπτον, τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι 

πολιτισµικές διαφορές είναι λιγότερο ευµετάβλητα, και κατά συνέπεια συµβιβάζονται 

και λύνονται πολύ δυσκολότερα από τα αντίστοιχα πολιτικά ή οικονοµικά. Τέλος, οι 

περιφερειακές οικονοµίες ενδυναµώνονται, γεγονός που οδηγεί και στην 

αναζωπύρωση της πολιτισµικής συνείδησης.   

Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να πούµε ότι η θεωρία της πόλωσης έχει κάποια 

θετικά στοιχεία, Πρώτα απ� όλα στρέφει την προσοχή µας στα βασικά συστατικά 

στοιχεία των σύγχρονων µεταπολεµικών διενέξεων, τα οποία δε σχετίζονται µε την 

κοινωνικοοικονοµική αντιπαράθεση ανάµεσα στον καπιταλισµό και τον σοσιαλισµό. 

∆εύτερον, εστιάζεται, κυρίως, στις πολιτισµικές διαφορές και σε µικρότερο βαθµό 

στις πολιτικές πρακτικές που παρατηρούνται στο διεθνές συγκείµενο. Τρίτον, η 

έµφαση που αποδίδει στον πολιτισµό ως βασικό συστατικό στοιχείο της αρµονικής 

κοινωνικής τάξης είναι αξιόλογη ως µια προσπάθεια διορθωτικής αναθεώρησης του 

κόσµου, σύµφωνα µε την οποία αυτός δεν καθοδηγείται µόνο ή/και ως επί το 

πλείστον από τις οικονοµικές και τεχνολογικές επιρροές και ανάγκες για την επίτευξη 

δυναµικών αλλαγών. Πέρα όµως από αυτά, µια σηµαντική κριτική, η οποία 

αποδίδεται στην θεωρία της πόλωσης είναι ότι η αντίληψη περί της ύπαρξης 

διαφορετικών και διακριτών πολιτισµών υποδαυλίζει την ιδεολογία ενδυνάµωσης των 

πολιτισµικών, και όχι µόνο, διαφορών σε διεθνές επίπεδο.15 Ωστόσο, η σαφής ύπαρξη 

σηµαντικών διαφορών δεν εντοπίζεται µεταξύ αυτόνοµων και αυτόβουλων 

πολιτισµών, αλλά αποτελεί προϊόν µακροχρόνιων και πολύπλοκων ιστορικών 

αλληλεπιδράσεων και ανταλλαγών µεταξύ των πολιτισµών αυτών.  

Στον αντίποδα της θεωρίας περί πόλωσης αναπτύχθηκε η θεωρία του 

κοσµοπολιτισµού. Στην περίπτωση αυτή οι οικουµενικοί µηχανισµοί αποικιοποίησης, 

µεταφοράς, µετανάστευσης και πολιτισµικών αλληλεπιδράσεων διαµέσου των 

εθνικών συνόρων, γίνονται αντιληπτές ως µια διαδικασία αποδυνάµωσης της 

τοπικότητας, η οποία στηρίζεται στην ύπαρξη συγκεκριµένων πολιτισµικών και 

εθνικών ταυτοτήτων, και στην ανάπτυξη της συνείδησης του κοσµοπολίτη.16  

                                                 
15 Ε. Αυδίκου, 1998, Μια φορά κι έναν καιρό�αλλά�µπορεί να γίνει και τώρα, Αθήνα, εκδ. 
Ελληνική Γράµµατα, Ζ. Πρυνεντυ, 2000, όπ.π., σ.σ. 49-60, R.J. Holton, 1998, op.cit. 
16 Λ. Αξελού, 1998, Πατριωτισµός, διεθνισµός και κυπριακό ζήτηµα, στο Ναιρν Τα, όπ.π., σ.σ. 145-
172, Ο. Μπεκ, 1999, όπ.π., Τ.Η. Χριστίδη, 1997, Η «πολυπολιτισµική» ανάγνωση της αρχαιότητα, στο 
Σύγχρονα Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 46-48, R.J. Holton, 1998, op.cit., A. Rapoport, 1997, The dual role of the 
nation state in the evolution of world citizenship, in Rotblat J. (ed.) World citizenship. Allegiance to 
humanity, New York, St. Martin�s Press, p.p. 91-125. 
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«∆ιαθέτουµε στους ίδιους τους πολιτισµούς µας, τους πόρους για να 

αντισταθούµε στην τυποποίηση και την οµογενοποίηση. Τα τοπία µας, οι τοποθεσίες 

µας, τα µνηµεία µας, οι αρχιτεκτονικές του παρελθόντος δεν είναι µόνο αισθητικά 

αντικείµεναú ακτινοβολούν κύµατα που µας διαπερνούν, εκκρίνουν χυµούς οι οποίοι 

µας κάνουν να ανοιγόµαστε, ενσταλάζουν αόρατες αλήθειες που γίνονται οι αλήθειες 

µας».17  

Ανέκαθεν, διαφορετικοί πολιτισµοί συνυπήρχαν για πολύ µεγάλο χρονικό 

διάστηµα και επηρέαζαν σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό ο ένας τον άλλο. Η 

αλληλόδραση των πολιτισµών συνιστά µια µόνιµη διαδικασία, τις οποίας οι 

συνέπειες δεν είναι άµεσα ορατές και αναγνωρίσιµες. Οι αλλαγές που έλαβαν χώρα 

τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο παρείχαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη νέων µορφών λόγου, οι οποίες θέτουν υπό αµφισβήτηση την 

οµογενοποιητική φύση του πολιτισµού και του έθνους-κράτους, λόγω της ανάδυσης 

νέων µορφών κοινωνικής συµβίωσης που προκύπτουν από την οικουµενοποίηση και 

την ολοένα και αυξανόµενη πολυπολιτισµικότητα των σύγχρονων κοινωνιών. 

Η πολυπολιτισµικότητα συνιστά έναν νέο τρόπο σκέψης και συνειδητοποίησης 

ή αποδοχής της πολιτισµικής ετερότητας. Μας αναγκάζει να λάβουµε υπόψη µας 

τόσο την ύπαρξη των παραδοσιακών αυτοχθόνων µειονοτήτων όσο και εκείνη των 

νέων µεταναστευτικών και προσφυγικών οµάδων. Η έννοια της 

πολυπολιτισµικότητας ταυτίζεται µε την ανοχή του άλλου του διαφορετικού, καθώς 

και µε την αποδοχή της ύπαρξης των πολιτισµικών διαφορών.18 Στην ουσία πρόκειται 

για ουδέτερη αντιµετώπιση των πολιτισµικών διαφοροποιήσεων.   

Η πολυπολιτισµικότητα συνιστά ένα νέο παράδειγµα φυλετικών σχέσεων, µια 

νέα έννοια σχετικά µε τη µορφή των σχέσεων µεταξύ των εθνικών οµάδων και των 

φυλών, και αποτελεί την µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο αντίδραση των 

πληθυσµών εκείνων που είχαν περιθωριοποιηθεί και αποικιοποιηθεί πριν από αυτό ή 

ακόµα και κατά τη διάρκειά του.19  

                                                 
17 Ε. Morin, 1998, Ένα µοντέλο πολιτισµού: η Μεσόγειος, στο Le Monde Diplomatique, τ. 14, σ.σ. 
112-114, C. Roach, 1997, Cultural imperialism and resistance in media theory and literacy theory, in 
Media, Culture and Society, vol. 19, no. 1, p.p. 47-66. 
18 H. Giroux, 1998, The politics of national identity and the pedagogy of multiculturalism in the USA, 
in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 178-194, E. Walterova, 1999, Considerartion of a concept of 
intercultural education in Europe, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 557-559. 
19 Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί αναφορικά µε την έννοια της 
πολυπολιτισµικότητας. Μια αναλυτική παρουσίασή τους είναι πέρα από τις προθέσεις του παρόντος 
κεφαλαίου,19 γι� αυτό και θα αρκεστούµε στην παράθεση ενός συνθετικού ορισµού, ο οποίος 
θεωρούµε ότι εκφράζει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό την προς εξέταση έννοια. Η 
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 Aυτό λοιπόν, που απαιτείται στις µέρες µας είναι η επαναξιολόγηση και η 

αναγνώριση της συνεισφοράς των µη-δυτικών πολιτισµών στη διαµόρφωση του 

σύγχρονου κόσµου. Mέσα στα πλαίσια του σύγχρονου χαοτικού κόσµου οφείλουµε 

να εξετάσουµε αντικειµενικά τις πεποιθήσεις τους, τον τρόπο ζωής τους, καθώς και 

όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ταυτόχρονα τους συνδέουν και τους αποµακρύνουν 

από το δυτικό τρόπο σκέψης και πρακτικής. Eξάλλου, τόσα πολλά στοιχεία έχουν 

συγκεντρωθεί, ξεπεραστεί και ανακαλυφθεί ξανά, αµέτρητες εφευρέσεις 

εµφανίστηκαν ξαφνικά, ως αποτέλεσµα ενός σοκ, και στη συνέχεια απειλούν να 

εξαλείψουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνέβαλαν στη δηµιουργία τους. Aυτό είναι 

το χαρακτηριστικό της ταραχώδους και προκατειληµµένης σύγχρονης συγκυρίας, η 

οποία θα σηµατοδοτήσει το κοινό µας µέλλον.20  

                                                                                                                                            
πολυπολιτισµικότητα, λοιπόν, αναφέρεται κυρίως στην έννοια του «άλλου», ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει 
τη διατήρηση του  υπάρχοντος status quo. Κινείται  µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην αµφισβητεί τις 
κυρίαρχες όψεις του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού, ενώ παράλληλα την ύπαρξη µιας πολλαπλότητας 
από διαφορετικές κουλτούρες. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: D. Dufty, 1997, όπ.π., σ.σ. 180-
196, M. Guibernau, 1996, op.cit., E. Hicks, 1999, op.cit., B. Kanpol, 1995, Multiculturalism and 
empathy: A border pedagogy of solidarity, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 177-195, T. 
Knudsen, et al., 1997, How to create a multicultural atmosphere, in Hedegaard E. (ed.) op.cit., p.p. 77-
88, D. Locke, op.cit., G. Morrison, 2000, Teaching in America, Boston, Allyn & Bacon, R. Samuda, 
1997, Το καναδικό στίγµα της πολυπολιτισµικότητας: Κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις, στο 
Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 166-179, Μ. Στογιαννίδου, 2000, Πολυπολιτισµικότητα και 
παγκοσµιοποίηση: Η κατασκευή της «Ευρώπης» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κωνσταντοπούλου 
Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 121-134, M.L. Bucci, 1998, Stereotypes and reality in Florence, in Willems 
G.M., et al. (eds.) Towards intercultural language teacher education, Nijmegem, Han Press, p.p. 93-
100, Z. Gregoriou, 2001, The others as the host: Troublesome guides, polyglot cosmopolitans, 
counterfeit aphrodites, in Cultural Critique, vol. 75, p.p. 1-21, K.D. Gutierrez & P. McLaren, 1995, 
Pedagogies of dissent and transformation: A dialogue about postmodernity, socila context, and the 
politics of literacy, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a 
common struggle, London, Bergin & Garvey, p.p. 125-147, R.J. Holton, 1998, op.cit., J. Spinthourakis 
& J. Katsilis, 1999, Multicultural education: Historical and sociological foundations, in Rigas A.V. 
(ed.) op.cit., p.p. 181-194. Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σκόπιµο να προβούµε σε µια διαφοροποίηση 
των όρων πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα. Στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες 
παρατηρείται η συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών και θρησκευτικών πολιτισµικών οµάδων στα 
πλαίσια µια συγκεκριµένης επικράτειας, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι έρχονται και σε επαφή 
µεταξύ τους. Αντίθετα στις διαπολιτισµικές κοινωνίες η συνύπαρξη σε µια συγκεκριµένη εδαφική 
περιοχή διαφορετικών εθνικών και θρησκευτικών πολιτισµικών οµάδων συνοδεύεται από την ύπαρξη 
σχέσεων και µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, ανταλλαγών και κοινής αναγνώρισης των δικών τους και 
σεβασµού τόσο των αξιών όσο και του τρόπου ζωής των άλλων. Θα µπορούσαµε, εποµένως, να 
διατυπώσουµε τη θέση ότι η πολυπολιτισµικότητα είναι το δεδοµένο και η διαπολιτισµικότητα το 
ζητούµενο. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Μ. ∆αµανάκη, 1989, Πολυπολιτισµική-
διαπολιτισµική αγωγή, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 16, σ.σ. 75-87, Α. Σωτηριάδου, 2000, όπ.π., σ.σ. 287-
302, �All different all equal�, 1995, Education pack-ideas, tools and resources for intercultural 
education, Strasbourg, Europena Youth Centre. 
20 Κ. Βρύζα, 1997, όπ.π., N. Chomsky, 1993, Εθνικισµός και νέα παγκόσµια τάξη: συνέντευξη στον 
Τάκη Φωτόπουλο, στο Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 11-18, J. Cowan, 1997, Ανθρωπολογία και 
πολιτισµική ποικιλότητα. Προσωπικές σκέψεις µε αφορµή το ελληνικό παράδειγµα, στο Σύγχρονα 
θέµατα, τ. 63, σ.σ. 15-17, Α. Καζαµία, 1995, Νεοευρωπαϊκός εκσυγχρονισµός και εκπαίδευση: 
∆ιαλογισµοί και πολιτικές στη «φαντασιακή Ευρώπη», στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) 
Ελληνική εκπαίδευση: Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, σ.σ. 550-
586, Α. Κάντα & Μ. Κωττούλα, 1997, Η ευρωπαϊκή πρόκληση και η προβληµατική της σύγχρονης 
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Τα σύγχρονα πολυπολιτισµικά κράτη, αν θέλουν να διατηρηθούν στη διεθνή 

σκηνή, θα πρέπει να αναπτύξουν µια σειρά θεσµών, οι οποίοι θα επιτρέψουν να 

ενσωµατώσουν στους κόλπους τους τόσο την έννοια του «εµείς» όσο και του 

«αυτοί».21 Εποµένως, η απάντηση στην οικουµενοποίηση δεν αναζητείται στη 

                                                                                                                                            
εκπαίδευσης, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 94, σ.σ. 46-52, Γ. Κουµάκη, 2000, Σύγχρονα προβλήµατα 
και παιδεία, Αθήνα εκδ. Πατάκη, Α. Κοντάκου, Ε. Κόνσολα & ∆. Χατζηγεωργίου, 1999, Οι 
ευρωπαϊκές αξίες στα σχολικά εγχειρίδια, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β. & Νικοδήµου Σ. (επιµ.) 
Ελληνική εκπαιδευτική και παιδαγωγική έρευνα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, σ.σ. 317-324, Χ. 
Κωνσταντοπούλου, 2000, Εισαγωγή: Αναφορά στην έννοια και τις όψεις των σύγχρονων 
αποκλεισµών, στο Κωσταντοπούλου Χ., κ.ά., (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 11-30, Κ. Παπαχρήστου, 1999, Η 
διαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο µονοπολιτισµικός-εθνοκεντρικός 
προσανατολισµός των εκπαιδευτικών συστηµάτων, στο Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 49, σ.σ. 35-39, Ι. 
Ρουσάκη & Α. Καζαµία, 1997,  Κράτος και εκπαιδευτική πολιτική στη νέα Ευρώπη: µια 
"µετανεωτερική" θεώρηση των σχέσεων τοπικού-κεντρικού, στο Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α. (επιµ.) 
Παιδαγωγική επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, σ.σ. 233-253, Bauman Z., 1990, Modernity and Ambivalence in Theory, Culture & Society, 
Vol. 7, No. 2-3, p.p. 143-169, F. Buell, 1993, World studies for a multicultural era, in The Social 
Studies, vol. 84, no. 2, p.p. 58-62, M. Cipro, 1999, Educational view of the ethnical differantiation and 
integration, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 132-141, Th. Fabre, 1997, Frontiers and Passages, in 
Review of Mediterranean Politics and Culture, No. 2, Spring  p.p. 8-15, M. Geyer & C. Bright, 1995, 
World history in a global age, in The American Historical Review, vol. 100, no. 4, p.p. 1034-1060, A. 
Giddens, 1991, Modernity and self identity. Self and society in the Late Modern Age, Stanford, 
Stanford University Press, J.W. Guthrie & L.C. Pierce, 1990, The international economy and national 
education reform: a comparison of education reforms in the United States and Greta Britain, in Oxford 
Review of Education, vol. 16, no. 2, p.p. 179-206, U. Hedetoft, 1994, The state of sovereighty in 
Europe: Political concept or cultural self-image, in Zetterholm S. (ed.) National cultures and European 
integration, New York, Bery, p.p. 13-48, C. Huici, et al., 1997, Comparative identity and evaluation of 
sociopolitical change: Perceptions of the European Community as a function of the salience of regional 
idenities, in Europena Journal of Social Psychology, vol. 27, p.p. 97-113, E. Jones, 1998, Τhe english 
nation. The great myth, Bodmin, Sutton, A. Kodakos, et al., 1998, The new european value system as it 
appears in school textbooks, in proceedings of the International Conference �Sustainable Development 
in the Islands and the Roles of Research and Higher Education�, vol. 2, p.p. 125-130, M. Koutselini, 
1997, Contemporary trends and perspcetives of the curricula towards a meta-modern paradigm for 
curriculum, in Curriculum Studies, vol. 5, no. 1, p.p. 87-101, W. Longstreet & H. Shane, 1993, 
Curriculum for a New Millennium, Boston, Allyn & Bacon, K. Krakau, 1997, Nation-National 
identity-Nationalism: An introduction, in Krakau K. (ed.) The American nation-National identity-
Nationalism, New Brunswick, N.G.:, Lit Verlag, p.p 7-16, E. Mann Borgese, 1997, The common 
heritage of mankind for the twenty-first century, in Friggieri J. & Busuttil S. (eds.) Interfaces, Malta, 
University of Malta, p.p. 189-214, W. Muller & V. Wright, 1994, Reshapping the state in western 
Europe: The limits to retreat, in West European Politics, vol. 17, no. 3, p.p. 1-11, O' Brien A., 1993, 
Sreberny-Mohammadi A., Engendering world Studies, in The Social Studies, Vol. 84, No. 2, p.p. 74-
77, J. Snyder, 1993, Nationalism and the Crisis of the Post-Soviet State, in Brown M. E. (ed.) Ethnic 
Conflict and International Security, Princeton, N.J., Prinsenton University Press, p.p. 79-101. 
21 Aρκετοί, εξάλλου, υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι του µετανεωτερικού κόσµου κατακλύζονται από 
µία πληθώρα πληροφοριών και σχέσεων. Aυτό τους κάνει να µην έχουν µια ξεκάθαρη αίσθηση του 
εαυτού τους, αφού ο εαυτός είναι γεµάτος από τις φωνές των άλλων. Έτσι, παρουσιάζεται το 
φαινόµενο του µοιράσµατος του ατόµου σε µία πλειάδα διαφορετικών επενδύσεων του εαυτού. Έτσι, 
καθώς οι διάφορες προσοµοιώσεις του πραγµατικού εαυτού µένουν πίσω αργά αλλά σταθερά, και µια 
από αυτές αρχίζει να αισθάνεται την έκσταση της πολυσχιδούς προσωπικότητάς του, η κυρίαρχη 
ανοχή συντελεί στην παρουσίαση της ισχύουσας κατάστασης. H νέα αυτή µορφή προσωπικότητας 
διαφέρει ουσιαστικά από την προγενέστερή της πατριωτική προσωπικότητα. Σε καµία επιµέρους 
ταυτότητα δεν παρέχεται κάποια ειδική ψυχική επένδυση, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της εθνικής 
ταυτότητας, όπου υπάρχει υπέρµετρη συναισθηµατική επένδυση στην έννοια της πατρίδας. Mια 
τέτοιου είδους επένδυση θα διαταράξει την ισορροπία του σύγχρονου µετανεωτερικού ανθρώπου. 
Στην πραγµατικότητα, θεωρείται ότι ο κοσµοπολίτης κατοικεί σ� έναν ηλεκτρονικό οικουµενικό 
κόσµο, παρά σε µία συγκεκριµένη πατρίδα. Συνεπώς, οι συνθήκες εκείνες που ευνοούσαν την εθνική 
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δηµιουργία ενός υπερεθνικού ή παγκόσµιου κράτους γίγαντα, αλλά στην 

αλληλοϋποστήριξη που καλούνται να επιδείξουν τα εθνικά κράτη, τα οποία 

καλούνται να υποδεικνύουν στις πολυεθνικές επιχειρήσεις τα πλαίσια δράσης τους, 

και να µπορούν να ανανεώνουν τις κρατικές-πολιτικές δοµές τους, καθώς και την 

αντίστοιχη εξουσία που αυτές τους προσφέρουν.22 Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η 

διακρατική ενότητα και συνεργασία ανοίγει στα µετα-εθνικά  κράτη νέους ορίζοντες 

δραστηριοποίησης. 

Η έννοια της ταυτότητας στα πλαίσια του µετανεωτερικού παραδείγµατος 

φαντάζει ως κάτι το εντελώς παράδοξο. Από τη µια, υποστηρίζεται ότι η 

µετανεωτερικότητα άνοιξε το δρόµο για την αναγνώριση και αποδοχή των 

καταπιεσµένων µορφών ταυτότητας, π.χ. µαύροι, οµοφυλόφιλοι, κλπ. Από την άλλη, 

φαίνεται ότι καταλύει τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας διακριτής αυθεντικής 

ταυτότητας µέσα στα πλαίσια του οικουµενικού πολιτισµού. Παρατηρούµε, λοιπόν, 

ότι η ταυτότητα δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την άµεση επικοινωνία και 

αλληλόδραση των µελών µιας κοινωνικής οµάδας µεταξύ τους, αλλά και από τη 

σχέση ή τις σχέσεις που αυτά αναπτύσσουν µε τα ευρύτερα και πιο σφαιρικά πλαίσια 

                                                                                                                                            
πίστη και υποταγή έχουν πλέον υπονοµευθεί. Άρα µέσα στα πλαίσια του µεταµοντέρνου κόσµου, η 
ιδέα των ανεξάρτητων ή των κυρίαρχων κρατών τίθεται σε αµφισβήτηση. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλέπε: M. Billig, 1995, op.cit., M. Szabolcsi, 1988, op.cit. 
22 M. Bookchin, 1993, Ο εθνικισµός και το «εθνικό ζήτηµα», στο Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 19-48, 
Μ. ∆αµανάκη, 1997, Ενδογενείς και εξωγενείς δυσκολίες κατά την παραγωγή ενός διαπολιτισµικά 
προσανατολισµένου διδακτικού υλικού, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 43, σ.σ. 66-73, Γ. Κοντογιώργη, 2000, 
Πολιτισµός και πολιτεία: Τα θεµέλια του πολιτικού πολιτισµού, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) 
όπ.π., σ.σ. 61-72, J. Kristeva, 1997, όπ.π., Β. Μακράκη & Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001, όπ.π., Α. 
Μακρυδηµήτρη, 2000, Πόσο απαραίτητο είναι το κράτος στον 21ο αιώνα, στο Νέες Εποχές, τ. 22, σ.σ. 
1-3, D. McCrone, 2000, Η κοινωνιολογία του εθνικισµού, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Ο. Μπεκ, 
1999, όπ.π., Α. Παπαδόπουλου, 1999, όπ.π., Τ. Φωτόπουλου, 1993, Το κράτος-έθνος και η αγορά, στο 
Κοινωνία και Φύση, τ. 5, σ.σ. 49-89, C. Alberdi, 1996, Thinking and acting locally and globally, in 
Towards a New Scenario of Parthership in the Euro-Mediterranean Area, Barcelona Institut Catala de 
la Mediterrania d' Estudis i Cooperacio, p.p. 33-36, �All different all equal�, 1995, op.cit., D.V.J. Bell 
& R. Logan, 1997, Communication and community: Promoting wolrd citizenship through electronic 
communications, in Rotblat J. (ed.) op.cit., p.p. 209-229, L. Bombas, 1999, �Looking for� immogrants 
and ethnics �through the lines� of selected Greek educational journals: A content analysis long 
overdue, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 309-322, Executive Overview, 1997, World citizenship: 
Allegiance to humanity, in Rotblat J. (ed.) op.cit., p.p. 1-18, M. Guibernau, 1996, op.cit., G. Jauregui 
Bereciartu, 1994, Decline of the nation-state, Reno, University of Nevada Press, P. Hansen, 1998, 
Schooling a European identity: ethno-cultural exclusion and nationalist resonance within the EU policy 
of �The Euroepan dimension in education�, in Europena Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, 
p.p. 5-23, E. Hicks, 1999, op.cit., T.S. Popkewitz, 2000, Rethinking the comparative problem of 
inclusion/exclusion: Contributions of postmoedrn social and political theory, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) 
όπ.π., σ.σ. 179-194, Y. Rousakis & E. Matsagouras, 2000, Developing images of a aregion through 
education: Identity and otherness in the Mediterranean, in Ross A. (ed.) Developing identities in 
Europe: Ccitizenship education and hogher education, London, CiCe publ., p.p. 257-264, W. Van 
Horne, 1997, Introduction, in Van Horne W. (ed.) Global convulsions, New York, State University of 
New York Press, p.p. 1-48.  
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κοινωνικής δόµησης.23 Στις µέρες µας η ταυτότητα γίνεται πολλαπλή, πιο 

απροσδόκητη και πιο περιστασιακή. 

Η αντίληψη περί της ύπαρξης πολλαπλών ταυτοτήτων κρίνεται στις µέρες µας 

εξαιρετικά δόκιµη. Καθώς τα άτοµα συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο το 

βαθύτερο νόηµα των όρων φυλετικές ανισότητες, ταυτότητες, εθνικές κατηγορίες, 

κοινωνικός αποκλεισµός, ξενοφοβία, και άλλα συναφή, καθίστανται ικανά να 

χρησιµοποιούν και να υιοθετούν ένα σύνολο ταυτοτήτων ανάλογα µε το συγκείµενο 

στο οποίο βρίσκονται. Με άλλα λόγια βρισκόµαστε µπροστά στη γέννηση µιας 

καινούργιας µετα-εθνικής ταυτότητας, η οποία ανάµεσα στα άλλα θα χαρακτηρίζεται 

και από την αποδοχή της διαφορετικότητας και του σχετικισµού σε πολιτισµικό 

επίπεδο. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο σύνολο 

ταυτοτήτων και σε άλλες περιπτώσεις κάποιο άλλο. Οι παλαιότερες και απλούστερες 

ταυτότητες της νεωτερικής περιόδου του έθνους-κράτους θα γίνονται όλο και 

λιγότερο λειτουργικές.24 Στο άµεσο µέλλον κάθε άτοµο θα διαθέτει ένα σύνολο 

ταυτοτήτων, τοπική, περιφερειακή, εθνική, υπερεθνική, κλπ., οι οποίες θα συνθέτουν 
                                                 
 D. Miller, 1995, op.cit.  
23 Γ. Κουµάκη, 2000, όπ.π., Α. Κύρτση, 1995, όπ.π., σ.σ. 119-178, Χ. Κωνσταντοπούλου, 2000, όπ.π., 
σ.σ. 11-30, D. McCrone, 2000, όπ.π., D.V.J. Bell & R. Logan, 1997, op.cit., p.p. 209-229, C. Brown, 
1997, Figuring the vampire: death, desire, and the image, in Golding S. (ed.) The eight technologies of 
otherness, London, Routledge, p.p. 117-136, A. Ross, 2001, Preparing professionals in education for 
issues of citizenship and identity in Europe, London, Cice publ., J. Williams, 1997, More better 
different: Intercultural understanding and cultural diversity: The roles of cultural provision for young 
people, Brussels, Council of Europe.   
24 Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, Χ. Αντωνίου, 2000, Εκπαίδευση και 
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τη συνολική εικόνα του και οι οποίες θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το συγκείµενο 

στο οποίο θα βρίσκεται κάθε φορά το άτοµο.   

 Ωστόσο, θα ήταν υπερβολή να πει κάποιος ότι ως τώρα η παγκοσµιοποίηση 

έχει διαµορφώσει µια παγκόσµια πολιτεία ως µια αναδιπλασιασµένη εικόνα του 

κλειστού χαρακτήρα του εθνικού κράτους. ∆εν είναι όµως υπερβολή να υποστηριχθεί 

πως αναδύεται ένα είδος παγκόσµιας κοινωνίας πολιτών, ένα παγκόσµιο κίνηµα το 

οποίο αναοριοθετεί το περιεχόµενο της ιδιότητας του πολίτη και το οποίο αποτελεί το 

βασικό εργαλείο για την οικοδόµηση µιας παγκόσµιας οικονοµικής, πολιτικής και 

πολιτισµικής κουλτούρας.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η διττή ανάγκη για αναδιάρθρωση του 

έθνους-κράτους προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί δοµικά στις ανάγκες της 

οικουµενοποίησης, καθώς και για καλλιέργεια µιας ενεργούς κοινωνίας πολιτών, η 

οποία θα συνιστά µια σαφώς πιο στοχαστική, από τη σηµερινή, κοινωνία, η οποία θα 

χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από έναν πολύ υψηλό βαθµό οργάνωσης. 

 Σε παγκόσµιο επίπεδο, η διεθνής κοινότητα οφείλει να δεσµευθεί για την 

παροχή ειρήνης και ασφάλειας, για την αύξηση και την παγίωση της διεθνούς 

συνεργασίας και τη βελτίωση του παγκόσµιου οικονοµικού πλαισίου. Όµως πάνω απ� 

όλα, η παγκόσµια απάντηση στα προβλήµατα που παρεµποδίζουν την ανάπτυξη 

πρέπει να κατευθυνθεί προς τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και 

προς την επίτευξη µιας έννοιας ανάπτυξης της οποίας το κέντρο θα είναι ο άνθρωπος. 

Nα συµβάλλει στην προαγωγή των ανθρώπων µέσω της εκπαίδευσης και να τους 

καταστήσει ικανούς να συµµετέχουν ενεργά στην οικοδόµηση των δικών τους 

κοινωνιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

1. ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Η ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ 

«ΑΛΛΟΥ» 

Τι περιµένουµε στην αγορά συναθροισµένοι; 

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήµερα. 

Γιατί µέσα στην Σύγκλητο µια τέτοια απραξία; 

Τι κάθοντ� οι Συγκλητικοί και δεν νοµοθετούνε; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήµερα. 

Τι νόµους πια θα κάνουν οι Συγκλητικοί; 

Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νοµοθετήσουν. 

 

Η µέρα προχωράει και η αναµονή συνεχίζεται. 

Τα επίπεδα άγχους, αγωνίας και ανησυχίας αυξάνονται. 

 

Γιατί ν� αρχίσει µονοµιάς αυτή η ανησυχία 

κ� η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν). 

Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόµοι κ� η πλατέες, 

κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισµένοι; 

Γιατί ενύχτωσε κ� οι βάρβαροι δεν ήλθαν. 

Και µερικοί έφθασαν απ� τα σύνορα, 

και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. 

Και τώρα τι θα γένουµε χωρίς βαρβάρους. 

Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν µια κάποια λύσις. 

Κ.Π. Καβάφη, Περιµένοντας τους Βαρβάρους, 1904. 

 

Στην αυγή του 21ου αιώνα οι διασυνδέσεις, οι αλληλοδράσεις, οι συγκρίσεις και 

η αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαφόρων χωρών και ανθρώπων που απαρτίζουν τον 

πλανήτη έχουν γίνει πιο συχνές και πιο έντονες από οποιαδήποτε άλλη ιστορική 

συγκυρία. Η ταχεία εξάπλωση των δικτύων επικοινωνίας, καθώς και η αυτόµατη 

µετάδοση των πληροφοριών από την µια άκρη του πλανήτη στην άλλη, συµβάλλουν 

στην ολοένα και µεγαλύτερη αλληλεξάρτηση των χωρών. Καµιά χώρα, καµιά οµάδα 

δεν µπορεί πλέον να ζήσει αποµονωµένη από τις άλλες. Κάθε λαός γίνεται µέρος της 
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καθηµερινής πραγµατικότητας των άλλων λαών. Προκύπτουν νέες συνθέσεις, οι 

οποίες δοκιµάζουν την αντοχή και την αποτελεσµατικότητά τους σε διάφορα 

πολιτισµικά περιβάλλοντα.1  

Mε δεδοµένη την ισχύουσα διεθνή συγκυρία και την ανάγκη για διεθνή 

κατανόηση, η γνωριµία των �άλλων� καθώς και των πολιτισµών τους γίνεται πλέον 

επιτακτική ανάγκη. Tαυτόχρονα µε τη δηµιουργία ενός διεθνούς πολιτικού 

συγκείµενου και την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, γινόµαστε επίσης µάρτυρες 

ολοένα και περισσότερων πολιτισµικών ανταλλαγών, ως αποτέλεσµα της 

επανάστασης που συντελέστηκε στον τοµέα των µέσων επικοινωνίας, καθώς και της 

σηµασίας των µεταναστευτικών κινήσεων. Έτσι, οι κοινωνίες µας, όλο και 

περισσότερο, αρχίζουν να υιοθετούν τις δηµιουργικές αξίες της ανοχής και του 

σεβασµού της διαφοράς, όχι µόνο στο επίπεδο του δικού τους εθνικού πολιτισµού 

αλλά επίσης και στο επίπεδο της πολλαπλότητας των εθνικών οµάδων θρησκειών και 

πολιτισµών. Kαι αυτό γιατί µε την παγκοσµιοποίηση, το άτοµο που πριν 

αντιµετωπιζόταν ως εξωτερική απειλή γίνεται τώρα γείτονας, µε αποτέλεσµα η 

                                                 
1 Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια επικοινωνία. Πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Ν. 
∆εµερτζή, 1997, Κουλτούρα και ιδεολογία: µία πρόταση, στο ∆ηµάκη-Λαµπίρη Ι. (επιµ.) Η 
κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήµερα 1988-1996, τόµος Β΄, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, σ.σ. 89-99, Γ. 
Κοντογιώργη, 2000, Πολιτισµός και πολιτεία: Τα θεµέλια του πολιτικού πολιτισµού, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, 
εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 61-72, S. Modgil, κ.ά., 1997, Πολυπολιτισµική εκπαίδευση: Η ατελείωτη 
συζήτηση, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 
σ.σ. 15-43, Unicef, 1994, Εκπαιδευτικός φάκελος Unicef «εκπαίδευση στην ειρήνη», Αθήνα, εκδ. 
Unicef, C. Alberdi, 1996, Thinking and acting locally and globally, in Towards a New Scenario of 
Partnership in the Euro-Mediterranean Area, Barcelona, Institut Catala de la Mediterrania d' Estudis i 
Cooperacio, p.p. 33-36, �All different all equal�, 1995, Education pack-ideas, tools, and resources for 
intercultural education, Strasbourg, European Youth Centre, P. Calogiannakis, 1998, Ancient Greek 
logos: An invitation to historical-comparative discourse on education, in Mediterranean Journal of 
Educational Studies, vol. 3, no. 1, p.p. 1-12, D. Coulby, 1997, European curricula, xenophobia and 
warfare, in Comparative Education, vol. 33, no. 1, p.p. 29-41, Executive Overview, 1997, World 
citizenship� Allegiance to humanity, in Rotblat J. (ed.) World citizenship. Allegiance to humanity, New 
York, St. Martin�s Press, p.p. 1-18, Μ. Featherstone, 1990, Global Culture: An Introduction, in 
Featherstone M. (ed.) Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, London, Sage, p.p. 
1-14, K. Malik, 1996, Universalism and difference: race and the postmodernists, in Race and Class, 
vol. 37, no. 3, p.p. 1-17, G.C. McGhee, 1989, International goals and global community, in McGhee 
G.C., Krogh P.F. & Thompson K.W. (eds.) National interest and global goals, New York, University 
Press of America, p.p. 125-132, R. Robertson, 1993, The wrong �saddest story�. Reading the 
appearance of postmodernity in Ford�s good soldier, in Readings B. & Schaber B. (eds.) 
Postmodernism across the ages, New York, Syracuse University Press, p.p. 171-187, A. Ross, 1999, 
What concepts of identities lies behind �European Citizenship�? Why are those in european higher 
education institutions concerned with children�s changing ideas of citizenship?, in Ross A. (ed.) Young 
citizens in Europe, London, CiCe publ., p.p. 171-182, The Commission on Global Governance, 1995, 
Our Global Neighborhood, New York, Oxford University Press, C.A. Torres, 1998, Democracy, 
education and multiculturalism, New York, Rowman & Littlefield, Τ. Wagaw, 1988, Education and 
ethnocentrism: The role and impact of international organizations, paper presented at the Seventeenth 
International Conference on the Unity of the Sciences, Los Angeles, California, November 24-27, 
p.p.1-21.   
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διάκριση ανάµεσα στα µέλη και µη µέλη ενός συγκεκριµένου πολιτισµικού 

συγκείµενου να τίθεται πλέον εκτός ισχύος. 

 H ύπαρξη, εξάλλου, ενός πραγµατικά αυθεντικού κοσµοπολιτισµού είναι 

σύµφυτη µε τη διάθεση συνδιαλλαγής µε τον �άλλο�. Πρόκειται για ένα διανοητικό 

και αισθητικό άνοιγµα προς διαφορετικές πολιτισµικές εµπειρίες, για µια αναζήτηση 

διαφορών παρά οµοιοτήτων. Λόγω του ενδιαφέροντός του αυτού για τον �άλλο�, ο 

κοσµοπολιτισµός γίνεται πλέον ένα ζήτηµα ποικιλοµορφίας και επιπέδων. Oι 

κοσµοπολίτες είναι δυνατόν να είναι ερασιτέχνες καθώς και εµπειρογνώµονες, συχνά 

είναι και τα δύο, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές.2 

 Kαθώς ο κόσµος συρρικνώνεται, µαθαίνουµε πολύ περισσότερα αναφορικά 

µε άλλους ανθρώπους και πολιτισµούς, όµως η κατανόηση και ο σεβασµός των 

άλλων πολιτισµικών συστηµάτων φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ικανοποιητικός. 

Προβλήµατα όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων, η υποβάθµιση του φυσικού 

περιβάλλοντος, καθώς και η ανάγκη όλων των χωρών για περισσότερες ισότιµες 

ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης, µπορούν να αντιµετωπιστούν κατά τρόπο 

αποτελεσµατικό, µόνο όταν θεωρηθούν ως κοινές προκλήσεις της παγκόσµιας 

κοινότητας. Ωστόσο, στο σύγχρονο κόσµο κυριαρχεί µια πεπαλαιωµένη αντίληψη, η 

οποία πυροδοτεί την ιδέα για αφοσίωση σε διακρίσεις εθνικού ή φυλετικού 

χαρακτήρα. Aποτέλεσµα του γεγονότος αυτού είναι ο σύγχρονος κόσµος να 

εξακολουθεί να µοιράζεται ανάµεσα στο �εµείς� και οι �άλλοι�.3 

 Tα τελευταία 400 χρόνια έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές αλλαγές αναφορικά 

µε τους διάφορους πληθυσµούς της γης. Oι ανακαλύψεις των νέων ηπείρων και 

χωρών κατά την περίοδο της Aναγέννησης οδήγησαν στην αποικιοκρατία και στη 

συνάντηση ανθρώπων που ανήκαν σε διαφορετικούς πολιτισµούς. Παράλληλα, οι 

Eυρωπαίοι κατόρθωσαν  να κυριαρχήσουν εις βάρος των αυτόχθονων πληθυσµών 

που προέρχονταν από διαφορετικούς πολιτισµούς στην Aσία, στην Aφρική και στην 

Aµερική λόγω του ότι διέθεταν πιο ανεπτυγµένη τεχνολογία και µέσω µιας 

ιδεολογίας που ήταν κατά κύριο λόγο απόρροια του Aρχαίου Eλληνικού πνεύµατος 

                                                 
2 U. Hannerz, 1990, Cosmopolitans and Locals in World Culture, in Theory, Culture s' Society, Vol. 7, 
No. 2-3, p.p. 237-251, J. Zevin, 1993, World Studies in the secondary schools and the undermining or 
ethnocentrism, in The Social Studies, Vol. 84, No. 2, p.p. 82-86.  
3 Μ. Η. Segall, κ.ά., 1993, ∆ιαπολιτιστική Ψυχολογία. Η µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς σε 
παγκόσµιο οικονοµικό πολιτιστικό πλαίσιο, Γεώργα ∆. (επιµ.), Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Μ. 
Billig, 1995, Banal Nationalism, London, Sage, B. Gelder, 1994 ,Some thoughts concerning the use of 
the terms "national identity and cultural identity, in NESA, Strand III, Amsterdam, November, p.p. 1-4, 
J. Zevin, 1993, op.cit. 
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και της Xριστιανικής ηθικής. Έτσι, από πολύ νωρίς, οι µη Xριστιανοί 

αντιµετωπίστηκαν όχι µόνο ως θρησκευτικά και πολιτισµικά διαφορετικοί από τους 

�πραγµατικούς Eυρωπαίους�, αλλά και ως σωµατικά διαφορετικοί. Oι Xριστιανοί 

Eυρωπαίοι ήταν σε θέση να καθορίσουν µόνο µε ένα βλέµµα ποιος ήταν 

διαφορετικός. Tο ανήκειν στη λευκή φυλή υπήρξε για πάρα πολύ µεγάλο χρονικό 

διάστηµα το βασικό χαρακτηριστικό µε βάση το οποίο ο �άλλος� θεωρήθηκε 

κατώτερος, παρεκκλίνων, εξωτικός ή απλά αξιοσηµείωτος. Tο διαφορετικό και κατά 

συνέπεια το ξένο µπορούσε έτσι, ν� αναγνωρισθεί άµεσα και κατά συνέπεια να 

καταστήσει την ταυτόχρονη διαµόρφωση της ταυτότητας και της καταδίωξης του 

�άλλου� ευκολότερη την περίοδο κατά την οποία η Eυρώπη επιτέλους 

συνειδητοποίησε ότι ορισµένοι από τους κατοίκους της, αν και ήταν Xριστιανοί, δεν 

ήταν λευκοί. M� αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο οι άλλοι πολιτισµοί θεωρήθηκε ότι 

αποτελούσαν πρωταρχικά στάδια µιας ευθύγραµµης πολιτισµικής ανάπτυξης το 

τελευταίο στάδιο της οποίας είναι ο ∆υτικός Eυρωπαϊκός πολιτισµός.4 

 Aπό πολιτισµική άποψη, αυτός ο Eυρωκεντρισµός παίρνει τη µορφή µιας 

αίσθησης ότι ο Eυρωπαϊκός πολιτισµός είναι ανώτερος και διακριτός από τους 

πολιτισµούς εκείνους που αποτελούν τους προγόνους του και αναπτύχθηκαν στην 

Aνατολική Eυρώπη, στην Aνατολή και στην  Aφρική. H αντίληψη αυτή είχε ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολύπλοκων δοµών στις χώρες τόσο της ∆υτικής όσο και 

της Aνατολικής Eυρώπης. Στις ∆υτικές χώρες το αποτέλεσµα είναι η ύπαρξη µιας 

ευρύτατης µορφής ετερογένειας. Για παράδειγµα, στα σχολεία του Λονδίνου 

οµιλούνται πάνω από 200 γλώσσες. Στην Aνατολή, από την άλλη, παρουσιάζεται το 

φαινόµενο, σε ορισµένες περιοχές και πόλεις, δύο ή περισσότερες οµάδες, λόγω 

ιστορικών ή αριθµητικών στοιχείων, να θεωρούν ότι αποτελούν την αυτόχθονα 

οµάδα και κατά συνέπεια την πλειοψηφία. Παρόλα αυτά, όµως, η Eυρώπη δε 

φαίνεται να είναι σε θέση ν� απαλλαγεί από τις αρνητικές απόψεις της αναφορικά µε 

τις άλλες κοινωνίες και πολιτισµούς, οι οποίες πηγάζουν από την άγνοιά της 

                                                 
4 Α. Bonnett, 1996, «White Studies». The Problems and Projects of a New Research Agenda, in 
Theory, Culture & Society,  Vol. 13, No. 2, p.p. 145-155, D. Coulby & C. Jones, 1996, Post-modernity, 
Education and European Identies, in Comparative Education, Vol. 32, No. 2, p.p. 171-184, S. 
Nordendo, 1993, What is Implied by a "European Curriculum?, in Kruithof B. & Sting S. (eds.) 
Education and modernization: the European experience, Amsterdam, NESA, p.p. 12-21, L. Rayapen, 
1988, Ethnocentrism and multiculturalism from a unification perspective, paper presented at the 
Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-26. 
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αναφορικά µε τις πολύπλοκες πραγµατικότητές τους, τις οποίες αντιλαµβάνεται 

αποκλειστικά µε τη χρήση εξωτερικών και µόνο κριτηρίων.5 

Παρά την ύπαρξη σηµαντικών διαφορών, όλοι µας είµαστε ανθρώπινα όντα, 

όλοι επιθυµούµε την ειρήνη, αν και συνεχώς µαστιζόµαστε από µια σειρά άσκοπων 

πολεµικών συρράξεων σε διάφορα σηµεία του πλανήτη. Μοιραζόµαστε ένα σχετικά 

µικρό πλανήτη, ο οποίος έχει κατακερµατιστεί λόγω της ύπαρξης, παράξενων σε 

ορισµένες περιπτώσεις, εθνικών συνοριακών γραµµών. Μοιραζόµαστε τις πιο 

βασικές ανθρώπινες ελπίδες και φοβίες, τα αγαθά της ελευθερίας και της αναζήτησης 

της ευτυχίας, ενώ παράλληλα, όλοι θεωρούµε ότι η βία, η καταπίεση και η φτώχια θα 

αποτελέσουν τροχοπέδη στην πορεία επίτευξης των παραπάνω βασικών ανθρώπινων 

ελπίδων. 

Στην έννοια του «άλλου» εµπεριέχεται η αρχή της κατανόησης, της αποδοχής 

και του θριάµβου της πολλαπλότητας των διαφορών. Η µετανεωτερική συγκυρία µας 

παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για την εξερεύνηση και την αποκατάσταση 

διαφόρων µορφών και παραδόσεων του «άλλου», ως απόρροια της στροφής που 

πραγµατώθηκε κατά την περίοδο αυτή τόσο στον τοµέα της πολιτισµικής όσο και της 

κοινωνικοπολιτικής σκέψης. Με άλλα λόγια, η µετανεωτερική εστίαση στην έννοια 

του «άλλου» χαρακτηρίζεται από την έµφαση που αποδίδεται στην ιστορία ως µια 

                                                 
5 Λ. Αξελού, 1998, Πατριωτισµός, διεθνισµός και κυπριακό ζήτηµα, στο Ναιρν Τ., κ.ά. (επιµ.) 
Εθνικισµός ο σύγχρονος Ιανός. Πατριωτισµός, διεθνισµός και εθνικό ζήτηµα, Αθήνα, εκδ. Στοχαστής, 
σ.σ. 145-176, Χ. ∆ούκα, 2000, Η παιδεία στην κοινωνία της πληροφορίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, Β. 
Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, Αναζητώντας µια θεωρία για το έθνος, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, Θ. Λίποβατς, 
1995, Σκέψεις πάνω στο νέο εθνικισµό των Ευρωπαίων, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 369-388, Λ. Μαράτου-
Αλιπράντη & Π. Γαληνού, 2000, Πολιτισµικές ταυτότητες: Από το τοπικό στο παγκόσµιο;, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 109-120, S. Modgil, κ.ά., 1997, όπ.π., σ.σ. 15-43, Ο. 
Μπεκ, 1999, Τι είναι παγκοσµιοποίηση, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, Τ. Χριστίδη, 1997, Η 
«πολυπολιτισµική» ανάγνωση της αρχαιότητας, στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 46-48, Μ. Ψηµίτη, 
2000, Η ατοµική επιλογή ως παράγοντας πολιτισµικής ταυτότητας σε συνθήκες πολυπλοκότητας: Η 
περίπτωση της αλληλεγγύης, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 85-108, J. Bruner, 
1999, Culture, mind and education, in Moon B. & Murphy P. (eds.) Curriculum in context, London, 
The Open University Press, p.p. 148-178, F. Buell, 1993, World studies for a multicultural era, in The 
Social Studies, vol. 84, no. 2, p.p. 58-62, P. Close, 1995, Citizenship, Europe and change, London, 
MacMillan, D. Coulby, 1997, European Curricula, Xenophobia and Warfare, in Comparative 
Education, Vol. 33, No. 1, p.p. 29-41, T.M. Hesburgh, 1989, A global agenda and American concerns, 
in McGhee G.C., Krogh P.F. & Thompson K.W. (eds.) op.cit., p.p. 133-140, B. Kanpol & P. McLaren, 
1995, Introduction: Resistance to multiculturalism and the politics of difference, in Kanpol B. & 
McLaren P. (eds) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common struggle, London, Bergin 
& Garvey, p.p. 1-17, W. Longstreet & H. Shane, 1993, Curriculum for a New Millennium, Boston, 
Ally &Bacon, Z. Nanzhao, 1996, Interactions of education and culture for economic and human 
development: an Asian perspective, in Learning the treasure within, Paris, Unesco, p.p. 239-248, R.G. 
Paulston, 2000, Comparative education as heterophobia?, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικό-
συγκριτικές προσεγγίσεις, τιµητικός τόµος Α.Μ. Καζαµία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 153-178, G. 
Tanzarella, 1997, And if the Prince was charming... The complex relations between civil society and 
political power, in Review of Mediterranean Politics and Culture, No. 3, p.p. 4-7. 
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µορφή µέτρησης της ιστορικής µνήµης, από την έµφαση στην αξία της 

καθηµερινότητας ως µια πηγή παροχής δύναµης, από µια ανανεωµένη κατανόηση της 

έννοιας των διαφόρων φυλών ως µια αναλλοίωτη ιστορική και κοινωνική πρακτική, η 

οποία αντικατοπτρίζεται σε µια ποικιλία αναπαραστάσεων τόσο του εαυτού όσο και 

της κοινωνικής πραγµατικότητας, και, τέλος, από την αναγνώριση του καθοριστικού 

ρόλου που διαδραµατίζουν οι έννοιες της πιθανότητας, της ασυνέχειας και της µη 

αντιπροσωπευτικότητας στην αναµόρφωση και στον αναπροσδιορισµό των συνόρων 

που καθορίζουν την ύπαρξη του καθενός µας και τον τοποθετούν µέσα στο ευρύτερο 

παγκόσµιο συγκείµενο.6 Εποµένως ένα από τα βασικότερα στοιχεία της 

µετανεωτερικής είναι η επίλυση των διαφορών που δηµιουργούνται από την 

πολυπολιτισµική υφή των σύγχρονων κοινωνιών όχι µόνο µε αφετηρία την οικονοµία 

αλλά και µε τον πολιτισµό.  

Μας χρειάζεται πολύ κατανόηση, η οποία θα µας επιτρέψει να θεωρούµε τον 

«άλλο» ως υποκείµενο, προκειµένου να είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε τα 

συναισθήµατα και τις αντιδράσεις του. Η κατανόηση εξαρτάται από την ανθρώπινη 

εµπειρία, και αποτελεί ένα είδος κίνησης που έχει προκληθεί από την έκφραση του 

σύγχρονου τρόπου ζωής, και το οποίο µπορεί να µας καταστήσει ικανούς να 

ανακαλύψουµε την έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία είναι συνυφασµένη µε την 

ικανότητα συµβίωσής µας τους «άλλους». Εξάλλου, οι οικουµενικές λύσεις που 

υιοθετούνται σήµερα από όλες εκείνες τις χώρες που συγκροτούνται από 
                                                 
6 Σ. Βούρη, 1997, Τα Σλαβικά εγχειρίδια ιστορίας της Βαλκανικής (1991-1993). Τα έθνη σε πόλεµο, 
Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Γ. Κοντογιώργη, 2000, όπ.π., σ.σ. 61-72, Γ. Κουµάκη, 2000, Σύγχρονα 
προβλήµατα και παιδεία, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, Ο. Μπεκ, 1999, όπ.π., D. Sallenave, 1998, Το άλλοθι 
του ανθρωπισµού, στο Le Monde Diplomatique, τ. 14, σ.σ. 17-18, Σ. Σολταρίδη, 2001, Πολιτικός και 
ιδεολογικός προσανατολισµός στην Τουρκία µέσω των σχολικών βιβλίων, στο Εκπαιδευτικοί 
Προσανατολισµοί, τ. Χειµώνας, σ.σ. 9-15, Ο. Τσακηρίδη-Θεοφανίδη, 2000, Τοπική αυτοδιοίκηση και 
πολιτισµική διαχείριση: Τάσεις οµοιογενοποίησης και διαφοροποίησης, στο Κωνσταντοπούλου Χ., 
κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 237-250, Π. Χαράµη, 2000, Χαιρετισµός, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & 
Σιπητανού Α. (επιµ.) Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών, 
Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 19-20, B.G. Brander, 1998, Starting into chaos. Explorations in the 
decline of western civilization, Dallas Spence publ., G. Flouris & P. Calogiannakis, 1998, Native 
culture and supranational awareness. An exploratory study of European children�s attitudes, in Willems 
G.M., et al. (eds.) Towards intercultural language teacher education, Nijmegen, Han Press, p.p. 31-42, 
C.A. Ggrant & J.M. Sachs, 1995, Multicultural education and postmodernism: Movement toward a 
dialogue, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 89-105, Z. Gregoriou, 2001, The others as the 
host: Troublesome guides, polyglot cosmopolitans, counterfeit aphrodites, in Cultural Critique, vol. 75, 
p.p. 1-21, K.D. Gutierrez & P. McLaren, 1995, Pegagogies of dissent and transformation: A dialogue 
about postmodernity, social context and the politics of literacy, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) 
op.cit., p.p. 125-147, G. Jauregui-Bereciartu, 1994, Decline of the nation-state, Reno, University of 
Nevada Press, B. Kanpol, 1995, Multiculturalism and empathy: A border pedagogy of solidarity, in 
Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 177-195, B. Langer, 1998, Globalization and the myth of 
ethnic community: Salvadoran refugees in multicultural states, in Bbennett D. (ed.) Multicultural 
states, Lonodn, Routledge, p.p. 163-177, S.W. Rothstein, 1996, Schools and society, Englewood Cliffs: 
N.J., Merrill.      
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διαφορετικές πολιτισµικές παραδόσεις είναι αρκετές για να µας υπενθυµίσουν ότι οι 

πολιτισµοί δε βρίσκονται πάντοτε ούτε κατ� ανάγκη σε συγκρουσιακή τροχιά, και ότι 

δε χρειάζεται κάποιος να έχει απαραιτήτως εχθρούς, προκειµένου να είναι σε θέση να 

αυτοπροσδιοριστεί.7   
 Ωστόσο η δόµηση της εικόνας ενός ξένου πολιτισµού δεν είναι µία απλή 

διαδικασία. ∆ύο τουλάχιστον εµπόδια µας έρχονται άµεσα στο µυαλό. Tο πρώτο είναι 

η αφελής και αδιαµφισβήτητη προσκόλληση σ� ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό 

σύστηµα: το δικό µας. Tο δεύτερο σχετίζεται άµεσα µε το πρώτο από την άποψη ότι 

αυτή η άκριτη προσκόλληση διαµορφώνει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο ή µια οπτική 

γωνία η οποία καθορίζει και αµαυρώνει τις αναπαραστάσεις που έχει το άτοµο για 

άλλες πολιτισµικές πραγµατικότητες. Oι διάφορες αυτές οπτικές γωνίες γύρω από τις 

οποίες οργανώνονται οι αναπαραστάσεις για την ετερότητα, συµπεριλαµβάνουν 

τέσσερις βασικές θεωρήσεις. Έτσι έχουµε από τη µία πλευρά τις αναπαραστάσεις του 

εαυτού, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε 

τους εαυτούς µας, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο µας βλέπουν οι άλλοι, και από 

την άλλη τις αναπαραστάσεις των άλλων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ο τρόπος 

                                                 
7 Χ. Αντωνίου, 2000, Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός ως παράγοντες καλλιέργειας της ευρωπαϊκής µας 
ταυτότητας, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 17-26, J. Berry, 1997, Συγκριτικές µελέτες των µορφών 
γνωστικού ύφους και οι συνέπειές τους για την εκπαίδευση στις πλουραλιστικές κοινωνίες, στο Modgil 
S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 302-317, Α.Ε. Γκότοβου, 2001, Οικουµενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα. 
Η επαναδιαπραγµάτευση του νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. Ιδίου, D. Cuche, 2001, Η έννοια 
της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, Μ. Ηλιού, 1996, Παιδεία και 
πολιτισµοί: η συγκριτική προσέγγιση του Le Thanh Khoi, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 86, σ.σ. 22-25, 
Χ. Κωνσταντοπούλου, κ.ά. (επιµ.), 2000, όπ.π., Β. Μακράκη & Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001, 
Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινότητα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, E. Morin, 1998, Ένα µοντέλο 
πολιτισµού: η Μεσόγειος, στο Le Monde Diplomatique, τ. 14, σ.σ. 112-114, Π. Χαράµη (επιµ.) 2000, 
Σχολείο χωρίς σύνορα. Μαθητικά γυµνάσµατα στα ανθρώπινα δικαιώµατα, Αθήνα, εκδ. ΚΕΜΕΤΕ, Μ. 
Ψηµίτη, 2000, όπ.π., σ.σ. 85-108, M. Albrow, 1997, The global age, Stanford: CA., Stanford 
University Press, N. Blake, 1996, Between postmodernism and antimodernism: The predicament of 
educational studies, in British Journal of Educational Studies, vol. 44, no. 1, p.p. 42-65, L. 
Couloubaritsis, et al., 1993, The origins of European identity, Brussels, European Interuniversity Press, 
A. Giddens, 1991, Modernity and self-identity, Stanford, Stanford University Press, H.A. Giroux, 
1995, The politics of insurgent multiculturalism in the era of Los Angeles uprising, in Kanpol B. & 
McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 107-124, Z. Gregoriou, 2001, op.cit., p.p. 1-21, G.C. McGhee & K.W. 
Thompson, 1989, Summary, in McGhee G.C., Krogh P.F. & Thompson K.W. (eds.) op.cit., p.p. 1-34, 
N. Papadakis, 1998, European educational policy and the challenges of the post-industrial society: 
Towards the learning society, in Alheit P. Olesen H.S. & Papaioannou S. (eds.) Education, 
modernization and peripheral community, Roskilde, Adult Education Research Gropu Publ., p.p. 11-
55, S. Papaioannou, 1998, Challenges and perspectives to education in modern societies, in Alheit P. 
Olesen H.S. & Papaioannou S. (eds.) op.cit., p.p. 57-72, T.S. Popkewitz, 2000, Rethinking the 
comparative problem of infusion/exclusion: Contributions of postmodern social and political theory, 
στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 179-194, K. Robbins, 1993, History, religion and identity in 
modern Britain, London, The Hambledon Press, A. Ross, 2001, Preparing professionals in education 
for issues of citizenship and identity in Europe, London, CiCe publ., S. Shapiro, 1995, Educational 
change and the crisis of the left: Toward a postmodern educational discourse, in Kanpol B. & McLaren 
P. (eds.) op.cit., p.p. 19-38.   
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µε τον οποίο µας βλέπουν οι άλλοι, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο εµείς βλέπουµε 

τους άλλους.8 
 Σύµφωνα λοιπόν µε την ισχύουσα διαµορφωµένη αντίληψη, οι πολιτισµοί 

διαχωρίζονται στον οικείο πολιτισµό και στους ξένους πολιτισµούς, πολλοί από τους 

οποίους δεν ισχύουν στο µυαλό των ανθρώπων ως πολιτισµοί, µε αποτέλεσµα οι 

οµάδες φορείς τους να χαρακτηρίζονται µε στερεοτυπικές κατηγορίες, όπως 

πρωτόγονοι, άγριοι, απολίτιστοι, κ.ά. Oι στερεοτυπικές αυτές εκτιµήσεις 

πραγµατώνονται σε είδη επικοινωνίας και σε σχέσεις, όταν οι διάφοροι πολιτισµοί 

έρθουν σε επαφή. Tότε προκύπτουν και οι γνωστές συγκρούσεις, για τις οποίες 

βέβαια δεν ευθύνονται οι διαφορές µεταξύ των πολιτισµών. Ωστόσο, οι 

προκαταλήψεις αυτές που προκύπτουν από τον εθνοκεντρισµό και είναι υπεύθυνες 

για τις αρνητικές αξιολογήσεις των µη οικείων πολιτισµών, εντοπίζονται σε όλες τις 

ανθρώπινες κοινωνίες, ακόµη και στις πιο αποµονωµένες. Tο φαινόµενο αυτό είναι 

τόσο καθολικό µια που το σφάλµα των στερεότυπων αντιλήψεων για οµάδες είναι 

σχεδόν αναπόφευκτο για τον άνθρωπο, αφού προκύπτει ως αποτέλεσµα απλοποίησης 

της πολυπλοκότητας του κοινωνικού περιβάλλοντος και της ταξινόµησης των 

πολυάριθµων κοινωνικών φαινοµένων. H ένταση και η διάρκειά τους εξαρτώνται από 

το βαθµό επαφής των οµάδων µε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. Στην 

πραγµατικότητα, η τάση να τοποθετούµε τον οικείο πολιτισµό στο κέντρο του 

κόσµου και να εκτιµούµε τους άλλους ως ανώτερους ή κατώτερους δεν µας 

διαφοροποιεί από τους άλλους, ούτε µας εµποδίζει να περιορίζουµε την ανθρωπότητα 

στα όρια της κοινότητάς µας.9 

                                                 
8 Ε. Murphy-Lejeune, Α. Cain, C. Kramsch, 1996, Analysing representations of otherness using 
different text-types, in Language, Culture and Curriculum, Vol. 9, No 1, p.p. 51-65, Th. Winther-
Jensen, 1995, The 16th CESE Conference Opening Address of the President of the conference, in CESE 
newsletter, Vol. 37, p.p. 3-4. 
9 Κ. Βρύζα, 1997, όπ.π., Ε. Γκότοβου, 1997, Εθνική ταυτότητα και διαπολιτισµική εκπαίδευση, στο Η 
Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τ. 19, σ.σ. 23-27, Ε. Κανακίδου, Β. Παπαγιάννη, 1994, ∆ιαπολιτισµική 
Αγωγή, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Α. Χατζηγεωργίου, Ι. Μαρκαντώνη, Σ. Παντίδη, 1996, 
"Κοντινοί" και "απόµακροι" λαοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Κοινωνικές αποστάσεις και 
στερεότυπα Ελλήνων µαθητών για λαούς της Ε.Κ., στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α., & Πετρουλάκη 
Ν. (Επιµ.). Η εκπαίδευση στην Ενωµένη Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 432-443, A. 
Φραγκουδάκη, 1997, Οι πολιτικές συνέπειες της ανιστορικής παρουσίασης του ελληνικού έθνους, στο 
Φραγκουδάκη Α., & ∆ραγώνα (επιµ.) "Τι είν' η πατρίδα µας;" Εθνοκεντρισµός στην Εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ.σ. 143-198, L. Bombas, 1999, "Looking for" Immigrant and Ethnics 
"Through the Lines" of selected Greek Educational Journals: A Content Analysis Long Overdue, in 
Rifas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 309-323, A. Busia, 1998, Re:locations-rethninking Britain from Accra, 
New York, and the map room pf the British museum, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 267-281, J. 
Gundara, 1996, European Integration and Intercultural Curricula, in Winther-Jensen Th. (ed.) 
Challenges to European Education: Cultural Values, National Identities, and Global Responsibilities, 
New York, Peter Lang, p.p. 195-208, R. Jackson, 1995, Religious education�s. Representation of 
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Η περιφρόνηση για τον «άλλο» που ανήκει σε µια διαφορετική οµάδα, χώρα ή 

θρησκεία, δεν αποτελεί απλά µια κακή συνήθεια, η οποία ανήκει πλέον στο 

παρελθόν. Αντίθετα, η ισχύουσα οικονοµική κρίση έχει προσδώσει ιδιαίτερες 

διαστάσεις στη διαδικασία αυτή, οι οποίες έχουν µε τη σειρά τους οδηγήσει στην 

εξάπλωση της ξενοφοβίας και των φυλετικών διακρίσεων. Οι πολιτισµικές ροές που 

ξεκινούν από τις χώρες της ∆ύσης έχουν κατακλύσει ολόκληρο τον κόσµο, 

περιθωριοποιώντας, παραµορφώνοντας ή απειλώντας ακόµη και µε αφανισµό τους 

άλλους πολιτισµούς. Η πολιτισµική επιδροµή του Βορρά αποστερεί τις κοινωνίες του 

Νότου από τη γνώση της ιστορίας τους, εξασθενεί τη συλλογική τους µνήµη και 

παραποιεί τη φυσιογνωµία τους. Η άρνηση αποδοχής της ύπαρξης ξενοφοβικών 

τάσεων ταυτίζεται µε την άρνηση παραδοχής και θέασης της ισχύουσας 

πραγµατικότητας. Ο διάλογος των πολιτισµών, καθώς και η οικοδόµηση µιας 

πλανητικής συνείδησης υπονοµεύονται από τον ανταγωνισµό, τις αντιπαραθέσεις και 

την έλλειψη κατανόησης µεταξύ των πολιτισµών.10 Η έξαρση των εθνικών 

ταυτοτήτων, η αναζωπύρωση του εθνικισµού και του θρησκευτικού φανατισµού, του 

τοπικισµού και του ρατσισµού τροφοδοτούν τις εντάσεις και υποσκάπτουν την 

παγκόσµια ειρήνη.   

Όµως η ξενοφοβία, που εκφυλίζεται εύκολα σε ρατσισµό, αποτελεί στη 

δεκαετία του 1990 ένα ακόµα πιο γενικευµένο φαινόµενο, από ότι ήταν την εποχή του 

φασισµού. Το 1999 ήταν χρονιά έκρηξης της ρατσιστικής βίας στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές, και όχι µόνο χώρες. Πρόκειται κυρίως για µια παγκόσµια και όχι απλώς 

µια µετακοµµουνιστική κατάσταση. Oι �άλλοι� µπορεί και πρέπει να κατηγορηθούν 
                                                                                                                                            
�religions� and cultures� in British Journal of Educational Studies, vol. 43, no. 3, p.p. 272-289, K. 
Malik, 1996, op.cit., p.p. 1-4, E. Myrphy-Lejeune, A. Cain & C. Kramsch, 1996, Analysing 
representations of otherness using different text-types, in Language, Culture and Curriculum, vol. 9, 
no. 1, p.p. 51-65, A. Ross, 2000, Curriculum construction and critique, London, Falmer Press, S. W. 
Rothstein, 1996, Schools and Society. New Perspective in American Education, Englewood Cliffs, 
N.J., Merrill & Prentice Hall. 
10 ∆. Αγραφιώτη, 2000, Πολιτισµικό/ πολιτιστικό: Το αβέβαιον της οριοθέτησης, στο 
Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 39-48, C. Bagley, 1997, Πολυπολιτισµικότητα, τάξη και 
ιδεολογία: Μια σύγκριση Ευρώπης-Καναδά, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 89-105, Κ. Βρύζα, 
1997, όπ.π., Γ. Κοντογιώργη, 1994, Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως πρόταγµα και ως προοπτική, στο 
Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, 
Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», σ.σ. 27-44, 
Κωνσταντοπούλου Χ., Εισαγωγή: Αναφορά στην έννοια και στις όψεις των σύγχρονων αποκλεισµών, 
στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 11-30, Ζ. Πρυνεντυ, 2000, όπ.π., σ.σ. 49-60, ∆. 
Χαλκιώτη, 1997, όπ.π., σ.σ. 34-36, �All different all equal�, 1995, op.cit., I. Davies, 1999, The 
Holocaust: educational dimensions, pronciples and practice, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 289-296, C. 
Dejardin, 1984, Multiculturalism exists, in Forum, vol. 1, p.p. XII-XIII, E. Hicks, 1999, Ninety-five 
languages and seven forms of intelligence, New York, Peter Lang, T. Knudsen, et al., 1997, How to 
create a multicultural atmosphere, in Hedegaard E. (ed.) op.cit., p.p. 77-88, J. Slater, 1995, Teaching 
history in the new Europe, London, Cassell, C.A. Torres, 1998, op.cit.    
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για όλα τα δεινά, τις αβεβαιότητες και τους αποπροσανατολισµούς που προκαλεί στο 

άτοµο η σύγχρονη εποχή. Kαι ποιοι είναι αυτοί οι �άλλοι�; Προφανώς, και 

ουσιαστικά εξ ορισµού, αυτοί που δεν είναι εµείς, οι ξένοι, που ακριβώς επειδή είναι 

ξένοι, είναι εχθροί. Aν δεν υπήρχαν οι ξένοι, µε τα ανέντιµα κόλπα τους, θα έπρεπε 

να τους εφεύρουµε. Aλλά στην αυγή της νέας χιλιετίας σπάνια θα χρειαζόταν να 

εφευρεθούν. Yπάρχουν παντού και µπορούµε να τους αναγνωρίσουµε µέσα στις 

πόλεις ως δηµόσιους κινδύνους, οι οποίοι µας µισούν και συνωµοτούν εναντίον 

µας.11 

 Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι όντως υπάρχουν διαφορές µεταξύ 

των πολιτισµών, άλλοτε σηµαντικές και άλλοτε ασήµαντες, άλλοτε εµφανείς και 

άλλοτε λανθάνουσες. ∆εν είναι, εξάλλου, λίγες εκείνες οι περιπτώσεις που οι 

διαφορές αυτές µεταξύ των πολιτισµών συνιστούν πηγή παρεξηγήσεων, ίσως µάλιστα 

και αφορµή πολεµικών συγκρούσεων µεταξύ των λαών της γης.12 

                                                 
11 E.J. Hobsbawm, 1994, Έθνη και Εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα, Πρόγραµµα, µύθος, 
πραγµατικότητα, Νάντρις Χ. (επιµ.), Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα, M.H. Segall, κ.ά., 1993, όπ.π., B. 
Bernardi, 1988, Ethnocentrism as a social need and disease, paper presented at the Seventeenth 
International Conference, op.cit., p.p. 1-20, Α. Flew, 1991, Thinking About Social Thinking, London, 
Fontana Press, Τ.Κ. Oommen, 1997, Citizenship, Nationalism and Ethnicity, Cambridge, Polity Press. 
12 Είναι γνωστές οι θέσεις του Bernal περί µαύρης Αθηνάς, οι οποίες τονίζουν τη σηµασία του αρχαίου 
αφρικανικό-σηµιτικού πολιτισµού. Σε πρώτη ανάγνωση, οι απόψεις του Bernal δε φαίνονται άστοχες. 
Ωστόσο, µια προσεκτικότερη ανάγνωση µας επιτρέπει να κατανοήσουµε ότι µοιάζει το ίδιο αφελής 
τόσο µε εκείνους επιµένουν στην ανωτερότητα του ∆υτικού πολιτισµού όσο και µε εκείνους που 
υποστηρίζουν ότι η Αίγυπτος κυριαρχεί τόσο στην ιεραρχία των αρχαίων πολιτισµών όσο και των 
µεταξύ τους σχέσεων. Η έµφαση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην εµπιστοσύνη που επιδεικνύει στα 
κείµενα της εποχής που προέρχονται από την περιοχή αυτή. Ωστόσο, ο Bernal στην προσπάθειά του να 
υποστηρίξει τη θεωρία του, δεν γίνεται απλά αντιευρωκεντρικός, αλλά προχωρεί ένα βήµα παραπέρα. 
Κατά την άποψή του στην Ευρώπη υπάρχουν οι κακοί και υπάρχουν και οι χειρότεροι, στους οποίους 
αρκετές φορές συµπεριλαµβάνει ακόµα και την ίδια την Ελλάδα. Αντίστοιχα είναι έκδηλη η συµπάθειά 
του προς την Αίγυπτο, τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τη νεότερη περίοδο από το 1246 και 
εξής. Με άλλα λόγια, υπάρχει στο έργο του µια προκατάληψη, η οποία σε καµία περίπτωση δεν 
εξυπηρετεί αυτό που ο ίδιος ανέλαβε να υπερασπίσει. Το ερώτηµα που προκύπτει εύλογα στην 
περίπτωση αυτή είναι ότι αν αντί των πυραµίδων είχε διασωθεί ο ναός του Σολοµώντα στην 
Ιερουσαλήµ, τότε θα ήµασταν ή όχι σε θέση να κάνουµε αποδεκτά περισσότερα σενάρια για την 
αρχαιότητα, στα οποία θα αναγνωριζόταν και ο ρόλος της ανατολικής Μεσογείου; Η προσπάθεια 
απαλοιφής του ευρωκεντρισµού δεν είναι δυνατόν να ερµηνευθεί, κυρίως από αυτούς που 
συµµετέχουν στην προσπάθεια αυτή, ως µια κίνηση αντικατάστασης του ευρωκεντρισµού µε 
αφρικανοκεντρικές ή ισλαµικοκεντρικές προσεγγίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις 
θέσεις του Bernal, βλέπε: M. Bernal, 1997, Η Μαύρη Αθηνά και η υποδοχή της, στο Σύγχρονα Θέµατα, 
τ. 64, σ.σ. 24-36, M. Bernal 1997, Race in history, in Van Horne W. (ed.) Global convulsions, New 
York, State University of New York Press, p.p. 75-92, J. Goody, 1997, Πρώιµοι δεσµοί µεταξύ 
Ανατολής και ∆ύσης, στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 105-112, Κ. Κωστάκη, 1997, Η µαύρη Αθηνά: 
Αφηγήσεις στο κενό, στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 37-41, S. Morris, 1997, Η κληρονοµιά της 
«Μαύρης Αθηνάς», στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 55-61, Ε. Σκοπετέα, 1997, Ποιος έχει δίκιο; Και 
τι µας νοιάζει; στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 42-45, Τ. Χριστίδη, 1997, όπ.π., σ.σ. 46-48, B.G. 
Brander, 1998, op.cit., D. Cchakrabarty, 1998, Modernity and ethnicity in India, in Bennett D. (ed.) 
op.cit., p.p. 91-110, R.J. Holton, 1998, Globalization and the nation-state, London, MacMillan, M. 
Koundoura, 1998, op.cit., p.p. 69-88, S. Theofanides, 1987, Athena: Neither black noe white but 
bright..., Athens, Panteino University.    
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 H καλλιέργεια του εθνικού αισθήµατος, κεντρικού και απαραίτητου 

γνωρίσµατος των εθνικών κρατών, η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας, αλλά και η 

επιλογή της εθνοκεντρικής και ενιαίας οργάνωσης της ιστορίας, αντιµετώπισαν συχνά 

πρόσθετες δυσκολίες λόγω της παρουσίας στην επικράτεια των �διαφορετικών� 

εθνοπολιτισµικών συνόλων. Tο κριτήριο της σύµπτωσης των πολιτικών µε τα 

εθνοπολιτιστικά όρια, που µπορεί να συµπυκνωθεί στο αίτηµα ένα κράτος - ένα 

έθνος, µετέτρεψε τις αποκλίσεις τους σε πρόβληµα και απειλή. Oύτε η συγχρονική 

ποικιλότητα, αλλά ούτε και η διαπολιτισµική ρευστότητα και δυναµική βρήκαν τη 

θέση τους στην κατασκευή της εθνικής ταυτότητας, ενώ οι �άλλοι� περιορίστηκαν 

στην αθέατη πλευρά, άγνωστοι και µακρινοί, πρόσφοροι σε κάθε είδους 

µυθοπλασίες.13 

 Eπιπρόσθετα, η περιφρόνηση και η υιοθέτηση µιας εξαιρετικά εχθρικής 

συµπεριφοράς απέναντι στους άλλους από τη µια, και η ταυτόχρονη, σχεδόν 

µυστικιστική θεοποίηση της εθνικής ταυτότητας του ατόµου, καθώς και των δικών 

του πραγµατικών ή φανταστικών καλών χαρακτηριστικών από την άλλη, 

διαστρεβλώνουν τόσο την εικόνα της κοινότητας όσο και του ίδιου του ατόµου. H 

έννοια της πολιτισµικής ταυτότητας δεν υποδηλώνει απαραίτητα την ύπαρξη κάποιων 

οµογενοποιητικών τάσεων ή την ιδέα της συσσώρευσης διαφόρων πραγµάτων, αλλά 

αντίθετα τη συνένωση διαφορετικών τρόπων ζωής, γνωµών, αντιλήψεων και µορφών 

καλλιτεχνικής έκφρασης, οι οποίες σε σταθερή βάση επηρεάζουν και εµπλουτίζουν η 

µία την άλλη. Παράλληλα, η πολιτισµική διάσταση είναι αυτή που καθιστά, 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ορατή την ύπαρξη αυτής της ετερογένειας. Γι� 

αυτόν ακριβώς το λόγο και σήµερα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης και 

αποδοχής αυτής της ποικιλοµορφίας. Eπιπρόσθετα, κανένας δεν µπορεί να ισχυρισθεί 

ότι οι διακρατικές πολιτισµικές διαφοροποιήσεις είναι συστηµατικά µεγαλύτερες από 

τις πολιτισµικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν µέσα στα όρια µιας συγκεκριµένης 

χώρας και µάλιστα µε έναν τέτοιο τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να επηρεάσουν 

αρνητικά την παγκόσµια ολοκλήρωση.14 

                                                 
13 ∆. Λαφαζάνη, 1997, Εµείς και οι "άλλοι". Η διαχείριση της εθνο-πολιτισµικής διαφορετικότητας, 
στο Σύγχρονα θέµατα, τ. 63, σ. 11, S. Illyes, 1988, Psychological aspects of ethnic mentality, paper 
presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-32, Β. Kruithof, 1994, On 
nationalism, culture and education: some preliminary remarks aiming at a common curriculum for an 
intensive course, in NESA, Strand IIII, Amsterdam, November, p.p. 1-5.  
14 Β Ε. Αβδελά, 1997, Χρόνος, Ιστορία και εθνική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, στο Φραγκουδάκη 
Α., & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ. 54, Μ. Billig, 1995, op.cit.,  Gelder, 1994, op.cit., Κ. Reif, 1993, 
Cultural Convergence and Cultural Diversity as Factors in European Identity, in  Garcia S. (ed.) 
European Identity and the Search for Legitimacy, London, Printer, p.p. 131-151, Μ. Szabolsci, 1988, 
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 Eξάλλου, η κατανόηση και η αποδοχή των �άλλων� εµπεριέχεται ήδη ως 

βασική αρχή σε αρκετούς πολιτισµούς και παρουσιάζεται µε τη µορφή της καλής 

γειτονίας. Kαθώς οι σύγχρονες µορφές κοινωνικής οργάνωσης επιβάλλουν τη γνώση 

µας για και την υποταγή µας σε όλο και µεγαλύτερες / ευρύτερες ανθρώπινες οµάδες, 

τα καθήκοντα που απορρέουν από την έννοια αυτή της καλής γειτονίας έχουν 

επεκταθεί. Έτσι, τα άτοµα µπορεί ν� αντιπαθούν τους γείτονές τους, να µην τους 

εµπιστεύονται ή να τους φοβούνται, και ίσως ακόµα να προσπαθούν να τους 

αγνοήσουν ή να τους αποφύγουν. ∆εν µπορούν όµως να ξεφύγουν από τα 

παραλειπόµενα που δηµιουργεί η συµβίωση µαζί τους στα πλαίσια της παγκόσµιας 

γειτονιάς. Όταν η γειτονιά ταυτίζεται µε τον πλανήτη, τότε δεν αποτελεί λύση η 

προσπάθεια ν� αποφύγουµε τους �κακούς� γείτονες.15 

 Παράλληλα, το να µπορέσει κάποιος να παραµερίσει την εθνοκεντρική του 

εστίαση και τις παρορµήσεις του, του παρέχει αρκετά κοινωνικά οφέλη. Tου ανοίγει 

το δρόµο για την κοινωνική µετάσταση, που δεν είναι τίποτε άλλο από την 

πραγµατική κατανόηση της άποψης του �άλλου�. H κοινωνική µετάσταση οδηγεί στο 

ενδιαφέρον, στον αλτρουισµό και στη συµπόνια, ενώ παράλληλα η θεώρηση των 

πραγµάτων µέσω της άποψης κάποιου �άλλου� εξαλείφει τα στερεότυπα και 

ενδυναµώνει την ανοχή και την αποδοχή των διαφορών. Aυτές οι ικανότητες είναι 

ακόµη περισσότερο απαραίτητες στις µέρες µας, σε µια αυξανόµενα πλουραλιστική 

κοινωνία, επιτρέποντας έτσι στους ανθρώπους να ζήσουν αρµονικά µε αµοιβαίο 

σεβασµό και δηµιουργώντας τη δυνατότητα για παραγωγικό δηµόσιο διάλογο.16 

 Oι άνθρωποι που κατανοούν περισσότερους από έναν πολιτισµούς, έχουν την 

ικανότητα να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, να τους κάνουν να συζητούν, ν� 

ανταλλάζουν απόψεις και να µαθαίνουν να εµπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Γι� αυτό 

ακριβώς κρίνεται απαραίτητο στις µέρες µας τα νεαρά άτοµα κάθε κοινωνίας να 

µάθουν να ανέχονται και να αναγνωρίζουν τον �άλλο�, µε τον οποίο κάποια στιγµή 

στη ζωή τους θα χρειαστεί να συνδιαλλαγούν. Kαι αυτό θα επιτευχθεί µόνο όταν γίνει 

κατανοητός ο λόγος για τον οποίο ο �άλλος� είναι διαφορετικός και θέλει να µείνει 

διαφορετικός. Γι� αυτό και ο µελλοντικός πολίτης δεν πρέπει να ερµηνεύει τη 

                                                                                                                                            
Ethnocentrism in education. A comparative analysis of Eastern and Western problems in Europe, paper 
presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-26, Ι. Wallerstein, 1990, Culture 
as the Ideological Battleground of the Modern World- System, In Theory, Culture & Society, Vol. 7, 
No., 2-3, p.p. 31-55. 
15 The Commission on Global Governance, 1995, op. cit. 
16 F. Cassano, 1997, South of Modernity, in Review of Mediterranean Politics and Culture, No. 2, 
Spring  p.p. 16-19, D. Goleman, 1995, Emotional Intelligence, New York, Bantacy Books. 
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διαφορά και την ποικιλία των πολιτισµών ως απειλή για την ταυτότητά του, αλλά ως 

πολιτισµικό πλούτο, αν θέλει να επικοινωνήσει δηµιουργικά στο µέλλον µε τους 

�άλλους�. Eξάλλου, η αναγνώριση του δικαιώµατος του �άλλου� να είναι 

διαφορετικός, καθώς και η κατανόηση της σηµασίας που έχει ο κάθε πολιτισµός για 

την ανθρωπότητα, ενισχύει την ουσιαστικότερη κατανόηση του οικείου πολιτισµού 

και παρέχει στο άτοµο τα κατάλληλα µέσα για να διατηρήσει την πολιτισµική του 

ταυτότητα και ν� αντισταθεί σε µια παθητική αφοµοίωση.17 

 Aπό την άλλη, το αίτηµα της ανοχής ή ανεκτικότητας της διαφοράς που συχνά 

παρουσιάζεται να συµπυκνώνει τις πιο προωθηµένες µορφές κοινωνικοπολιτικών 

αντιστάσεων των σύγχρονων κοινωνιών απέναντι στις ποικίλες µορφές εθνικισµού, 

εθνοκεντρισµού, ρατσισµού, αντισηµιτισµού και ξενοφοβίας, δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητικό, όχι τόσο γι� αυτό που θέλει να πει, αλλά για τον τρόπο µε τον οποίο το 

λέει. Έτσι, η ίδια η επιλογή του όρου ανοχή, καθώς προϋποθέτει τη γενναιοδωρία του 

ανωτέρου, φανερώνει ότι η διαφορά έχει ήδη αξιολογηθεί ως κάτι το αρνητικό, το 

οποίο όµως, εν συνεχεία καλούµαστε να ανεχθούµε, και τούτο είναι προβληµατικό, 

τόσο για τους �διαφορετικούς� όσο και για τους εκάστοτε υπόλοιπους.18 

 Για όλους αυτούς τους λόγους, τα σύγχρονα κράτη καλούνται να βρουν, µέσω 

της εκπαίδευσης, τους κατάλληλους τρόπους µε τη βοήθεια των οποίων θα 

διασφαλίσουν τη γνώση και κατανόηση του οικείου πολιτισµού και παράλληλα θα 

παρέχουν στους µαθητές τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν το αντίστοιχο υλικό 

άλλων χωρών. 

 Tο πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η 

κατανόηση της ποικιλοµορφίας των συστατικών στοιχείων που συνθέτουν τους 

διάφορους πολιτισµούς. Παρόλο που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί ο εθνοκεντρισµός, 

τα άτοµα θα πρέπει να εξελιχθούν σε κάτι παραπάνω από πιστά µέλη των κοινωνιών 

στις οποίες ανήκουν. Eίναι πλέον υποχρεωµένα να ξεπεράσουν τα εµπόδια που τους 

θέτουν οι πολιτισµοί στους οποίους ανήκουν και να αναπτύξουν το αίσθηµα της 

κατανόησης προς τους συνανθρώπους τους. Iδανικός στόχος θα ήταν να µπορέσουν 

να ταυτιστούν γενικότερα µε την ιδέα της ανθρώπινης ύπαρξης, πέρα και ανεξάρτητα 

                                                 
17  Ε. Κανακίδου, 1994, όπ.π. F. Cassano, 1997, op.cit. 
18 ∆. Λαφαζάνη, 1997, όπ.π. σ. 12, L. Bombas, 1996, "Europe and the way I see it": Recording primary 
school children's attitudes and preferences, paper presented at the 17th CESE Conference "Education 
and the Structuring of the European Space: Centre-Periphery, North-South, Identity-Otherness", 
Athens, October 13-18. 
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από πολιτισµούς, διατηρώντας ακέραιο τον ενθουσιασµό µε τον οποίο σήµερα 

αντιµετωπίζουν την ταύτιση µε τα µέλη του οικείου τους πολιτισµού.19 

 Kρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η προώθηση της πλήρους κατανόησης, 

παράλληλα µε τη διεθνή υιοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των κοινωνικών, 

φυλετικών, πολιτισµικών και θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων που εκφράζονται λόγω 

της ποικιλοµορφίας των ελεύθερων ανθρωπίνων όντων, αλλά παράλληλα είναι εξίσου 

αναγκαία η δήλωση ότι καµία θρησκεία, κανένας πολιτισµός ούτε καµία παράδοση 

δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως αφορµή για διακρίσεις ή για άσκηση βίας ενάντια 

σε οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι η γνώση και κατανόηση των άλλων 

πολιτισµών αποτελεί το µοναδικό αντίδοτο απέναντι στον εθνοκεντρισµό. H 

συγκριτική µελέτη των διαφόρων πολιτισµών µας καθιστά ικανούς να 

συνειδητοποιήσουµε τους κινδύνους που εγκυµονεί ο άκριτος εθνοκεντρισµός και 

παράλληλα µας παρέχει τα απαραίτητα υλικά και κίνητρα για να υπερβούµε τους 

περιορισµούς που τίθενται τόσο από τον πολιτισµικό ρελατιβισµό όσο και από τον 

εθνοκεντρισµό µέσω της αναζήτησης της επιστηµονικής αλήθειας αναφορικά µε τα 

εν λόγω γεγονότα και αξίες.20 

 Στην πράξη, µόνο µέσω στενότερων πολιτισµικών δεσµών θα καταστεί 

δυνατή η επίτευξη κοινών θετικών αντιλήψεων, οι οποίες θα ενδυναµώνονται από την 

ύπαρξη αµοιβαίων αναγκών και όχι από το φόβο ή την απειλή που προκαλείται από 

τον �άλλο�. M� αυτό τον τρόπο θ� αναπτυχθεί η ποικιλοµορφία και η πολλαπλότητα 

που οφείλει να διακρίνει τη σύγχρονη κοινωνία των πολιτών, η οποία αυτόµατα θ� 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στα οράµατα της νέας γενιάς που σε λίγο θα 

αναλάβει ενεργή δράση σε διεθνές επίπεδο. Στις µέρες µας, η επικράτηση της ειρήνης 

παγκοσµίως ταυτίζεται µε το σεβασµό του �άλλου� και της ταυτότητάς του, καθώς 

και µε την απόρριψη του αισθήµατος του ανταγωνισµού.21 

 Γι� αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθήσουν τους µαθητές τους να 

κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τους �άλλους�. Nα συνειδητοποιήσουν ότι όλοι οι 

κάτοικοι του πλανήτη είναι τόσο στενά δεµένοι µεταξύ τους, ώστε η ίδια η επιβίωσή 

τους να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην αµοιβαία γνώση και κατανόηση, καθώς και 

                                                 
19 J. Eggleston, 1996, A new education for a new Europe, στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α., & 
Πετρουλάκη Ν., όπ.π., σ.σ. 194-201, M. H. Segall, 1993, κ.ά., όπ.π., B. Gerder, 1994, op.cit. 
20 C. Alberdi, 1996, op.cit., B. Bernardi, 1988, op.cit. 
21 Culture, 1996, An essential element for cooperation, in Towards a New Scenario of Partnership in 
the Euro-Medirranean Area, op.cit., p.p. 177-179, J. Vidal-Beneyto, 1996, Multiculturality as a raison 
d' etre, in Towards a New Scenario of Parthership in the Euro-Mediterranean Area, op.cit., p.p. 273-
275. 
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στο σεβασµό για τους ανθρώπους των οποίων ο τρόπος ζωής και συµπεριφοράς 

διαφέρει από αυτόν των εκάστοτε µαθητών. Aρχικά, η ενασχόληση µε διαφορετικές 

οµάδες αξιών, καθώς και µε διαφορετικούς τρόπους σκέψης και συµπεριφοράς, είναι 

δυνατόν να θεωρηθεί ως απειλητική και εξαιρετικά πιεστική κατάσταση. Oι 

διαφωνίες θα είναι πολλές και η συναισθηµατική ένταση αρκετά µεγάλη καθώς θα 

µαθαίνουν να ακούν και να κατανοούν τα όσα λέγονται από µια διαφορετική οπτική 

γωνία. Tο αποτέλεσµα, όµως, όλων αυτών θα είναι η αναγνώριση της ύπαρξης αυτής 

της διαφοράς, και η κατανόηση του συγκείµενου από το οποίο προέρχεται ο �άλλος�, 

καθώς και η ανάπτυξη µιας ικανότητας για επικοινωνία µέσα στα πλαίσια της 

υπάρχουσας αυτής διαφοροποίησης. H κατανόηση της προέλευσης της διαφοράς δεν 

είναι ταυτόσηµη µε την υιοθέτηση ενός άνευ πραγµατικής αξίας ρελατιβισµού. Kαι 

αυτό γιατί είναι δυνατόν να διαφωνούν µε ορισµένες αξίες ή ενέργειες και παράλληλα 

να κατανοούν ότι αυτές είναι βαθιά ριζωµένες µέσα στα πλαίσια µιας διαφορετικής 

πολιτισµικής παράδοσης.22 

Ως πολιτισµική ύπαρξη, ο εθνικός «άλλος» καθίσταται νοητός µόνο µέσα σε 

περιβάλλον πολιτισµικού πλουραλισµού. Μέσα στα πλαίσια αυτά η έννοια της 

ύπαρξης πολλαπλών προοπτικών καθίσταται εξαιρετικής σηµασίας. Οι πολλαπλές 

προοπτικές που ενυπάρχουν µέσα στα όρια του εθνικού συγκείµενου µας καθιστούν 

ικανούς να κατανοήσουµε την αξία των διαφορετικών πολιτισµικών και ιστορικών 

πραγµατικοτήτων, καθώς και να αποκτήσουµε και αν επιδείξουµε τον απαιτούµενο 

σεβασµό ο ένας στον άλλο.  

Το άνοιγµα σε άλλους πολιτισµούς µας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουµε 

καλύτερα το δικό µας πολιτισµό και µας κάνει να µην είµαστε τόσο δύσπιστοι και 

                                                 
22 Ε. Αβδελά, 1998, όπ.π., Κ. Βρύζα, 1997, όπ.π., Γ. Τσιάκαλου, 2000, Οδηγός αντιρατσιστικής 
εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Γ. Φλουρή, 1996, Προς ένα κοινό Α.Π. στην Ενωµένη 
Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, στο Καλογιαννάκη Π. & Μαρκάκη Β., (επιµ.) Ευρώπη και 
Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 185-250,  Ι. Wojnar, 1996, Μόρφωση και πολιτιστική αγωγή, 
στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α. 7 Πετρουλάκη Ν. (επιµ.), όπ.π., σ.σ. 178-187,  Α. Applebee, 1996, 
Curriculum as Conversation. Transforming traditions of Teaching and Learning, Chicago, The 
University of Chicago Press, G. Baker, 1988, Recognition of our culturally pluralistic society and 
multicultural education in our schools, in Division of Curriculum and Instruction, Vol. 1, No. 2, p.p. 3-
4, Ζ. Bauman, 1990, Modernity and Ambivalence, in Theory, Culture & Society, Vol. 7, No 2-3, p.p. 
143-169, B.G. Brander, 1998, op.cit., P. Close, 1995, op.cit., J. Gundara, 1996, European integration 
and intercultural curricula, in Winther-Jensen Th. (ed.) Challenges to European education: Cultural 
values, national identities and global responsibilities, New Yyork, Petra Lang, p.p. 195-208, A. 
Kandylaki, 1999, �Multi-culturalism� and �anti-racism�. A binary opposition or a potential coalescence 
in Bbritish social services. Evaluating cases of sexual abuse, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 372-391, 
K. Soedjatmoko, 1989, Policymaking for long-term global goals, in McGhee G.C, Krogh P.F. & 
Thompson K.W. (eds.) op.cit., p.p. 177-192, V. Ware, 1997, The white issue, in Golding S. (ed.) Tthe 
eight technologies of otherness, London, Routledge, p.p. 243-252, J. Williams, 1997, op.cit. 
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καχύποπτοι απέναντι στους «άλλους». Μέσα από τη γνωριµία και των κατανόηση 

των άλλων πολιτισµών µπορούµε να ερµηνεύσουµε και να αποβάλλουµε τόσο τον 

εγωκεντρισµό όσο και τον ευρωκεντρισµό µας. Επιπρόσθετα, η γνωριµία των άλλων 

µας προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοήσουµε ότι οι σηµαντικότερες από τις 

διαφορές που εντοπίζονται στη συµπεριφορά των µελών διαφορετικών πολιτισµικών 

οµάδων οφείλονται συνήθως σε περιβαλλοντικούς παράγοντες παρά σε βιολογικά 

κληροδοτήµατα των προγόνων τους. Επιβάλλεται, λοιπόν, ο σεβασµός της 

παράδοσης και της ταυτότητας του «άλλου», διαδικασία που πρέπει να 

χαρακτηρίζεται και από µια επιλεκτική και δηµιουργική αφοµοίωση ορισµένων 

«αξιόλογων» ξένων στοιχείων, µε σκοπό τη δηµιουργία νέων πολιτισµικών 

µορφών.23 Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, η συνειδητοποίηση της ταυτότητάς µας 

περνά µέσα από την κατανόηση και την αποδοχή της ταυτότητας του «άλλου». 

Ωστόσο, η δηµιουργία ενός ενοποιηµένου κόσµου απαιτεί πολύ περισσότερα 

από την απλή εξάλειψη των υπαρχόντων προκαταλήψεών µας. Απαιτεί τη δηµιουργία 

και την υιοθέτηση κοινών αρχών και ιδανικών σε παγκόσµια κλίµακα. Ένας διεθνής 

οργανισµός δεν είναι δυνατόν να επιζήσει βασιζόµενος απλά και µόνο στο αίσθηµα 

του φόβου. Όπως εξάλλου έχει επισηµάνει ο Κοµφούκιος «οι άνθρωποι δεν µπορούν 

                                                 
23 Κ. Βρύζα, 1997, όπ.π., Θ. Ζιάκα, 1993, Έθνος και παράδοση, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, R. 
Samuda, 1997, Το καναδικό στίγµα της πολυπολιτισµικότητας: Κοινωνικές και εκπαιδευτικές 
επιπτώσεις, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 166-179, Α. Χουρδάκη & ∆. Καραγιώργου, 1998, 
Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σπουδή και τη διδασκαλία του Πολιτισµού και της Ιστορίας, σε 
αναφορά µε την αξιολόγηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού και τη διατύπωση βασικών 
προτάσεων, στο ∆αµανάκη Μ. (επιµ.) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Θεωρητικές και 
εµπειρικές προσεγγίσεις, Ρέθυµνο, εκδ. Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., σ.σ. 127-152, A. Dams, et al., 1998, The 
teaching of foreign languages for oral cross-cultural communication. Towards the writing of new input 
materilas, in Willems G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 113-195, Z. Gregoriou, 2000, The in-betweeness of 
postcolonial pedagogy: Teachers as receptacles and transistors of difference in Derrida�s Khora, in 
Egea-Kuehne D. & Biesta G. (eds.) Derrida and education, London, Routledge, p.p. 1-27, K.D. 
Gutierrez & P. McLaren, 1995, op.cit., p.p. 125-147, D. Harkness, 1995, History, democratic values 
and tolerance in Europe: The experience of countries in democratic transition, Strasbourg, Council of 
Europe, E. Jones, 1998, The english nation. The great myth, Bodmin, Sutton, E. Mann Borgese, 1997, 
The common heritage of mankind for the twenty-first century, in Friggieri J. & Busuttil S. (eds.) 
Interfaces, MALTA, University of Malta, p.p. 189-214, R. Nicholas, 1991, Cultures in the curriculum, 
in Liberal Education, vol. 77, no. 3, p.p. 16-21, M. Peters, 1995, Radical democracy, the politics of 
difference and education, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 39-57, L. Santos, 2000, Social 
anthropology within the context of the social sciences-cultural diversity and the educational process, in 
Ross A. (ed.) Developing identities in Europe: Citizenship education and higher education, Llondon, 
CiCe publ., p.p. 307-310, I. Solomon, 1988, Strategies for implementing a pluralistic curriculum in the 
social studies, in The Social Studies, vol. 79, no. 6, p.p. 256-259, E. Taylor, 1994, A learning model for 
becoming interculturally competent, in International Journal of Intercultural Review, vol. 18, no. 3, 
p.p. 389-408, W. Van Horne, 1997, Introduction, in Van Horne W. (ed.) op.cit., p.p. 1-48, Yeo F., 
1995, The conflicts of difference in an inner-city school: Experiencing border crossings in the ghetto, 
in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 197-215, R. Waterbury, 1993, Culture, society, and the 
interdisciplinary teaching of worls studies: An anthropological perspective, in The Social Studies, vol. 
84, no. 2, p.p. 63-66.   
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να εργαστούν µαζί αρµονικά αν δεν κατέχουν κοινές αρχές».24 Στο σηµείο αυτό 

µπορεί κάποιος εύλογα να αναρωτηθεί τι µπορεί να σηµαίνει η αποδοχή του «άλλου» 

που έχει πάψει να είναι απειλητικός. Παράλληλα, η αξιολογική ουδετερότητα 

απέναντι στην πολιτισµική διαφορά, µπορεί ως ένα βαθµό να εκλαµβάνεται ως µια 

υποχώρηση του πολιτισµικού ευρωκεντρισµού, δεν παύει, όµως, να στηρίζεται στη 

δυτικοκεντρική δηµοκρατική παράδοση. 

Μια πολυσυζητηµένη έννοια ειδικά στις χώρες της Ευρώπης είναι η έννοια 

της ανεκτικότητας. Ωστόσο, η έννοια αυτή εµφανίζεται ανεπαρκής αν λάβουµε 

υπόψη µας τόσο τις συνθήκες που επικρατούν σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και 

εκείνες που είναι πολύ πιθανόν να υπερισχύσουν στο µέλλον. Θα χρειαστεί, ίσως, να 

περάσουµε από την έννοια της ανεκτικότητας σε εκείνη της ενεργού συνεργασίας, η 

οποία µέσω της ανάληψης κοινών συλλογικών προσπαθειών στοχεύει στην 

προστασία της διαφορετικότητας.25 Στο εξής δεν καλούµαστε να ανεχόµαστε αλλά να 

σεβόµαστε τους «άλλους».   

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, µπορούµε να πούµε 

ότι οι πρωτοφανείς αλλαγές που έχουν πραγµατωθεί σε διεθνές επίπεδο επηρέασαν 

και τις σχέσεις µας µε τους εθνικούς, και όχι µόνο, «άλλους», και συνέβαλαν στη 

συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι όλοι µας αποτελούµε ισότιµα µέλη του 

ανθρώπινου είδους. Είναι αναµφισβήτητο το γεγονός ότι όλοι µας γεννιόµαστε 

εγωκεντρικοί. Από την πρώιµη, όµως, παιδική ηλικία κάθε ανθρώπινη ύπαρξη 

συνειδητοποιεί προοδευτικά ότι οφείλει να ζήσει µαζί µε τους «άλλους» προκειµένου 

να επιβιώσει. Τα εµπόδια που προκύπτουν από την εγωκεντρική ανθρώπινη φύση 

προκαλούν πολλές δυσκολίες, αντιπαραθέσεις, απογοητεύσεις, ακόµη και µίσος προς 

τους «άλλους». Όµως η πραγµατικότητα παραµένει η ίδια. Ο καθένας µας πρέπει να 

µάθει να ζει µαζί µε τους «άλλους». Κανένας δεν ενεργεί µέσα σε κενό. Κάθε 

ταυτότητα απαιτεί έναν «άλλο». 

Ωστόσο η αντίληψη ότι αν οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ο 

ένας τον άλλο θα γίνονταν αυτόµατα φίλοι, και όλα θα ήταν µια χαρά, είναι 

                                                 
24 R.J. Myers, 1989, The limits of American global goals, in McGhee G.C., Krogh P.F. & Thompson 
K.W. (eds.) op.cit., p. 104. 
25 Unesco, 1999, Ο θησαυρός που κρύβει µέσα της, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Μ. Στογιαννίδου, 2000, 
Πολυπολιτισµικότητα και παγκοσµιοποίηση: Η κατασκευή της «Ευρώπης» από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 121-134, B.G. Brander, 1998, op.cit., C. 
Jones & M. Maguire, 1998, Needed and wanted? The school experiences of some minority ethnic 
trainee teachers in the UK, in European Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 79-91, 
M.G.K. Menon, 1997, Effect of modern science and technology on relations between nations, in 
Rotblat J. (ed.) op.cit., p.p. 21-37.   



 200

επικίνδυνη και ξεκάθαρα συναισθηµατική. Η γνωριµία των «άλλων» ανθρώπων 

αποτελεί µια αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εννοιών της κατανόησης 

και του σεβασµού, όµως αυτή η γνώση από µόνη της δεν θα επιλύσει τις διαφορές 

ούτε θα επιτύχει το να συµπαθήσουµε τους ανθρώπους που είναι τόσο διαφορετικοί 

από εµάς. Ούτε η ύπαρξη µιας κοινής φυλής, θρησκείας, γλώσσας, εθνικότητας ή 

κουλτούρας διασφαλίζει την ύπαρξη φιλικών αισθηµάτων και καλής θέλησης, όπως 

ξεκάθαρα έχει καταδείξει η ιστορική αφήγηση, η οποία κατακλύζεται από µια 

πλειάδα εθνικών πολέµων, επαναστάσεων και ενδοοµαδικών διενέξεων. Η «σκληρή» 

αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να µάθουν να συµβιώνουν µεταξύ τους, 

ασχέτως αν συµπαθούν ή όχι ο ένας τον άλλο. Όσο διαφορετικοί και αν φαίνονται οι 

«άλλοι», οι συνήθειές τους δεν είναι ούτε περίεργες ούτε αφύσικες, αλλά ούτε και 

ακατανόητες. Προκειµένου να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τους «άλλους», 

οφείλουµε να γνωρίζουµε ορισµένα βασικά πράγµατα αναφορικά µε τις έννοιες της 

κουλτούρας και του πολιτισµού, τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν, καθώς και για 

την ποικιλία των τρόπων µε τη βοήθεια των οποίων άνθρωποι που προέρχονται από 

διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα χρησιµοποιούν προκειµένου να 

αντεπεξέλθουν στις αντιξοότητες της καθηµερινότητας ή και να αντιµετωπίσουν και 

να επιλύσουν παγκόσµια προβλήµατα.  

Βασικό σύνθηµα της ανθρωπότητας κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να 

είναι το εξής: «Μην οικτίρεις, µην περιγελάς, µη µισείς, αλλά να κατανοείς».26 Αν οι 

πολυπολιτισµικές κοινωνίες συνιστούν και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν µια 

πραγµατικότητα, αν στα πλαίσια του σύγχρονου κόσµου, ο οποίος γίνεται όλο και πιο 

µικρός και αλληλεξαρτώµενος, ελάχιστα προβλήµατα παραµένουν µέσα στα στενά 

εθνικά σύνορα και δεν επηρεάζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα, αν τα έθνη-κράτη 

γνωρίζουν ότι δεν µπορούν πλέον να µείνουν αποµονωµένα, αν πιστεύουµε στην 

ύπαρξη ίσων ανθρωπίνων δικαιωµάτων για όλους τους ανθρώπους, τότε οι πράξεις 

µας θα εκφράσουν όλα τα παραπάνω και θα στοχεύουν στην επίτευξη των αναγκαίων 

αλλαγών. Θα αποτρέψουν, επίσης, τη δηµιουργία διαχωριστικών γραµµών 

προκειµένου να κρατήσουµε τους «άλλους» µακριά από �µας, θα αναπτύξουµε 

                                                 
26 J. Cummins, 1999, Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση. Εκπαίδευση µε σκοπό την ενδυνάµωση σε µια 
κοινωνία της ετερότητας, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, A. Novoa, 2000, Europe and education: Historical 
and comparative approaches, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 47-70, Π. Χαράµη (επιµ.), 2000, 
όπ.π., J.B. Cole, 1995, The cultural base in education, in Hilliard A.G. III, et al. (eds.) op.cit., p.p. 27-
36, L. Couloubaritsis, et al., 1993, op.cit., F.G. Miller & M.G. Jacobson, 1994, Teaching for global 
mindedness, in Social Studies and the Young Learner, vol. 6, no. 4, p.p. 4-6.  
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σχέσεις µεταξύ µας που θα βασίζονται στην αρχή της ισότητας, και, τέλος, θα 

εξαλείψουµε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις µας.  

Αν επιτρέψουµε στους «άλλους» να είναι αυτοί που θέλουν να είναι, να 

δράσουν όπως εκείνοι επιθυµούν, να πιστεύουν σε αυτά που θέλουν, και αν και 

εκείνοι µε τη σειρά τους κάνουν το ίδιο για µας, τότε µόνο θα έχουµε επιτύχει στην 

πράξη αυτό που ακούγεται τόσο καλό στη θεωρία. Αρκεί να υιοθετήσουµε τη ρήση 

του Ερατοσθένη, σύµφωνα µε την οποία, «ούτε Έλλην ούτε βάρβαρος, καλύτερος 

είναι ένας διαχωρισµός σύµφωνα µε την αρετή και την κακία του καθενός».27 Μόνοι 

µας αποτελούµε στόχο. Όλοι µαζί µια δύναµη. Γιατί ως γνωστό, ο ήλιος δεν είναι 

ούτε µαύρος, ούτε λευκός, ούτε κίτρινος, ούτε κόκκινος, είναι απλά φωτεινός.28  

 Ποτέ ξανά τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν είχαν τόσα πολλά κοινά µεταξύ τους. 

Όσο περισσότερο οι άνθρωποι θ� αποδέχονται τη λογική της ολοένα αυξανόµενα 

αλληλοεξαρτώµενης ανθρώπινης κοινωνίας, τόσο θα αισθάνονται πιο έτοιµοι ν� 

αναζητήσουν τις ευκαιρίες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις 

καταστρεπτικές αντιλήψεις της �ετερότητας� και της �διαφορετικότητας� και να 

βρουν τον τρόπο ή τους τρόπους να εργασθούν συλλογικά. 

 H δηµιουργία του παγκόσµιου χωριού απαιτεί νέους τρόπους σκέψης και 

συµπεριφοράς. H πιο σηµαντική αλλαγή που µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι είναι ν� 

αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τον κόσµο. Mπορούν να 

αλλάξουν σπουδές, εργασία, γειτονιά, ακόµα και χώρα και ήπειρο και εντούτοις, να 

παραµείνουν όπως ήταν και πριν. Aν όµως αλλάξουν την οπτική τους γωνία 

θεώρησης του κόσµου, θ� αλλάξουν τα πάντα. οι προτεραιότητες, οι αξίες, οι κρίσεις 

και οι επιδιώξεις τους. Ξανά και ξανά, στην ανθρώπινη ιστορία, τέτοιου είδους 

αλλαγές σηµατοδότησαν το ξεκίνηµα ενός νέου τρόπου ζωής, µιας �µετάνοιας�, µε τη 

βοήθεια της οποίας οι άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν τον κόσµο µε διαφορετικά 

µάτια, να τον κατανοούν µε διαφορετικό τρόπο σκέψης και να στρέφουν την 

ενεργητικότητά τους σε νέους τρόπους ζωής. 

    

                                                 
27 Ρ. Σταυρίδου-Πατρικίου, 2001, Η αυτογνωσία, κοινό ζητούµενο ιστορίας και ανθρωπολογίας, στο 
Μέντορας, τ. 3, σ. 147. 
28 Γ. Τσιάκαλου, 2000, όπ.π. 
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2. ΤΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ 

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΑΓΓΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Η.Π.Α. 

Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη 

ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και 

την ενίσχυση του σεβασµού για τα δικαιώµατα 

του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες. 

Πρέπει να ευνοεί την κατανόηση, την ανεκτικότητα 

και τη φιλία ανάµεσα σε όλα τα έθνη και όλες τις  

φυλετικές οµάδες καθώς και την ανάπτυξη των  

δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη  

διαφύλαξη της ειρήνης�Η εκπαίδευση πρέπει να  

ρίχνει το βάρος και στο απαράδεκτο των επεκτατικών 

επιθετικών και κατακτητικών πολέµων, του εξαναγκασµού 

και της κατασταλτικής βίας και να βοηθήσει κάθε άνθρωπο 

να κατανοήσει και να αναλάβει τις ευθύνες που του 

αναλογούν για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Θα πρέπει να  

συµβάλει στη διεθνή κατανόηση, την ενίσχυση της  

παγκόσµιας ειρήνης και στις ενέργειες που γίνονται 

για την πάλη ενάντια στην αποικιοκρατία και τη νέο- 

αποικιοκρατία σε όλες τις µορφές της και σε όλες τις 

εκδηλώσεις της κι ενάντια σε κάθε µορφή και είδος  

ρατσισµού και φυλετικών διακρίσεων καθώς και κάθε 

άλλης ιδεολογίας που εµπνέει εθνικό ή φυλετικό µίσος. 

Ηνωµένα Έθνη, Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, άρθρο 26/2, 1948. 

 

Η µετανωτερική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από µια 

αλλαγή στάσεων, αναπαραστάσεων και προοπτικών, 

ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των νέων που διαβιούν 

την τρέχουσα ιστορική, οικονοµική και πολιτισµική 

συγκυρία, η οποία απαιτεί από τα νέα άτοµα που 

προέρχονται από διαφορετικές φυλετικές, θρησκευτικές 

και πολιτισµικές οµάδες να εργάζονται µαζί αρµονικά 



 203

και να µάθουν να σέβονται ο ένας τον άλλο.      

Giroux H.A., 1994, Torres C.A., 1998 

 Όπως προαναφέρθηκε καθόλη την περίοδο της κυριαρχίας των εθνικών 

κρατών, το σχολείο και η εκπαίδευση υπήρξαν εργαλεία για τη σφυρηλάτηση της 

εθνικής σταθερότητας και συνοχής, και η εξειδικευµένη γνώση που αυτά παρείχαν 

συνέβαλε στη διατήρηση του status quo και στην ιεράρχηση των διαφόρων λαών και 

πολιτισµών. Είναι γνωστό ότι κατά τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου 

προβλήθηκε έντονα το εθνικό στοιχείο, όπως αυτό αντικατοπτρίστηκε στην απαίτηση 

για αναγνώριση της υπεροχής κάποιων κρατών µε την παράλληλη υποτίµηση άλλων 

εθνικοτήτων, στη συγκέντρωση του πλούτου και της αποθησαύρισης λίγων κρατών, 

καθώς και στην επίκληση των αξιών του έθνους ως άλλοθι για την επιβολή 

ρατσιστικών ιδεολογιών. 

 Kατά τη χρονική αυτή περίοδο δηµιουργήθηκε µια νέα τάξη πραγµάτων µέσα 

στα πλαίσια των εθνικών κρατών και των αυτοκρατοριών. Eίχε όµως το κόστος της. 

Tην κήρυξη του πολέµου ενάντια στη διαφορετικότητα (diversity). Oι τοπικές 

γλώσσες και παραδόσεις καταπιέστηκαν, αν δεν εκµηδενίστηκαν, και το άτοµο 
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βρέθηκε κάτω από µια ισχυρότατη πίεση για συµµόρφωση. Oρισµένα από τα 

χειρότερα εγκλήµατα των τελευταίων ετών διαπράχθηκαν στο όνοµα της νέας αυτής 

τάξης. Oι στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν για την οικοδόµηση της νέας αυτής 

τάξης πραγµάτων ήταν δύο ειδών. Aυτή που χρησιµοποιήθηκε περισσότερο ήταν η 

στρατηγική της αφοµοίωσης, της οποίας το ισχυρότερο όπλο καθόλη τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης περιόδου υπήρξε η εκπαίδευση. H δεύτερη στρατηγική που 

χρησιµοποιήθηκε δεν ήταν άλλη από τη βίαιη εξόντωση των µειονοτήτων που 

προκαλούσαν προβλήµατα.1 

Σε όλον τον κόσµο, τα σχολεία, και οι κοινωνίες των οποίων αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα, έρχονται αντιµέτωπα µε πρωτόγνωρες αλλαγές, το µέγεθος των 

οποίων µπορεί να συγκριθεί µόνο µε εκείνες της οικονοµικής και εκπαιδευτικής 

αναδόµησης, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι βασικές 

δοµές της δηµόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις ανάγκες 

της εποχής της βιοµηχανικής επανάστασης, βρίσκονται υπό αµφισβήτηση και 

φαίνεται ότι παύουν σταδιακά να υφίστανται, καθώς κινούµαστε µε γοργούς ρυθµούς 

προς µια καθηµερινή παγκόσµια πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την 

ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας, την οικουµενοποίηση της οικονοµίας, την ύπαρξη 

στα σχολεία όλο και περισσότερο διαφοροποιηµένων µαθητικών πληθυσµών, κλπ. 

Στις µέρες µας γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη 

διεύρυνσης της οπτικής µας γωνίας θεώρησης του κόσµου, από τη στιγµή που οι νέες 

τεχνολογίες στον τοµέα των επικοινωνιών ενώνουν τον πλανήτη και η γρήγορη 

κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και τα Μ.Μ.Ε. επηρεάζουν τη ζωή όλων των 

κατοίκων της υφηλίου. Μια καθοριστική συνέπεια των σύγχρονων αλλά και  των 

µελλοντικών κοινωνικών αλλαγών είναι ότι θέτουν νέες ή εντονότερες απαιτήσεις 

στα άτοµα και κυρίως στον ψυχολογικό τοµέα. Τέτοιου είδους απαιτήσεις 

αναγκάζουν/προτρέπουν τα σχολεία να κάνουν τις κατάλληλες αλλαγές στα 

προγράµµατά τους και καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη το διδακτικό 

                                                 
1 Σ. Κρίβα, 1997, Η Παιδαγωγική ως θεωρία και πράξη υπό την οπτική γωνία της αναζήτησης και της 
διαµόρφωσης µιας παιδείας Ευρωπαϊκής, στο Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α. (επιµ.) Παιδαγωγική 
επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 
287-299, Th. Winther - Jensen, 1995, The 16th CESE Conference Opening Address of the President of 
the Conference, in CESE Newsletter, Vol. 37, p.p. 3-4, H. Rohrs, 1996, A United Europe as a challenge 
to education, στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α. & Πετρουλάκη Ν. (επιµ.) Η εκπαίδευση στην Ενωµένη 
Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 64-80. 
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προσωπικό τους να προετοιµαστεί κατάλληλα για να µπορέσει να σχεδιάσει και να 

διεκπεραιώσει τις αλλαγές αυτές των σχολικών προγραµµάτων. 

 Για να µπορέσει ο σύγχρονος κόσµος ν� ανταπεξέλθει στην πρόκληση της 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας και να κινηθεί οριστικά προς τον 21ο αιώνα, χρειάζεται 

ένα νέο όραµα, που δεν είναι άλλο από τη διανοητική δύναµη που απορρέει από τις 

νέες αλήθειες και πραγµατικότητες και προκαλεί µια πρωτοφανή αλλαγή 

συνείδησης.2 

 Η ιστορία των ανθρώπων είναι πλούσια σε πολυποίκιλες µορφές αγωγής, 

δείγµατα της πολιτιστικής τους δηµιουργίας και αδιαµφισβήτητες αποδείξεις υψηλής 

φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής προσέγγισης της ζωής και της κοινωνίας. Εντούτοις, 

ο 20ος αιώνας τελειώνει χωρίς να αφήνει έντονα σηµεία συνέχειας αυτής της 

αξιοθαύµαστης πορείας, αλλά σοβαρά προβλήµατα που σχετίζονται µε την επιβίωση 

των ανθρώπων στον πλανήτη. Προς την κατεύθυνση αυτή, η αναγκαιότητα για έναν 

πιο ανθρώπινο κόσµο ενισχύει την ανάγκη ανάπτυξης θετικών στάσεων απέναντι 

στους �άλλους�, καθώς και την προώθηση κατάλληλης συνεργασίας και πολιτικών 

που θα έχουν ως κύριο  στόχο τους την ευαισθητοποίηση του πολίτη, της κοινωνίας 

και της εκπαίδευσης.3 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η εκπαίδευση σήµερα βρίσκεται σε βαθιά κρίση και 

ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον ελιτισµό, το συγκεντρωτισµό, την οµοιοµορφία και 

τα τεχνητά εµπόδια που θέτει στους νέους. Χρειάζεται να κάνει ένα άνοιγµα σε νέες 

δοµές, νέα περιεχόµενα σπουδών και νέες αρχές.4 Με άλλα λόγια έχει ανάγκη από 

εκσυγχρονισµό και εκδηµοκρατισµό. Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η 

                                                 
2 G. Heathers, 1980, ducation to meet the Psychological Requirements for Living in the Future, in Hass 
G. (ed.) Curriculum Planning: A new approach, Boston, Allyn and Bacon, Α. Hourdakis, 1996, A 
global dimension via the teaching of the �Ancient World�. Theoretical comcepts and an empirical 
approach from Greek primary textbooks, in Mediterranean Journal of Educational Studies,  Vol. 1, No. 
2, p.p. 157-182. L. Rayapen, 1988, Ethnocentrism and multiculturalism from a unification perspective, 
paper presented at the Seventeenth International Conference on the Unity of the Sciences, Los Angeles, 
California, November 24-27, p.p. 1-26. 
3 Γ. Φλουρή, Π. Καλογιαννάκη, 1996, Η Ευρώπη ως λόγος και ως πολιτισµική αξία. Μια πιλοτική 
έρευνα για τις στάσεις των Ελλήνων µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στο Κοσµόπουλου Α., 
Υφαντή Α. & Πετρουλάκη Ν. (επιµ.). Η Εκπαίδευση στην Ενωµένη Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, , σ. 367. 
4 Θ. Ζιάκα, 1993, Έθνος και παράδοση, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, Α. Καζαµία & Μ. 
Κασσωτάκη, 1995, Εκπαιδευτικό µανιφέστο: Προβληµατισµοί για την ανασυγκρότηση και τον 
εκσυγχρονισµό της ελληνικής εκπαίδευσης, στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) Ελληνική 
εκπαίδευση: Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, σ.σ. 12-39, J. 
Kristeva, 1997, Έθνη χωρίς εθνικισµό, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, Γ. Μάρκου, 1991, Η σύγχρονη 
εκπαιδευτική πρόκληση και η εκπαιδευτική πολιτική των ελληνικών κοµµάτων, στο Λόγος και Πράξη, 
τ. 45, σ.σ. 19-27, A. Kazamias, 1990, The curse of Sisyphus in Greek educational reform: A socio-
political and cultural interpretation, in Modern Greek Studies Yearbook, vol. 6, p.p. 33-52.  
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εθνική επιβίωση µπορεί να πραγµατωθεί µόνο µέσα από την οπτική της προσφοράς 

στην ανθρώπινη κοινότητα.  

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα της ∆υτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ έχουν πολλά 

κοινά στοιχεία µεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν, επίσης, και πολλές διακριτές 

διαφοροποιήσεις, τόσο στο επίπεδο της εθνικής ιστορίας τους όσο και στο επίπεδο 

συγκρότησής τους, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τη µορφή και τη φύση της 

εκπαίδευσης που προσφέρουν στα νεαρά µέλη τους. Οι ΗΠΑ είναι από τη στιγµή της 

ίδρυσής τους ένα πολυπολιτισµικό κράτος, σε αντίθεση µε την Ευρώπη, η οποία 

ακόµα και σήµερα συνίσταται από την ύπαρξη µικρών και διαφορετικών εθνών και 

εθνικών κρατών. Ωστόσο η ύπαρξη της βασικής αυτής διαφοροποίησης δε σηµαίνει 

ότι και τα εκπαιδευτικά προβλήµατα καθώς και τα διλήµµατα που αντιµετωπίζουν 

στη σύγχρονη µετανεωτερική πραγµατικότητα διαφέρουν δραµατικά µεταξύ τους. 

Τόσο η Αγγλία και η Ελλάδα όσο και οι ΗΠΑ έρχονται σήµερα αντιµέτωπες µε τις 

προκλήσεις του 21ου αιώνα, ιδιαίτερα της παγκοσµιοποίησης, της υψηλής 

τεχνολογίας, της Κοινωνίας της Γνώσης, κλπ.        

Με την είσοδο του κόσµου στη νέα χιλιετία, η εκπαίδευση εισέρχεται και αυτή 

µε τη σειρά της σε µια νέα εποχή, της οποίας η κατεύθυνση δεν είναι απόλυτα 

ευκρινής. Έτσι, ενώ η νεωτερικότητα εξακολουθεί να ασκεί σηµαντική επιρροή τόσο 

στις κοινωνικές όσο και στις εκπαιδευτικές πρακτικές, µια νέα αντίληψη περί κόσµου 

έχει ήδη αναπτυχθεί. Ορισµένοι την ονοµάζουν µετανεωτερικότητα ή µετανεωτερική 

κατάσταση. Στο νέο αυτό κόσµο, παρατηρείται η εµφάνιση πολύ περισσότερων 

απόψεων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που σε προγενέστερες περιόδους 

βρίσκονταν υπό καθεστώς καταπίεσης. Η άρθρωση των απόψεων αυτών µεταφέρει 

µια εντελώς διαφορετική γκάµα µηνυµάτων σε όλους εκείνους που ασχολούνται µε 

τον καθορισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα µηνύµατα αυτά εκφράζουν 

ανθρώπινες αξίες, η ύπαρξη των οποίων σε προγενέστερες περιόδους αποσιωπούνταν 

από την κυρίαρχη ιδεολογία καθώς και από τα ισχύοντα συστήµατα πίστης.5 Ωστόσο, 

                                                 
5 Χρ. Αντωνίου, 2000, Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός ως παράγοντες καλλιέργειας της ευρωπαϊκής 
µας ταυτότητας, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 17-26, Α. Κάντα & Μ. Κωττούλα, 1997, Η ευρωπαϊκή 
πρόκληση και η προβληµατική της σύγχρονης εκπαίδευσης, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 94, σ.σ. 46-
52, Γ. Κουµάκη, 2000, Σύγχρονα προβλήµατα και παιδεία, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, D. Corson, 1998, 
Changing education for diversity, Buckingham, PH:, Open University Press, J. Kincheloe, P. Slattery 
& S. Steinberg, 1998, Contextualizing teaching, New York, Longman, A. Novoa, 2000, Europe and 
education: Historical and comparative approaches, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικό-συγκριτικές 
προσεγγίσεις, τιµητικός τόµος Α.Μ. Καζαµία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 47-70. 



 237

ακόµα και σήµερα εξακολουθούν να αγνοούνται από πολύ ισχυρές δυνάµεις, κυρίως 

σε τοπικό επίπεδο. Μια από αυτές είναι και η εκπαίδευση.   

Η σύγχρονη µετανεωτερική εποχή συχνά χαρακτηρίζεται ως εποχή του 

παραδόξου. Κοινωνικές δυνάµεις, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή όλων 

µας εµπεριέχουν στους κύκλους τους τάσεις ή δοµές οι οποίες είναι αντιφατικές και 

ειρωνικές µεταξύ τους, µε άλλα λόγια παράδοξες. Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας τα παράδοξα εντοπίζονται στο γεγονός ότι όσο περισσότερο η 

εκπαίδευση προσανατολίζεται προς το µέλλον και τις ανάγκες που απορρέουν από 

αυτό, τόσο παρατηρείται η δηµιουργία µιας διάχυτης νοσταλγίας για το παρελθόν. 

Αυτό είναι το παράδοξο της αλλαγής και της συνέχειας, το οποίο αποτελεί συνάµα, 

το µεγαλύτερο παράδοξο της εκπαίδευσης σήµερα.6 Η εκπαίδευση, λοιπόν, καλείται 

να αντιµετωπίσει και να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις επιταγές της αλλαγής και της 

συνέχειας, καθώς και στις πιέσεις της µετανεωτερικότητας και της νεωτερικότητας.  

Ο εκπαιδευτικός θεσµός θεωρείται ότι αποτελεί το πιο ισχυρό µέσο 

διαµεσολάβησης στην πορεία µετάβασης προς τις κοινωνίες του 21ου αιώνα, τόσο στο 

επίπεδο της αναβάθµισης της γενικής µόρφωσης όσο και σε εκείνο της διάχυσης των 

πολιτισµικών αξιών. Ως γνωστόν, η εκπαίδευση διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο 

κατά τη διαδικασία κατανόησης της κοινωνίας από την πλευρά του ατόµου. 

Παλαιότερα κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η βασικότερη αποστολή της εκπαίδευσης 

ήταν η αναπαραγωγή και µετάδοση των υπαρχόντων κοινωνικών δοµών και σχέσεων. 

Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα, η εκπαίδευση χαρακτηριζόταν ως µια 

πιστή εικόνα της κοινωνίας, την οποία µιµείται και αναπαράγει, αλλά δεν την 

δηµιουργεί. Σύµφωνα µε το σύγχρονο µετανεωτερικό τρόπο σκέψης, η εκπαίδευση 

αποκτά έναν επιπρόσθετο και περισσότερο ευαίσθητο διαµορφωτικό ρόλο.7 Η 

                                                 
6 R. Jackson, 1995, Religious education�s. Representation of �religions� and �cultures�, in British 
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ΕΛΕΣΕ µε θέµα: «Παιδεία και Πολίτης», Αθήνα, 29-30 Μαρτίου, σ.σ. 1-8, �All different all equal�, 
1995, Education pack-ideas, tools and resources for intercultural education, Strasbourg, European 
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εκπαίδευση είναι σε θέση να αλλάξει και να µετασχηµατίζει την κοινωνία, αντί απλά 

να την αναπαράγει.   

Με την άφιξη του 21ου αιώνα και της νέας χιλιετίας, τόσο οι εκπαιδευτικοί και 

οι γονείς όσο και οι απλοί πολίτες κατανοούν όλο και περισσότερο την ανάγκη 

εξεύρεσης νέων εργαλείων για την αντιµετώπιση των απαιτήσεων της νέας αυτής 

εποχής. Ήταν εποµένως αναπόφευκτη η ανάδυση ερωτηµάτων όπως: Πως θα 

εκπαιδεύσουµε τα παιδιά και τους νέους προκειµένου να γίνουν πλήρη και ενεργά 

µέλη της νέας διεθνούς πραγµατικότητας, και να ανταποκριθούν επιτυχώς στις 

απαιτήσεις και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτή; Ή πως πρέπει να 

ερµηνευθούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές υπό το πρίσµα ενός ευρύτερου πολιτισµικού 

συγκείµενου; 

Το να ζήσουµε όλοι µαζί αρµονικά πρέπει να αποτελέσει τον τελικό στόχο της 

εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. ∆υστυχώς, όµως, η πραγµατικότητα αυτή δεν 

χαρακτηρίζει την καθηµερινή µας ζωή. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα ως 

προϊόντα της ιστορικής διαµόρφωσης του έθνους-κράτους είναι εθνοκεντρικά, 

λειτουργώντας ως κρατικοί µηχανισµοί και ως δηµόσια ιδρύµατα, τα οποία 

εξυπηρετούν καθολικές εθνικές ανάγκες και συµφέροντα. Έχουν σχεδόν όλα 

διαµορφωθεί πάνω σε πεποιθήσεις που απορρέουν από νεωτερικές αντιλήψεις και γι� 

αυτό το λόγο είναι ανίκανα να παρέχουν τα νέα παραδείγµατα σκέψης που απαιτούν 

οι σύγχρονες ανάγκες επιβίωσης του ανθρώπου.8 Στην πραγµατικότητα, µε το να 

                                                                                                                                            
Youth Centre, K. Borhaug, 1999, Education for democracy, in Ross A. (ed.) Young citizens in Europe, 
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178, H.A. Giroux, 1994, op.cit., p.p. 347-366, H.A. Giroux, 1994, Slacking off: Border youth and 
postmodern education, in Journal of Advanced Composition, vol. 14, no. 2, p.p. 347-366, M.B. Hadley 
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community and territory: the politics of ethnicity and nationalism, in International Affairs, vol. 72, no. 
3, p.p. 445-458, L. Stoll & D. Fink, 1996, op.cit., F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social studies in a global 
society, New York, Delmar publ., E. Walterova, 1999, Consideration of a concept of intercultural 
education in Eurpe, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, 
Ellinika Grammata, p.p. 557-559, J.A. Xanthopoulos, 1995, The quest for a European identity. The 
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8 Λ. Γιώτη & Γ. Μαρµαρινού, 1999, Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: Στάσεις, απόψεις και 
επίπεδο πληροφόρησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας γενικής 
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τονίζουν τις αρνητικές στάσεις απέναντι στις άλλες οµάδες ή έθνη, εµποδίζουν την 

ανάπτυξη της «ορθής» έννοιας της οικουµενοποίησης. Με άλλα λόγια, ως εθνικά 

συστήµατα διατηρούν τις εθνοπολιτισµικές ιδιαιτερότητές τους, καθώς και τον 

εθνοκεντρικό χαρακτήρα τους.  

Όµως, το νέο διαµορφωµένο πολιτικό και οικονοµικό ευρωπαϊκό και παγκόσµιο 

σκηνικό απαιτεί την αποενσωµάτωση της εκπαίδευσης από τον εθνοκεντρικό της 

χαρακτήρα, καθώς και την διεθνοποίησή της. Η διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται 

ανάµεσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο προκαλεί πολλές 

ιδεολογικοπολιτικές συγκρούσεις στους κόλπους των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Το 

εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση 

της αντικειµενικής αναπαράστασης του εθνικού «άλλου». Έφτασε πλέον η ώρα να 

γίνει κατανοητό από όλους ότι η γκετοποίηση της ετερότητας, καθώς και αρκετή από 

τη βία και την ξενοφοβία που υπάρχει στις µέρες µας στηρίζεται, κυρίως, σε µια 

πεπερασµένη παρά σε µια µελλοντική αντίληψη της έννοιας της ταυτότητας.  

Η κρίση που µαστίζει τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα δεν εντοπίζεται 

µόνο σε ορισµένες χώρες, αλλά έχει διεθνή χαρακτήρα, γεγονός που επιτρέπει στους 
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ειδικούς να κάνουν λόγο για την ύπαρξη µιας παγκόσµιας εκπαιδευτικής κρίσης.9 Με 

την κρίση ταυτότητας της εκπαίδευσης συνδέεται το ακόλουθο διπλό ερώτηµα: Ποιος 

είναι ο τύπος του νέου ανθρώπου και κατά πόσο η εκπαίδευση της κάθε χώρας µπορεί 

να συµβάλει στη διαµόρφωσή του;   

Τα χρόνια της δηµοτικής εκπαίδευσης παρέχουν τη δυνατότητα στους µαθητές 

να αναπτύξουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες, προκειµένου να 

είναι σε θέση να αναδιοργανώνουν τη σκέψη τους σχετικά µε παγκόσµια θέµατα και 

προβλήµατα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η έννοια του «άλλου» συνδέεται άρρηκτα µε 

τις στάσεις απέναντι στις άλλες χώρες, τα άλλα έθνη και τους «άλλους» ανθρώπους. 

Κατά την περίοδο της φοίτησης στο δηµοτικό σχολείο, οι µαθητές µπορεί να 

αναπτύξουν στάσεις απέναντι στις άλλες χώρες, κουλτούρες και ανθρώπους, οι 

οποίες µπορεί να είναι παρωχηµένες ή όχι, συνοδευόµενες από ανοιχτόµυαλες ή 

στερεοτυπικές εικόνες των εθνικών «άλλων». Η κατάσταση αυτή ποικίλει από χώρα 

σε χώρα.10  

∆ιάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς σε διάφορες χώρες του 

κόσµου, έχουν καταδείξει ότι τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν εθνοκεντρικά 

αισθήµατα ως απόρροια της επαφής τους µε διάφορους παράγοντες που έχουν 

επιφορτιστεί µε καθήκον της κοινωνικοποίησής τους. Έτσι τα παιδιά 

κατηγοριοποιούν τους «άλλους» ανθρώπους περιγράφοντάς τους ως φιλειρηνικούς, 
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κακούς, φτωχούς, καλούς, έξυπνους, όχι σαν εµάς, κλπ. Τα συµπεράσµατα στα οποία 

έχουν καταλήξει οι έρευνες αυτές, µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:11 α) Οι 

µαθητές διακρίνονται από ένα µεγάλο βαθµό εθνοκεντρισµού, ο οποίος είναι το 

προϊόν µιας εθνοκεντρικά προσανατολισµένης εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισµα, σχεδόν, όλων των χωρών του κόσµου. β) Οι στάσεις και 

οι αντιλήψεις των µαθητών, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, 

αντικατοπτρίζουν το κοινωνικοπολιτισµικό, ιστορικό και πολιτικό συγκείµενο στο 

οποίο διαβιούν. γ) Άσχετα από την ηλικία τους, οι µαθητές θεωρούν ότι η εθνική 

ταυτότητα βασίζεται σε τρεις θεµελιώδεις έννοιες: την προσκόλληση στην εθνική 

κουλτούρα και παράδοση, στον τρόπο διαβίωσης µέσα στα πλαίσια µιας 

συγκεκριµένης χώρας και στην εθνική γλώσσα.  

                                                 
11 G. Bell, 1992, Προς µια διαπολιτισµική παιδαγωγική της εκπαίδευσης των δασκάλων στην Ευρώπη, 
στο Πυργιωτάκη Ι. & Κανάκη Ι. (επιµ.) Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 
297-309, Μ. Καϊλα, κ.ά., 1999, Στάσεις των ∆ωδεκανήσιων δασκάλων και µαθητών σχετικά µε την 
εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β. & Νικοδήµου Σ. (επιµ.) όπ.π., 
σ.σ. 702-708, Ε. Κηπουροπούλου, 1999, «Ψίθυροι καρδιάς» ή «ψίθυροι ρατσισµού»; Μια µελέτη 
περίπτωσης για το ρατσιστικό λόγο σε µαθητές δηµοτικού, στο Μακεδνόν, τ. 6, σ.σ. 189-204, Β. 
Μακράκη & Ν. Μακράκη-Κωστούλα, 2001, Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία, Αθήνα, εκδ. 
Τυπωθήτω, S. Modgil, κ.ά., 1997, Πολυπολιτισµική εκπαίδευση: Η ατελείωτη συζήτηση,  στο Modgil 
S., et al. (επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 15-43, Σ. Παϊδα, 
1999, Η εικόνα του εχθρού σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, στο Εκπαιδευτική 
Κοινότητα, τ. 49, σ.σ. 32-34, B. Parekh, 1997, Η έννοια της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης, στο 
Modgil S., et al. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 44-64, Π. Χαράµη (επιµ.) 2000, Σχολείο χωρίς σύνορα. Μαθητικά 
γυµνάσµατα στα ανθρώπινα δικαιώµατα, Αθήνα, ΚΕΜΕΤΕ, M. Asensio, 1999, A cross-national 
programme to measure �europeanness�, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 167-170, G. Bell, 1995, Towards 
the Europe school: partnership in the European dimension of teacher development, in British Journal of 
In-service Education, vol. 21, no. 3, p.p. 331-346, C.F. Diaz, B.G. Massialas & J.A. Xanthopoulos, 
1999, op.cit., D. Edye & J. Delgardo-Moreira, 2001, To belong or not to belong? Can we research 
people�s attitudes to European Union citizenship?, in Ross A. (ed.) Learning for a democratic Europe, 
London, CiCe publ., p.p. 337-343, C.S. Evans, 1987, Teaching a global perspective in elementary 
classroom, in The Elementary School Journal, vol. 87, no. 5, p.p. 545-555, R. Farren, 1994, 
Nationality, ethnicity, political socialization, and public policy: Some cross national perspectives, in 
Farren R. (ed.) Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 23-102, R. Farren, 
1994, Nationality, ethnicity, national identity, and multiculturalism: Concluding observations, in Farren 
R. (ed.) op.cit., p.p. 441-462, H.L. Gates, 1992, The transforming of the American mind, in Social 
Education, vol. 56, no. 6, p.p. 328-331, M.B. Hadley & R.W. Wood, 1987, Integrating international 
education into rural schools, in The Rural Educator, vol. 9, no. 1, p.p. 15-18, L. Hagendoorn & H. 
Linssen, 1994, National characteristics and national stereotypes: A seven-nation comparative study, in 
Farren R. (ed.) op.cit., p.p. 103-126, B. Krzywosz-Rynkiewicz & M. Zielinska, 2001, Promoting 
tolerance for other cultures at school: an example of an experimental class and a test of its 
effectiveness, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 85-92, B. Krzywosz-Rynkiewicz, et al., 2001, Attitudes and 
identity: a comparative study of the perspectives of European childern, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 93-
101, B. Krzywosz-Rynkiewicz, 2001, National identity versus a community spirit in uniting Europe 
among primary school pupils and their teachers, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 103-112, E. Lastrucci, 
2000, History consciousness, socila/political identity and European citizenship, in Ross A. (ed.) 
Developing identities in Europe: Citizenship education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 
227-238, I. Lister, 1995, Educating beyond the nation, in International Review of Education, vol. 41, 
no. 1-2, p.p. 109-118, J. Lunch, 1991, Human rights, racism and the multicultural curriculum, The 
Social Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 141-153.         
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Σε θεωρητικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό συγκείµενο περιστρέφεται γύρω από τον 

νοητικό συνδυασµό της παράδοσης και της προόδου. Το πρόβληµα ωστόσο που 

ανακύπτει στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ότι, ενώ οι στόχοι του εκπαιδευτικού 

συστήµατος είναι σχετικά εξειδικευµένοι όσον αφορά τον τύπο του ανθρώπου που 

αυτό επιθυµεί να δηµιουργήσει, εντούτοις, είναι υποχρεωµένο να αναπροσαρµόζεται 

συνεχώς σε σχέση µε την πραγµατικότητα της κοινωνικής ζωής, η οποία αλλάζει 

συνεχώς, και κατά συνέπεια αλλάζει και ο τύπος του ανθρώπου που είναι κατάλληλος 

να ανταποκριθεί σ� αυτήν.  

Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από µια δραµατική αύξηση του όγκου των 

πληροφοριών, των γνώσεων, της κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του µέσω της 

επιστηµονικής έρευνας, καθώς και της άµεσης χρήσης της. Κατά συνέπεια γινόµαστε 

µάρτυρες της ύπαρξης πολλών «εποχών», οι οποίες λειτουργούν παράλληλα. Σε 

προγενέστερες περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας παρατηρείται η ύπαρξη µεγάλων 

χρονικών περιόδων, οι οποίες έχουν πάρει τα ονόµατά τους από διάφορα υλικά ή 

µέταλλα, όπως είναι η λίθινη εποχή, η εποχή του χαλκού, του σιδήρου, και του 

µπρούτζου. Αντίθετα, µόνο στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, παρατηρεί κανείς την 

ύπαρξη της εποχής του ατόµου, του διαστήµατος, των ηλεκτρονικών µέσων και της 

πληροφορικής, της νέας βιολογίας, της δηµιουργίας νέων πρώτων υλών, των 

φανταστικών επιστηµονικών ανακαλύψεων που σχετίζονται µε βασικές πλευρές του 

φυσικού περιβάλλοντος, της κατανόησης του τόπου και του χρόνου, και τέλος, των 

νέων προοπτικών που σχετίζονται µε την κατανόηση του σύµπαντος. Για πρώτη φορά 

στην ανθρώπινη ιστορία, η γνώση αποτελεί ταυτόχρονα το σκοπό, το µέσο, το προϊόν 

και το αποτέλεσµα του κοινωνικού µετασχηµατισµού, στα πλαίσια του οποίου, η 

τεχνογνωσία, η εκπαίδευση, το σχολείο και η µόρφωση διαδραµατίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην προσπάθεια νοηµατοδότησης του µετανεωτερικού κόσµου.12  

                                                 
12 Α. Καζαµία & Μ. Κασσωτάκη, 1990, Η ελληνική εκπαίδευση και η νέα Ευρώπη, στο Εκπαίδευση 
και Επάγγελµα, τ. 2, αρ. 3, σ.σ. 199-215, Μ. Κασσωτάκη, 2000, Οι προκλήσεις της εποχής µας και η 
πρόσφατη µεταρρύθµιση στην ελληνική εκπαίδευση, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 435-462, ∆. 
Λολώνη, 1997, ∆ιεθνής εκπαίδευση για τον αιώνα που έρχεται, στο Το Σχολείο και το Σπίτι, τ. 4, σ.σ. 
213-214, Χ. Μιχαλοπούλου-Βεϊκου, 1997, Νέες οπτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη σκοπιά 
της ανθρωπολογικής έρευνας, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, σ.σ. 68-75, Θ. Μυλωνά, 1998, 
Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Σ. Ταλιαδούρου, 1994, Μπροστά 
στην πρόκληση της νέας Ευρώπης, στο Οικονοµικός Ταχυδρόµος, τ. 24, σ.σ. 38-41, Γ. Φλουρή & Γ. 
Πασιά, 2000, Στο δρόµο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιο ερώτηµα έχει την πιο µεγάλη αξία; 
Εκείνο της «Γνώσης» ή αυτό της «Κοινωνίας»;, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 487-518, A.N. 
Applebee, 1996, Curriculum as conversation, Chicago, The University of Chicago Press, J.A. Bbanks, 
1992, Multicultural education: Nature, challenges, and opportunities, in Diaz C.F. (ed.) op.cit., p.p. 23-
37, B. Behar, 1998, The processing of historical knowledge in Turkish schoolbooks: time, space and 
action, in Kazamias A. & Spillane M. (eds.) Education and the structuring if the European space, 
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Στις µέρες µας το σχολείο δεν έχει πια το µονοπώλιο της µετάδοσης της 

γνώσης. Τα ΜΜΕ έχουν διευρύνει κατά πολύ µεγάλο βαθµό τους ορίζοντες της 

εµπειρίας µας. Οι σηµερινοί νέοι έχουν αντίληψη όλου του κόσµου, κυρίως χάρη 

στην ευκολία µε την οποία η τηλεόραση µεταφέρει εικόνες των γεγονότων τη στιγµή 

που αυτά εκτυλίσσονται. Εποµένως, το σχολείο δεν µπορεί πλέον να παραµείνει ένας 

απλός µεταδότης γνώσεων στους µαθητές. Αντίθετα, οφείλει να τους καταστήσει 

ικανούς να µπορούν να κατασκευάζουν τη γνώση13 και όχι απλά αποδέχονται 

παθητικά αυτά που τους δίνουν οι άλλοι.  

                                                                                                                                            
Atehns, Seirios publ., p.p. 375-386, C. Birzea, 1994, Strategies for interculturally-oriented covics 
teaching at primary and secondary level, Strasbourg, Council of Europe, E. Daum, 1999, �To lead a life 
of one�s own�: implications for learning and teaching, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 29-36, C.F. Diaz, 
B.G. Massialas & J.A. Xanthopoulos, 1999, op.cit., L. Hoffman, 1989, The politics of knowledge, New 
York, State University of New York, S. Kamboureli, 1998, The technology of ethnicity: Canadian 
multiculturalism and the language of law, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 208-222, B. Kanpol & P. 
McLaren, 1995, Introduction: Resistance to multiculturalism and the politics of difference, in Kanpol 
B. & McLaren P. (eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common struggle, London, 
Bergin & Garvey, p.p. 1-17, M.G.K. Menon, 1997, Effect of modern science and technology on 
relations between nations, in Rotblat J. (ed.) World citizenship. Allegiance to humanity, New York, St. 
Martin�s Press, p.p. 21-37, L. Santos, 2000, Social anthropology within the context of the social 
sciences-cultural diversity and educational process, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 307-310, H. Van Aalst, 
1998, Learning in the knowledge society, paper presented at the international conference of KEE on 
�Leranign and teaching�, Delphi, 18-20 December, p.p. 1-9, S. Vieux, 1994, In the shadow of neo-
liberal racism, in Race and class, vol. 36, no. 1, p.p. 23-32, C. Wulf, 1993, Paradigms of educational 
theory, in Wulf C. (ed.) Education in Europe. An intercultural task, New York, Waxmann, p.p. 29-36. 
13 T. Husen, 1991, Η αµφισβήτηση του σχολείου, Αθήνα, εκδ. Προτάσεις, Η. Θερµού, 1993, Ο ρόλος 
του ελληνικού πολιτισµού στη µεταβιοµηχανική κοινωνία, στο Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, τ. 
12, σ.σ. 101-131, Γ.Π. Μάρκου, 1996, Η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία 
διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, Θ. Πάγκαλου, 
2000, Χαιρετισµός, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 15, Γ. 
Ρουσόπουλου, 1998, Η αναλυτική της παράστασης, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Κ. Τσουκαλά, 
1997, Η δηµοκρατία της τεχνολογίας, στο Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, τ. 30, σ.σ. 27-35, Γ. 
Φλουρή, 1998, Αναζητώντας ένα νέο πλαίσιο διαµόρφωσης αρχών µάθησης και διδασκαλίας, 
παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από το ΚΕΕ µε θέµα «Μάθηση και 
∆ιδασκαλία», ∆ελφοί, 16-18 ∆εκεµβρίου, σ.σ. 1-50, Γ. Χατζηγεωργίου, 1998, Γνώθι το curriculum, 
Αθήνα, εκδ. Ατραπός, J, Bruner, 1997, The culture of education, London, Harvard University Press, A. 
Dams, et al., 1998, The teaching of foreign languages for oral cross-cultural communication. Towards 
the writing of new input materials, in Willens G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 113-195, C. Diaz, 1998a, 
Transformative knowledge ans equity issues in the schools of the Unietd States, paper presented to the 
students, faculty and staff of the University of Crete, Rethymnon, 16 December, p.p. 1-11, C. Diaz, 
1998b, Research in multicultural education: Implications for teaching, paper presented at the KEE 
Conference on �Teaching and learning�, Delphi, 18-20 December, p.p. 1-7, D. Georgescu, 1995, 
Strategies for inteculturally-oriented civics teaching at primary and secondary level. Final report of the 
experimental phase, Strasbourg, Council of Europe, C.A. Grant & J.M. Sachs, 1995, Multicultural 
education and postmodernism: Movement toward a dialogue, in Kanpol B. & MmcLlaren P. (eds.) 
op.cit., p.p. 89-105, D. Harvey, 1999, The condition of postmodernity, Oxford, Balckwell, E. Mann 
Borgese, 1997, The common haritage of mankind for the twenty-first century, in Friggieri J. & Busuttil 
S. (eds.) Interfaces, Malta, University of Malta, p.p. 189-214, B. Readings & B. Schaber, 1993, The 
question mark in the midst of modernity, in Readings B. & Schaber B. (eds.) Postmodernism across the 
ages, New York, Syracuse University Press, p.p. 1-30, B. Schaber, 1993, The aesthetics of deception. 
Giotto in the text of Boccaccio, in Readings B. & Schaber B. (eds.) op.cit., p.p. 47-62, B. Tibi, 1995, 
Culture and knowledge: The politics of Islamization of knowledge as a postmodern project? The 
fundamentalist claim to de-westernization, in Theory, Culture and Society, vol. 12, no. 1, p.p. 1-24,  M. 
Young, 1998, The curriculum of the future, Llondon, Ffalmer Press.          
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Καθώς βρισκόµαστε στην πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας και ατενίζουµε 

πίσω µας την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα στον οποίο συνέβησαν καταστάσεις 

χωρίς προηγούµενο, γίνεται πλέον ξεκάθαρο το γεγονός ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται 

στην αρχή ης µετάβασης σε µια οικουµενική κοινότητα. Ζούµε σ� έναν κόσµο ο 

οποίος συνεχώς µικραίνει και παράλληλα µας προτρέπει να απεγκλωβιστούµε από τις 

διαµάχες και το χάος που κυριάρχησε σε πολλά σηµεία του κόσµου κατά τον 

προηγούµενο αιώνα. Η αναγκαιότητα αυτή συνιστά και τη βασική πρόκληση για την 

εκπαίδευση του 21ου αιώνα.14 Πρέπει να µάθουµε να σκεφτόµαστε οικουµενικά, 

ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές εθνοκεντρικές κατασκευές του παρελθόντος και 

αντιµετωπίζοντας µε θάρρος το άγνωστο.  

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η σχολική εκπαίδευση συνιστά τη βάση 

για την αλλαγή της νοοτροπίας των ατόµων. Ο ρόλος του σχολείου είναι να 

συµµετέχει στην κατανόηση και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας, καθώς και 

στο σεβασµό της διαφοράς.15 Η ιδέα που δηµιουργεί µια τέτοια διάσταση στο 

                                                 
14 Ε. Γκότοβου, 1997, Εθνική ταυτότητα και διαπολιτισµική εκπαίδευση, στο Η Λέσχη των 
Εκπαιδευτικών, τ. 19, σ.σ. 23-27, Χ. Θεοφιλίδη, 1993, Εκπαίδευση για το 2020: ∆ιαγραφόµενες 
προοπτικές και η µεθόδευση της αλλαγής, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 19, σ.σ. 239-253, Β. 
Μακράκη & Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001, Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία, Αθήνα, εκδ. 
Τυπωθήτω, Κ. Παπαχρήστου, 1999, Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 
µονοπολιτισµικός-εθνοκεντρικός προσανατολισµός των εκπαιδευτικών συστηµάτων, στο Εκπαιδευτική 
Κοινότητα, τ. 49, σ.σ. 35-39, M. Albrow, 1997, The global age, Stanford: CA, Stanford University 
Press, M.W. Apple, 2000, How the conservative restoration is justified: Morals, genes, and educational 
policy, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 315-332, R. Farren, 1994, op.cit., p.p. 23-102, M. 
Koundoura, 1998, op.cit., p.p. 69-88, A. Montero, et al., 1997, The new act of the folkeskole and 
multicultural education, in Hedegaard E. (ed.) Working papers from the inetrnational module, 
Copenhagen, KDAS, p.p. 89-110, J. Kincheloe, P. Slattery & S. Steinberg, 1998, op.cit., E. Garcea, 
1998, European perpsectives on intercultural communication, in European Journal of Intercultural 
Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 25-40, N. Grant, 1996, European and cultural identity at the European, 
national and regional levels: Further comparisons, in Winther-Jensen Th. (ed.) op.cit., p.p. 173-192, 
G.C. McGhee & K.W. Thompson, 1989, Summary, in McGhee G.C. Krogh P.F. & Thompson K.W. 
(eds.) National ineterest and global goals, New York, University Press of America, p.p. 1-34, R. 
Pritchard, 1995, Has the federation a future? The case of the University of London, in Oxford Review 
of Education, vol. 21, no. 1, p.p. 47-54, K. Singh, , Education for the global society, in Learning the 
treasure within, Paris, Unesco, p.p. 225-227, S. Suzuki, 1996, Europe: Illumination or illusion? 
Lessons from comparative education, in Winther-Jensen Th. (ed.) op.cit., p.p. 447-468, J. Zevin, 1993, 
op.cit., p.p. 82-86.  
15 Ε. Βενιζέλου, 2000, Χαιρετισµός, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
16, Α.Ε. Γκότοβου, 1994, Εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκός προσανατολισµός, στο Κοντογιώργη Β. 
& Ορφανίση Π. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 126-137, του ιδίου, 2001, Οικουµενικότητα, ετερότητα και 
ταυτότητα. Η επαναδιαπραγµάτευση του νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. Ιδίου, Π. 
Καλογιαννάκη, 2000, Η συγκριτική παιδαγωγική στον αγγλόφωνο επιστηµονικό περιοδικό τύπο, 
σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., 95-224, Μ. Νικητάκη, 1997, Βήµατα 
προς τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, στο Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τ. 19, σ.σ. 36-39, Unesco, 1999, 
Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει µέσα της, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, A. Sinani & M. Gjokutaj, 
2000, Η αντανάκλαση των διαπολιτισµικών σχέσεων και η ένταξή τους στο περιεχόµενο των σχολικών 
αναλυτικών προγραµµάτων, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 223-230, 
Y. Fumat, 2000, Citizenship, cultural ideneity and exclusion, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 290-216, D. 
Jovanovski, 2001, The history of the Balkan nations presented in the school textbooks of the Republic 
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περιεχόµενο της εκπαίδευσης οδηγεί στην αλλαγή ενός από τους βασικότερους 

στόχους της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών αναλυτικών προγραµµάτων, 

ο οποίος στρέφεται πλέον στην αναθεώρηση και την ανατροπή χρόνιων και 

παγιωµένων αντιλήψεων αναφορικά µε τον εθνικό εαυτό και τους εθνικούς 

«άλλους». Στην ουσία, πρόκειται ίσως για τη µοναδική οδό που µπορεί να ακυρώσει 

νοοτροπίες αλλά και συµπεριφορές που έχουν τις ρίζες τους σε δεδοµένα τα οποία 

έχουν προ πολλού ξεπεραστεί.   

Αυτό που οφείλουν να κάνουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι να 

καθορίσουµε ποια από τα στοιχεία του προγράµµατος του ∆ιαφωτισµού αξίζει να 

διατηρήσουν στην προσπάθεια «κατασκευής» του νέου παγκόσµιου πολίτη. Στα 

στοιχεία αυτά µπορούν να συµπεριληφθούν η έννοια του ορθού λόγου, των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και οι θετικές όψεις της εθνικής ταυτότητας, οι 

οποίες δε χρειάζονται την ύπαρξη των εξωτερικών εχθρών προκειµένου να 

καταδείξουν την υφή τους. Στην προσπάθειά τους αυτή τα εκπαιδευτικά συστήµατα 

όλων των χωρών του κόσµου οφείλουν να αποδεχτούν την παρακάτω βασική αρχή. Η 

διαπολιτισµική επικοινωνία δεν µπορεί να υπάρξει αν προηγουµένως δεν µπορέσουµε 

να ξεπεράσουµε το ναρκισσισµό που ενυπάρχει στη γνώση που σχετίζεται µε το δικό 

µας πολιτισµό, και υιοθετήσουµε την ταπεινότητα της άγνοιάς µας. Πρέπει να 

είµαστε πρόθυµοι να κινηθούµε σε µια άγνωστη σε µας πραγµατικότητα, στα πλαίσια 

της οποίας οι συµπεριφορές µας διαφέρουν από εκείνες όσων ενστερνίζονται 

διαφορετικές από τις δικές µας πολιτισµικές αξίες, κανόνες και κοινωνικούς νόµους. 

Κατά συνέπεια πρέπει να µάθουµε πώς να µαθαίνουµε το άγνωστο. 

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα που προτίθενται να προετοιµάσουν τους µαθητές 

για την πραγµατικότητα του 21ου αιώνα, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το 

γεγονός ότι η πολιτισµική ετερότητα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, τόσο στην 

εσωτερική όσο και στη διεθνή σκηνή. Η εκπαίδευση στα πλαίσια µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας οφείλει να επιβεβαιώσει και να βοηθήσει τους µαθητές 

να κατανοήσουν τον εθνικό τους πολιτισµό. Εντούτοις, οφείλει ακόµα να τους 

                                                                                                                                            
of Macedonia, in Xochellis P.D. & Touloudi F.L. (eds.) The image of the �other�/neighbour in the 
school textbooks of the Balkan countries, Athens, Typothito, p.p. 131-140, A. McCollum, 2000, Whose 
citizenship? Developing practical responses to citizenship in the curriculum, in Ross A. (ed.) op.cit., 
p.p. 73-80, F. Murray, 1999, The mutlicultural centrality of the profession of education, in Rigas A.V. 
(ed.) op.cit., p.p. 571-574, E. Taylor, 1994, A learning model for becoming interculturally competent, 
in International Journal of Intercultural Review, vol. 18, no. 3, p.p. 389-408, W. Van Horne, 1997, 
Introduction, in van Horne W. (ed.) op.cit., p.p. 1-48, W.P. Vogt, 1997, op.cit., T. Wilson, 2001, 
Intercultural education through children�s literature, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 77-84.      
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βοηθήσει να απαλλαγούν από την καταπίεση την οποία ασκούν πάνω τους τα εθνικά 

πολιτισµικά τους σύνορα. Βασικός της στόχος είναι η µείωση των παρεξηγήσεων 

µέσω της παροχής µιας µορφής εκπαίδευσης στα άτοµα, η οποία θα τους επιτρέψει να 

κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα16 και να αποφύγουν την 

κατηγοριοποίηση των «άλλων» σύµφωνα µε τα δικά τους εθνικά ή ∆υτικά κριτήρια. 

Ωστόσο το εκπαιδευτικό πρόβληµα των τριών εν λόγω κρατών δε µπορεί να 

λυθεί απλά µε την υιοθέτηση ενός στείρου αντιδυτικισµού. Ο αντιδυτικισµός είναι 

εξίσου επικίνδυνος µε τον ισοπεδωτικό εκδυτικισµό. Αυτό που καλούνται να κάνουν 

είναι να είναι ανοιχτά στον έξω κόσµο, να αναπτύξουν τους δεσµούς µε τους 

γειτονικούς, και όχι µόνο, λαούς και να επιδιώξουν µια αυτόνοµη συµµετοχή στο 

πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης.        

Είναι αυτονόητο ότι η εκπαίδευση οφείλει να οικοδοµήσει την περηφάνια 

απέναντι στα επιτεύγµατα του έθνους, παράλληλα όµως, οφείλει να ευαισθητοποιήσει 

τους νέους ανθρώπους όσον αφορά τα δικαιώµατα των άλλων σε έναν αναπόφευκτα 

                                                 
16 J. Cummins, 1999, όπ.π., Μ. ∆αµανάκη, 1997, Ενδογενείς και εξωγενείς δυσκολίες κατά την 
παραγωγή ενός διαπολιτισµικά προσανατολισµένου διδακτικού υλικού, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 43, 
σ.σ. 66-73, Μ. Ηλιού, 1991, Η πρόταση του Le Thanh Khoi για µια γενική θεωρία της εκπαίδευσης, 
στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 61, σ.σ. 20-23, Μ. Ηλιού, 1996, Παιδεία και πολιτισµοί: η συγκριτική 
προσέγγιση του Le Thanh Khoi, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 86, σ.σ. 22-25, ∆. Λολώνη, 1997, 
∆ιεθνής εκπαίδευση για τον αιώνα που έρχεται. Αναπτυξιακή και περιβαλλοντική εκπαίδευση, στο Το 
Σχολείο και το Σπίτι, τ. 6-7, σ.σ. 357-358, Ο. Μπεκ, 1999, Τι είναι παγκοσµιοποίηση;, Αθήνα, εκδ. 
Καστανιώτη, J. Corbett, 1993, Postmodernism and the �special needs� metaphors, in Oxford Review of 
Education, vol. 19, no. 4, p.p. 547-555, M. Ediger, 1996, Teaching about another culture: The old order 
amish, in The Social Studies, vol. 87, no. 4, p.p. 161-164, Executive Overview, 1997, World 
citizenship: Allegiance to humanity, in Rotblat J. (ed.) op.cit., p.p. 1-18, M. Gabler, N. Gabler & J. 
Hefley, 1987, What are they teaching our children?, Wheatin: IL, Victor Books, E. Garcea, 1998, 
op.cit., p.p. 25-40, Z. Gregoriou, 1999, Contriving biomyhtographies of blue frogs, in Philosophy of 
Education, p.p. 217-221, Z. Gregoriou, 2001, The others as the host: Troublesome guides, polyglot 
cosmopolitans, counterfeit aphrodites, in Cultural Critique, vol. 75, p.p. 1-21, K.D. Gutierrez & P. 
McLaren, 1995, Pedagogies of dissent and transformation: A dialogue about postmodernity, social 
context, and the politics of literacy, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 125-147, E. Hicks, 
1999, Ninety-five languages and seven forms of intelligences, New York, Peter Lang, E. Hilke, 1990, 
Studying Japan: The cooperative way, in Southern Social Studies Journal, vol. 16, no. 1, p.p. 33-41, V. 
Klafki, 1995, Education for Europe as seen from the international perpective: Key problems as a 
central point for future-oriented work in education, in Kubina C. (ed.) The Europe school in Hesse. A 
perspective for the school of tomorrow, Wiesbaden, HIBS, p.p. 4-12, S. LeSourd, 1992, A review of 
methodologies for cross-cutlural education, in The Social Studies, vol. 83, no. 1, p.p. 30-35, I. Lister, 
1995, Educating beyond the nation, in International Review of Education, vol. 41, no. 1-2, p.p. 109-
118, J. Lynch, 1991, Human rights, racism and the multicultural curriculum, The Social Studies, vol. 
87, no. 2, p.p. 141-153, C. MacCarthy, 1991, Multicultural approaches to racial inequality in the United 
States, in Oxford Review of Education, vol. 17, no. 3, p.p. 301-317, G.C. McGhee & K.W. Thompson, 
1989, op.cit., p.p. 1-34, S.K. Morales, 1999, Final take-home exam: Workshop for secondary world 
history teachers with ~50% intermediate minority language students, A. Ross, 1999, Introduction: 
Young citizens in Europe, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 1-6, L. Stoll & D. Fink, 1996, op.cit., F. Stopsky 
& S. Lee, 1994, op.cit., W.P. Vogt, 1997, op.cit., J. Williams, 1997, More better different. Intercultural 
understanding and cultural diversity: The roles of cultural provision for young people, Brussels, 
Council of Europe, K. Yoshino, 1997, Cultural nationalism and �internationalization� in contemporary 
Japan, in Van Horne W. (ed.) op.cit., p.p. 131-148, J. Zevin, 1993, op.cit., p.p. 82-86.      
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πλουραλιστικό κόσµο. Στη διαδικασία αυτή συµπεριλαµβάνονται η κατανόηση των 

γεγονότων και της φύσης της πολιτισµικής διαφοροποίησης, καθώς και των οδών που 

ενώνουν τους πολιτισµούς σε ένα κοινό ανθρώπινο πλαίσιο. Η εκπαίδευση για τον 

πλουραλισµό αποτελεί µια από τις ουσιαστικότερες επιταγές του 21ου αιώνα. Αυτό 

που οφείλουν να κάνουν οι παιδαγωγοί είναι να βρουν µια παιδαγωγική προσέγγιση, 

η οποία επαναπροσδιορίζει την έννοια της εθνικής ταυτότητας όχι µέσω της 

αρχέγονης αντίληψης περί εθνικότητας ή µιας µονολιθικής σύλληψης του πολιτισµού, 

αλλά ως τµήµα µιας µετανεωτερικής πολιτικής περί πολιτισµικής διαφοροποίησης, 

στα πλαίσια της οποίας οι ταυτότητες συνεχώς διαπραγµατεύονται και 

επανανακαλύπτονται µέσα στο συγκείµενο πολύπλοκων και αντιφατικών εκφάνσεων 

της εθνικής αίσθησης του ανήκειν. 

Μια τέτοιου είδους εκπαίδευση είναι αυτή που διαθέτει ένα από τα βασικά 

κλειδιά για την κατασκευή και πραγµάτωση τέτοιου είδους πολιτισµικών 

ταυτοτήτων, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της κοινής γνώσης και των 

υπερεθνικών αξιών. Η διαδικασία αυτή συνιστά µια ξεκάθαρη αναγνώριση της 

ουσιαστικής σφυρηλάτησης της εθνικής κουλτούρας και του τρόπου µε τον οποίο  

εκπαίδευση µπορεί να αυξήσει την αµοιβαία κατανόηση και αλληλεπίδραση των 

παραγόντων εκείνων που σχετίζονται µε τη διαχείριση της διαφορετικότητας, 

προκειµένου να στρέψουν τους ανθρώπους τον έναν εναντίον του άλλου. ∆ίνοντας 

έµφαση σε πολιτισµικά σηµαντικούς τοµείς, διασφαλίζεται η οργάνωση της 

εκπαίδευσης γύρω από ζωντανές παραδόσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τόσο το 

παρόν και το µέλλον όσο και το παρελθόν.17  

                                                 
17 Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια επικοινωνία. Πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, E.W. 
Eisner, 1999, Αναλυτικά προγράµµατα και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, Λευκωσία, εκδ. 
Λειβαδιώτη, Γ.Π. Μάρκου, 1996, όπ.π., Γ. Νικολάου, 2000, Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της 
πολυπολιτισµικότητας στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 123-134, A. 
Applebee, 1996, op.cit., J, Bruner, 1999, Culture, mind, and education, in Moon B. & Murphy P. (eds.) 
Curriculum in context, London, The Open University Press, p.p. 148-178, A.M. Cetto, 1997, 
Introduction of courses on world citizenship into the curricula of schools and universities, in Rotblat J. 
(ed.) op.cit., p.p. 1450154, G. Gay, 1992, Effective teachning practices for multicultural classrooms, in 
Diaz C.F. (ed.) op.cit., p.p. 38-56, H. Giroux, 1998, The politics of national identity and the pedagogy 
of multiculturalism in the USA, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 178-194, N. Grant, 1996, op.cit., p.p. 
173-192, M. Hartoonian, 1992, The social studies and project 2061: An opportunity for harmony, in 
The Social Studies, vol. 83, no. 4, p.p. 160-163, B. Kanpol & P. McLaren, 1995, op.cit., p.p. 1-17, B. 
Kanpol, 1995, Multiculturalism and empathy: A border padagogy of solidarity, in Kanpol B. & 
McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 177-195, E. Marlow, 1998, Caring and the elementary curriculum, 
ED422085, p.p. 1-12, D. Roche, 1997, Expanding human loyalties, in Rotblat J. (ed.) op.cit., p.p. 134-
142, J. Smolicz, 1996, Education and cultural democracy: The search for a multicultural nation, in 
Winther-Jensen Th. (ed.) op.cit., p.p. 499-526, M. Zavalloni, 1999, Identity, ethnicity, gender and the 
politics of education, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 62-67.  
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Από τη στιγµή εκείνη αρχίζει σε όλες σχεδόν τις χώρες να συνειδητοποιείται ότι 

η εκπαίδευση οφείλει να διαδραµατίσει ένα πιο καθοριστικό ρόλο στις µέρες µας, µε 

αποτέλεσµα να παρουσιάζονται κατά καιρούς διάφορες θεωρήσεις οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι θα καταστήσουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα ικανά ν� 

ανταποκριθούν µε τον ταχύτερο και αποδοτικότερο, κατά το δυνατόν, τρόπο στις 

σύγχρονες απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, τα εκπαιδευτικά θέµατα αποτελούν στη 

σύγχρονη µετανεωτερική εποχή ένα από τα βασικότερα θέµατα και µελήµατα όλων 

όσων ενδιαφέρονται και αγωνιούν για τη συνολική επιβίωση όλων εκείνων των 

διαφορετικών συνανθρώπων και γειτόνων µας. Ήταν λοιπόν αναµενόµενο ν� 

αρχίσουν να ακούγονται διάφορες φωνές, οι οποίες υποστήριζαν ότι είναι πραγµατικά 

ανώτερο, και επιτακτικά αναγκαίο σύµφωνα µε τις µετανεωτερικές συνθήκες, εκείνο 

το εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο παράλληλα µε την παραδοσιακή του λειτουργία, 

της καλλιέργειας της εθνικής ταυτότητας, προβάλει τόσο τις πολιτισµικές όσο και τις 

κοινωνικές πλευρές της ζωής διαφορετικών ανθρώπων σε άλλους τόπους και 

εποχές.18 

                                                 
18 Αν και η ύπαρξη ενός υπερεθνικού ουµανισµού εντοπίζεται στο λόγο των Ευρωπαίων φιλοσόφων 
ήδη από τον 16ο αιώνα, εντούτοις η εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση πρωτοεµφανίζεται ως ξεκάθαρο 
θέµα της εκπαιδευτικής πολιτικής την εποχή του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου. Αµέσως µετά το 
τέλος του πολέµου, η εκπαίδευση για τη διεθνή κατανόηση θεωρήθηκε ως επιτακτική ανάγκη τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. όπου υπήρχε διάχυτη η πεποίθηση ότι οι κοινωνίες είναι δυνατόν να 
βελτιωθούν δραστικά µόνο µέσω της εκπαίδευσης. Kαθίσταται, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι η εκπαίδευση 
για διεθνή κατανόηση αντικατοπτρίζει µια σαφή διαφοροποίηση της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής, 
τόσο στο επίπεδο των διανοητικών ανησυχιών όσο και στο επίπεδο των εθνικών συµφερόντων. Η 
φιλοσοφία της δεν ήταν άλλη από την ενδυνάµωση των υπερεθνικών στοιχείων της υπάρχουσας 
εθνικής εκπαίδευσης, µε απώτερο σκοπό τη γεφύρωση του χάσµατος που υφίσταται ανάµεσα στα 
στοιχεία εκείνα τα οποία απορρέουν από την παράδοση και τις ανάγκες της σύγχρονης µετανεωτερικής 
εποχής. Θεωρήθηκε ότι το σχολείο ήταν ο κατάλληλος τόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού, µια 
που αποτελούσε µια σαφή αναπαράσταση των ήδη από τότε υφιστάµενων πολυπολιτισµικών 
κοινωνιών. Ταυτόχρονα όµως, το σχολείο αποτελεί και ένα πρόσφορο χώρο δηµιουργίας και 
αναπαραγωγής ρατσιστικών και ξενοφοβικών τάσεων. Εποµένως, το σχολείο θα µπορούσε να 
λειτουργήσει ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφορικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των 
διαφωνιών και των αντεγκλήσεων που προκύπτουν προς όφελος και των δύο πλευρών. Ως µια 
αυθεντική αναπαράσταση της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί, το σχολείο θεωρήθηκε ότι θα 
µπορούσε να λειτουργήσει όχι µόνο ως ένα καθοδηγητικό µοντέλο για τη δηµιουργία ορθά 
σκεπτόµενων παγκόσµιων πολιτών, αλλά ταυτόχρονα να παρέχει µια σωτήρια εναλλακτική λύση στην 
ευρύτερη κοινωνία µέσα στα πλαίσια της οποίας κινείται να λειτουργεί. Για περισσότερες πληροφορίες 
βλέπε: O. Albornoz, 1988, Ethnocentrism in education: Comparative analysis, the case of Latin 
America and the Caribbean, paper presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 
1-42, G.  Bell, 1997, Being at the heart of Europe?, in Managment in Education, Vol. 11, No. 2, p.p. 
25-27, L. Bombas, 1999, "Looking for" Immigrant and Ethnies "Through the Lines" of Selected Greek 
Educational Journals: A Content Analysis Long Overdue, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 309-323, T. 
Kozma, 1988, Dimensions of multiculturalism. The emergence of an new educational ideology, paper 
presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-19, R. Scapp, 1993, Feeling the 
weight of the world (studies) on my shouldres, in The Social Studies, Vol. 84, No. 2, p.p. 67-70, Κ. 
Shleicher, 1988, Public opinion and "international education". Challenges to education policy, paper 
presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-47, Κ. Schleicher, 1992, 
Education for Global Awareness, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) Ethnocentrism in Education, 
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Παράλληλα, η ύπαρξη ανοιχτού πνεύµατος, η κατανόηση της σηµασίας που έχει 

η διατήρηση της ειρήνης καθώς και η ενεργή προώθησή της στα πλαίσια της 

δηµιουργίας µιας συλλογικής συνείδησης, η ικανότητα και η ετοιµότητα για ενεργό 

συµµετοχή στην ειρηνική επίλυση των εντάσεων που κατά καιρούς προκύπτουν, 

θεωρήθηκε πολύ σηµαντική όσον αφορά το γενικότερο θέµα της σχολικής 

αξιοπιστίας.19 

Μέσα στο συγκείµενο αυτό, αρθρώθηκαν αµέτρητες συζητήσεις, οι οποίες 

περιστράφηκαν γύρω από τις έννοιες της διαπολιτισµικής, της πολυπολιτισµικής, 

καθώς και της οικουµενικής εκπαίδευσης. 

Ο όρος διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι συνυφασµένος µε την έννοια του 

σεβασµού της αξίας των διαφόρων πολιτισµών, τους οποίους αντιµετωπίζει ως ίσους, 

ενώ παράλληλα, φανερώνει την ύπαρξη µιας θετικής στάσης αναφορικά µε το θέµα 

των πολιτισµικών αλληλοδράσεων.20 Η διαπολιτισµική αγωγή θεµελιώνεται στην 

προτεραιότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου 

απέναντι στον πολιτισµό, µε αποτέλεσµα να αποκτά υπερπολιτισµική διάσταση. 

Ωστόσο, πέρα από την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασµό των πολιτισµικών 

οµάδων, υπηρετεί την παγκόσµια ειρήνη, τη διεθνή κατανόηση, καθώς και τον 

οικουµενικό αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη. Προτείνεται ως ένα σύνολο 

διαδικασιών εξισορρόπησης µεταξύ διακρίσεων και εντάσεων, οι οποίες προκύπτουν 

από τη διαφοροποιηµένη συµµετοχή των ατόµων στις κοινωνικές διεργασίες, καθώς 

                                                                                                                                            
New York, Peter Lang, p.p. 193-226, R. Waterbury, 1993, Culture, Society and the interdisciplinary 
teaching of world studies. An Anthropological perspective, in The Social Studies, Vol. 84, No. 2, p.p. 
63-66. 
19 Ν. Άχλη, 1983, όπ.π., Μακράκη Β., 1996, Η οικουµενική αγωγή στη σχολική εκπαίδευση: Μια 
προσέγγιση, στο Καλογιαννάκη Π. & Μακράκη Β. (επιµ.) Ευρώπη και Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. 
Γρηγόρη, σ.σ. 20-45, Η. Rohrs, 1996, A United Europe as a challenge to education, στο Κοσµόπουλου 
Α., Υφαντή Α. & Πετρουλάκη Ν. (επιµ.), όπ.π. σ.σ. 64-80. 
20 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τον όρο διαπολιτισµική αγωγή εννοεί µια συγκεκριµένη πρακτική 
σχολικής εκπαίδευσης για τα νεαρά άτοµα µιας χώρας, στην οποία ζουν διαφορετικές εθνότητες. Η 
UNESCO διευρύνει τον όρο σε διεθνές επίπεδο, υιοθετώντας παράλληλα και µια πολιτική διάσταση, η 
οποία διακρίνεται στην εκπαιδευτική πρακτική και αναφέρεται στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε κύριο 
στόχο τη διατήρηση της εθνικοπολιτικής ταυτότητας των πολιτών ως διαπραγµατευτικό επιχείρηµα 
ίσης µεταχείρισης στην παγκόσµια κοινότητα και στην κατανοµή του παγκόσµιου πλούτου. Σε γενικές, 
λοιπόν, γραµµές, η διαπολιτισµική εκπαίδευση θα µπορούσε να ορισθεί ως µια θεώρηση η οποία 
αναγνωρίζει α) τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές πραγµατικότητες των εµπειριών του ατόµου 
που ζει µέσα σ� ένα πολιτισµικά ποικιλόµορφο και πολύπλοκο ανθρώπινο περιβάλλον και β) τη 
σηµασία των πολιτισµικών, φυλετικών, θρησκευτικών, εθνικών και κοινωνικο-οικονοµικών 
διαφοροποιήσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ε. Κανακίδου, Β. Παπαγιάννη, 1994, 
∆ιαπολιτισµική Αγωγή, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ. 13, Ν. Η. Barry  &  J. V.  Leachner, 1995, 
op.cit., p. 149, E. Walterova, 1999, Consideration of a concept of intercultural education in Europe, in 
Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, Ellinika Grammata, p. 
558. 
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και από τη διαφοροποιηµένη πολιτισµική τους ταυτότητα, αλλά δεν αποτελούν στην 

ουσία τις πραγµατικές αιτίες αυτών των εντάσεων.21 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση συνιστά µια διεθνή πρακτική, η οποία ασχολείται 

τόσο µε την εύρεση των ανθρώπινων κοινών γνωρισµάτων όσο και την ανακάλυψη 

και την αναγνώριση των πολιτισµικών διαφοροποιήσεων.22 Εποµένως, η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση διαµορφώνει προσωπικές και συλλογικές ταυτότητες, 

εκθέτοντας την εµπειρία αυτών των κοινωνιών στην πιθανότητα άλλων εξίσου 
                                                 
21 K. ∆εληκωσταντή, 1995, όπ.π., E. Κανακίδου, B. Παπαγιάννη, 1994, όπ.π.   
22 Πέντε είναι οι βασικότερες από τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στα πλαίσια µιας 
πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Αυτές είναι: η εκπαίδευση για την κατανόηση της οπτικής του άλλου, η 
εκπαίδευση για αλληλεγγύη, η εκπαίδευση για σεβασµό της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας, η 
εκπαίδευση ενάντια στην εθνοκεντρική σκέψη και πρακτική, και τέλος, η εκπαίδευση ενάντια στο 
ρατσισµό. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: G. Bell, 1996, Education in an integrated Europe: the 
politics and practice of teaching and learning, στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α. & Πετρουλάκη Ν. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 202-221, Ε. Γκότοβου, 1997, Εθνική ταυτότητα και διαπολιτισµική εκπαίδευση, στο 
Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τ. 19, σ.σ. 23-27, ∆αµανάκη Μ., 1989, Πολυπολιτισµική- διαπολιτισµική 
αγωγή, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 16, σ.σ. 75-87, ∆αµανάκη Μ., 1993, Η εκπαίδευση στην "Ενωµένη" 
Ευρώπη. Πολιτικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της πολυπολιτισµικότητας και της πολυγλωσσίας, 
στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 31-32, σ.σ. 32-50, ∆αµανάκη Μ., 1997α, Η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στο 
Βέλγιο και στη Γαλλία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, ∆αµανάκη Μ., 1997β, Ενδογενείς και εξωγενείς 
δυσκολίες κατά την παραγωγή ενός διαπολιτισµικά προσανατολισµένου διδακτικού υλικού, στο Τα 
Εκπαιδευτικά, τ. 43, σ.σ. 66-73, ∆αµανάκη Μ., 1997γ, Η Εκπαίδευση των Παλινοστούντων και 
Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα: ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση, Αθήνα,Gutenberg, ∆αµανάκη Μ., 
1999, Εθνοπολιτισµική ταυτότητα και εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά, στο ∆αµανάκη Μ. & 
Μιχελάκη Θ. (επιµ.) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, Ρέθυµνο, Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ, σ.σ. 36-47, 
∆αµανάκη Μ., 2000, Η πρόσληψη της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην Ελλάδα, στο Επιστήµες της 
Αγωγής, τ. 1-3, σ.σ. 3-23, ∆αµανάκη Μ., 2001, Η διαµόρφωση της εθνικής και πολιτισµικής 
ταυτότητας των ελληνοπαίδων εξωτερικού, στο Επιστήµες της Αγωγής, τ. 1, σ.σ. 7-19, ∆αµανάκη Μ., 
2001, Θεωρητική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης των ελληνοπαίδων της διασποράς, στο Βάµβουκα 
Μ., ∆αµανάκη ∆. & Κατσιµαλή Γ. (επιµ.) Προλεγόµενα αναλυτικού προγράµµατος για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά, Ρέθυµνο, εκδ. Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., σ.σ. 15-48, Ε. Κανακίδου & Β. 
Παπαγιάννη, 1994, όπ.π., σ. 45, Γ.Π. Μάρκου, 1996, Η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας. 
Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, 
Μ. Συτζιούκη, 1999, Συγκριτική θεώρηση των τάσεων και προοπτικών της πολυπολιτισµικότητας 
στην εκπαίδευση: Το ελληνικό πλαίσιο και οι περιπτώσεις της Αυστραλίας και του Καναδά, στο Χάρη 
Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β. & Νικοδήµου Σ. (επιµ.) Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, 
Αθήνα, εκδ. Ατραπός, σ.σ. 709-717, �All different all equal�, 1995, Education pack-ideas, tools and 
resources for intercultural education, Strasbourg, European Youth Centre, G. Baker, 1988, Recognition 
of our culturally pluralistic society and multicultural education in our schools, in Division of 
Curriculum and Instruction 1, No 2, p. 3, L. Bombas, 1999, �Looking for� immigrants and ethnics 
�through the lines� of selected Greek educational journals: A content analysis long overdue, in Rigas 
A.V. (ed.) op.cit., p.p. 309-322, A. Coomans, 1995, The legal character of international documents on 
intercultural education, in Batelaan P. & Coomans F. (eds.) The international basis for intercultural 
education including anti-racist and human rights education, Hilversum, Council of Europe, p.p. 5-15, 
H.A. Giroux, 1994, Slacking off: Border youth and postmodern education, in Journal of Advanced 
Composition, vol. 14, no. 2, p.p. 347-366, M. Koundoura, 1998, Multiculturalism or multinationalism?, 
in Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, Routledge, p.p. 69-88, S. Nordenbo, 1994, The 
Equivocal Concept of National Identity. International and Multicultural Attitudes in Danish Education, 
in NESA, Strand III, Amstardam, November, p.p. 1-12, A. Schonfeld, et al., 1997, Prejudice and racism 
and intercultural teaching, in Hedegaard E. (ed.) Working papers from the international module, 
Copenhagen, KDAS, p.p. 17-35, C.A. Torres, 1998, Democracy, education and mutliculturalism, New 
York, Rowman & Littlefield, J. Williams, 1997, More better different: Intercultural understanding and 
cultural diversity: The roles of cultural provision for young people, Brussels, Council of Europe, R.J. 
Wood, 1959, Seeing the world as tohers see it, in Liberal Education, vol. 45, p.p. 2-6.      
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σηµαντικών τρόπων ζωής, ενώ παράλληλα εκφράζει όχι µόνο την απαίτηση για την 

ύπαρξη εθνικού  πλουραλισµού αλλά και την αναγκαιότητα κατοχής κοινής πολιτικής 

δύναµης.23 

Η ενεργή επικοινωνία και αλληλεπίδραση ανάµεσα στους πολιτισµούς 

υποδεικνύει µια συλλογιστική διδασκαλίας εντελώς διαφορετική από αυτή του ενός 

αναλυτικού προγράµµατος το οποίο διαχέεται από τις ιδέες εκείνες που απορρέουν 

από την παρουσίαση µιας και µοναδικής κοινωνίας, αυτής που φέρει µέσα της τον 

οικείο πολιτισµό. Αντιθέτως, αποδέχεται τους πολιτισµούς εκείνους που στην 

πραγµατικότητα δε συνιστούν από µόνοι τους πολιτικές οντότητες όπως το κράτος, το 

έθνος και η κοινωνία και επιπρόσθετα επιζητεί τη διατήρησή τους. Τέλος, η 

διαπολιτισµική παιδαγωγική-διδακτική προσέγγιση δεν αποκλείει τη σύγκριση 

µεταξύ των πολιτισµών. Αυτό που απορρίπτει είναι η αξιολόγηση και η ιεράρχησή 

τους υιοθετώντας την αρχή της ίσης αντιµετώπισης των πολιτισµών που 

εκπροσωπούνται σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία.24 

Από την άλλη, µε τον όρο πολυπολιτισµική εκπαίδευση25 οριοθετείται η ύπαρξη 

µιας διαθεµατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι ενός µονοδιάστατου 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, η οποία έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

συµβάλλει στη διασφάλιση της έννοιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

σεβασµού όλων των ανθρώπινων όντων. Ένας από τους βασικότερους στόχους της 

διαδικασίας αυτής είναι η κατανόηση και η αποδοχή των διαφορών µεταξύ των 

                                                 
23 G. Bell, 1996, Προς µια Ευρωπαϊκή διάσταση του αναλυτικού προγράµµατος των πρώτων χρόνων, 
στο Καλογιαννάκη Π., & Μακράκη Β. (επιµ.) όπ.π., Μ. ∆αµανάκη, 1993, Η εκπαίδευση στην 
"Ενωµένη" Ευρώπη. Πολιτικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της πολυπολιτισµικότητας και της 
πολυγλωσσίας, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 31-32, σ.σ. 32-50, E. Κανακίδου & B. Παπαγιάννη, 1994, 
όπ.π., σ. 46, Defining the concept. 1988, What is multicultural education, in Division of Curriculum 
and Instruction, Vol. 1, No 2, p. 2, D. M. Gollnick, & P. C. Chinn, 1994, Multicultural Education in a 
Pluralistic Society, 4th edition New York, Macmillan Colge Publishing Company, T. Kozma, 1992α, 
Education Without Indoctrination, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) op.cit., J. Ritchie, 1996, An 
investigation of views of Europe and the world in the primary curriculum systems of selected European 
countries, MA in professional studies, Bath College of Higher Education, p. 10. 
24 G. Bell, 1991, Προς µια διαπολιτιστική παιδαγωγική της εκπαίδευσης των δασκάλων στην Ευρώπη, 
στο Πυργιωτάκη Ι. & Κανάκη Ι. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 297-309, M. ∆αµανάκη, 1994, ∆ιαπολιτισµοποίηση 
των Αναλυτικών Προγραµµάτων και των Σχολικών Εγχειριδίων, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, 
Ρέθυµνο, σ.σ. 1-17, Bell G., 1991, European Citizenship: 1992 and beyond, in Westminster Studies in 
Education, Vol. 14, p.p. 15-26, T. Kozma, 1988, op.cit. 
25 Συναφείς µε την έννοια της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι και οι έννοιες της αντιρατσιστικής 
και της πολυεθνικής εκπαίδευσης, καθώς και των εθνικών σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες 
βλέπε: J. Banks, 1994, Multiethnic education. Theory and practice, Boston, Allyn & Bacon, R. Farren, 
1994, Nationality, ethnicity, political socialization and public policy: Some cross-national perspectives, 
in Farren R. (ed.) Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 23-102, A. 
Kandylaki, 1999, op.cit., p.p. 372-391, J.K. Lemlech, 1984, op.cit., F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social 
studies in aglobal society, New York, Delmar publ., J. Xanthopoulos, C. Diaz & S. Byrne, 1999, 
Education in a multicultural society, Class outline. 
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ανθρώπων και όχι η απλή ανοχή τους. Κατά συνέπεια, η πολυπολιτισµική εκπαίδευση 

αναφέρεται στην πολλαπλότητα των πολιτισµών, στα πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής 

κοινωνίας, και αφορά όλους τους µαθητές που προέρχονται από διαφορετικά 

πολιτισµικά συγκείµενα.26 Πρόκειται ουσιαστικά για µια εκπαίδευση για όλους τους 

µαθητές.27   

Εποµένως, η πολυπολιτισµική εκπαίδευση έχει ως βασικά εστιακά σηµεία της 

το άτοµο, τη δηµιουργία ενός ευαίσθητου απέναντι στη διαφορετικότητα διδακτικού 

περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη για υιοθέτηση εκείνων των αρχών που δίνουν 

έµφαση τόσο στην ακαδηµαϊκή επίδοση όσο και στην κοινωνική και προσωπική 

ανάπτυξη των µαθητών. Βασικός σκοπός της είναι η διόρθωση της παραµορφωµένης 

εικόνας των διαφόρων εθνικών οµάδων που απαρτίζουν µια κοινωνία, καθώς και η 
                                                 
26 S. Modgil, κ.ά., 1997, Πολυπολιτισµική εκπαίδευση: Η ατελείωτη συζήτηση, στο Modgil S., κ.ά., 
(επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 15-43, Μ. Συτζιούκη, 
1999, όπ.π., σ.σ. 709-717, J.A. Banks, 1992, Multicultural education: Nature, challenges, and 
oportunities, in Diaz C.F. (ed.) Multicultural education for the 21st century, Washington, D.C., Nea 
publ., p.p. 23-37, C.F. Diaz, B.G. Massialas & J.A. Xanthopoulos, 1999, Global perspectives for 
educators, Boston, Allyn & Bacon, S.M. Fain, 1988, Revising the american character: Perspectives on 
global education and mutlicultural education, in Louisiana Social Studies Journal, vol. 15, no. 1, p.p. 
26-33, E. Hicks, 1999, Ninety-five languages and seven forms of intelligence, New York, Peter Lang, 
Iowa State Department of Public Instruction, 1984, Career education. Multicultural nonsexist education 
in Iowa Schools, Des Moines, Iowa State Department of Public Intsruction, J. Lemlech, 1984, 
Curriculum and instructional methods for the elementary school, New York, MacMillan publ., J. 
Lynch, 1991, Human rights, racism and the mutlicultural curriculum, in The Social Studies, vol. 87, no. 
2, p.p. 141-153, C. MacCarthy, 1991, Mutlicultural approaches to racial inequality in the United States, 
in Oxford Review of Education, vol. 17, no. 3, p.p. 301-317, W.W. Nobles, 1995, The infusion of 
African and African American content: A question of content and intent, in Hilliard A.G. III, et al. 
(eds.) Infusion of African and African American content in the school curriculum, Chicago, Third 
World Press, p.p. 5-26, S.L. Pugh, J. Garcia & S. Margalef-Boada, 1994, Multicultural tradebooks in 
the social studies classroom, in The Social Studies, vol. 85, no. 2, p.p. 62-64, B. Shaw, 1988, The 
incoherence of multicultural education, in British Journal of Educational Studies, vol. 35, no. 3, p.p. 
250-267, J. Spinthourakis & J. Katsilis, 1999, Multicultural education: Historical and sociological 
foundations, in Rigas A.V. (ed.) op.cit., p.p. 181-194.    
27 Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση της πολυπολιτισµικής 
εκπαίδευσης: 1) ο εθνικός πλουραλισµός ως µια συνεχώς αυξανόµενη κοινωνική πραγµατικότητα, η 
οποία επηρεάζει άµεσα τις ζωές των νέων ανθρώπων, 2) το γεγονός ότι αρκετές φορές τα άτοµα 
αποκτούν γνώσεις µε βάση τις οποίες σχηµατίζουν λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε συγκεκριµένες 
εθνικές ή πολιτισµικές οµάδες, και 3) το ότι οι αντιλήψεις και οι γνώσεις µας σχετικά µε ορισµένες 
εθνικές ή πολιτισµικές οµάδες περιορίζουν την οπτική θεώρησης των πραγµάτων και συχνά 
συµβάλλουν αρνητικά στην παροχή ίσων ευκαιριών στα µέλη όλων των εθνικώς και πολιτισµικών 
οµάδων µιας κοινωνίας. Οι αρχές στις οποίες βασίζεται είναι ότι: 1) κάθε πολιτισµός έχει τη δική του 
εσωτερική συνοχή, ακεραιότητα και λογική, 2) κανένας πολιτισµός δεν είναι από τη φύση του 
καλύτερος ή χειρότερος από κάποιον άλλο, και 3) όλα τα άτοµα είναι, άλλα σε µεγαλύτερο και άλλα 
σε µικρότερο βαθµό, πολιτισµικά προσδιοριζόµενα.Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Κ. 
∆εληκωσταντή, 1995, Τα δικαιώµατα του ανθρώπου. ∆υτικό ιδεολόγηµα ή οικουµενικό ήθος; 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Γ. Νικολάου, 2000, Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της 
πολυπολιτισµικότητας στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 123-134, B. 
Parekh, 1997, Η έννοια της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 44-
64, J. Banks, 1994, op.cit., Ν. Η. Barry, &  J. V. Lechner, 1995, Preservice teachers' attitudes about and 
awareness of multicultural Τeaching and learning, in Teaching and Teacher Education, Vol. 11, No 2, 
p.p. 149-161,  R. Janzen, 1995, The social studies conceptual dilemma: Six contemporary approaches, 
in The Social Studies, vol. 86, no. 3, p.p. 134-140, Κ. Schleicher, 1992, op.cit. 
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δηµιουργία ενός αναλυτικού προγράµµατος, το οποίο παρουσιάζει ολόκληρη την 

«αληθινή» ιστορία της ανθρωπότητας. Κατά συνέπεια οι στόχοι της 

πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης δεν περιορίζονται απλά στο επίπεδο της διδασκαλίας 

θεµάτων που αφορούν διαφορετικές οµάδες ή χώρες, αλλά επεκτείνονται στο να 

καταστήσουν τους µαθητές ικανούς να κατανοήσουν και να αποδεχτούν την ιδέα της 

ύπαρξης διαφορετικών πολλαπλών τρόπων ζωής, γλωσσών, πολιτισµών και τρόπων 

θέασης του κόσµου. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο µαθητής καλείται να ανακαλύψει, 

µέσα από την προσέγγιση των διαφόρων πολιτισµών, τα στοιχεία εκείνα που 

ενώνουν, καθώς και αυτά που διαφοροποιούν το ανθρώπινο γένος, προκειµένου να 

είναι σε θέση να αυτοπροσδιορίζεται στα πλαίσια οποιουδήποτε πολιτισµού, να 

εκφράζει την κρίση του και να είναι σε θέση να κάνει λογικές επιλογές.28 Μπορούµε, 

λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι η πολυπολιτισµική εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη 

ενός ανοιχτού µυαλού που θα σέβεται τους «άλλους» και όχι απλά στην επίτευξη της 

ανοχής από την πλευρά των µαθητών.    

Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση επιδιώκει να υπερβεί τον εθνοκεντρισµό 

χωρίς να καταστρέψει τις βασικές αξίες που απορρέουν από το εθνικό-πολιτισµικό 

υπόβαθρο των µαθητών. Εκτός από αυτόν τον κοινωνικά εξισορροπιστικό ρόλο της, 

η διαπολιτισµική αγωγή συντελεί ταυτόχρονα στην οικοδόµηση ενός δρόµου κοινής 

πορείας των λαών προς µια κοινωνία χωρίς σύνορα, η οποία θα θεµελιώνεται σ� ένα 

κοινό και ταυτόχρονα ποικίλο πνευµατικό κεφάλαιο, ενώ παράλληλα θα είναι 

προσανατολισµένη προς πανανθρώπινες αξίες.29 Σήµερα µάλιστα, ενόψει του 

κινδύνου της σύγκρουσης των πολιτισµών, η διεύρυνση της πολυπολιτισµικής 

αγωγής κρίνεται αναγκαία, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ειρηνιστικό κίνηµα, το 

                                                 
28 Γ. Κοντάκου, 1997, Γλώσσα-σκέψη-πολιτισµός ως παιδαγωγικά µεγέθη, στο Γλώσσα, τ. 42, σ.σ. 4-
21, Μ. Νικητάκη 1997, Βήµατα προς τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, στο Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 
τ. 19, σ.σ. 36-39, H.C. Triandis, 1997, Προς τον πλουραλισµό στην εκπαίδευση, στο Modgil S., κ.ά. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 130-165, J. Banks, 1994, op.cit., E. Hicks, 1999, op.cit., R.A. Gomez, 1991, 
Teaching with a multicultural perspective, ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood 
Education, Urbana Ill., p.p. 1-4, http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed339548.mtml, M. Rist, 
1991, Ethnocentric education, in American School Board Journal, vol. 178, no. 1, p.p. 26-39, J. 
Spintourakis & J. Katsilis, 1999, op.cit., p.p. 181-194, F. Stopsky & S. Lee, 1994, op.cit., C.A. Torres, 
1998, op.cit., W.P. Vogt, 1997, Tolerance and education. Learning to live with diversity and difference, 
London, Sage.  
29 M. Βαϊνά, 1997, Η αρχαία ελληνική µυθολογία στην υπηρεσία της διαπολιτισµικής αγωγής. Το 
δωδεκάθεο του Ολύµπου ως η πρώτη συστηµατική θεµελίωση της ανθρωπολογίας, στο Βάµβουκα Μ. 
& Χουρδάκη Α. (επιµ.) Παιδαγωγική επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 483-508, A. Καζαµία, 1992, όπ.π., T. Kozma 1992, op.cit., R. 
Waterbury, 1993, Introduction to the Special Issue on World Studies, in The Social Studies, Vol. 84, 
No 2, p.p. 52-53. 
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οποίο στρέφεται κατά της απολυτοποίησης του πολιτισµού και των πολιτισµών, από 

την οποία µόνο δεινά µπορούν να προκύψουν. 

Από την άλλη, η έννοια της οικουµενικής εκπαίδευσης αναπτύχθηκε αρχικά 

στις Η.Π.Α., εν µέρει λόγω του γεγονότος ότι το επίπεδο της δηµόσιας ενηµερότητας 

και εγρήγορσης δε συµβάδιζε µε τα δεδοµένα µιας παγκόσµιας δύναµης και εν µέρη 

λόγω της συνειδητοποίησης ότι οι παραδοσιακές διεθνείς σπουδές, η διεθνή ιστορία ή 

ακόµα και η εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση ήταν στην πραγµατικότητα στενά 

εθνικιστικές. Γι� αυτόν ακριβώς το λόγο και η οικουµενική εκπαίδευση προήλθε από 

τη συνειδητοποίηση ότι τα κράτη και οι πληθυσµοί τους διασυνδέονται όλο και 

περισσότερο µεταξύ τους. Οι σύγχρονες οικονοµίες δεν περιορίζονται πια στα 

σύνορα ενός µόνο κράτους. Οι πολιτισµοί ξεπερνούν πλέον πολύ εύκολα τα εδαφικά 

σύνορα. Τα οικολογικά προβλήµατα αφορούν αρκετές χώρες ή και ηπείρους, και το 

εξελιγµένο σύστηµα πληροφοριών έχει οδηγήσει στη δηµιουργία ποικίλων 

οικουµενικών κοινωνικών εξελίξεων στις οποίες η εκπαίδευση καλείται να δώσει 

κάποια απάντηση.30 

Μέσω των επίσηµων και ανεπίσηµων µαθησιακών εµπειριών της, η 

οικουµενική εκπαίδευση αυξάνει παράλληλα την ικανότητα του ατόµου να κατανοεί 

τη θέση του µέσα στα πλαίσια της άµεσης κοινωνίας στην οποία διαβιεί,  όσο και του 

κόσµου γενικότερα. Συµπεριλαµβάνει τη µελέτη των εθνών, των πολιτισµών και των 

ανθρώπων, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην κατανόηση του τρόπου µε τον 

οποίο αυτά αλληλοεξαρτούνται, αλλάζουν, καθώς και  στο ποιά είναι η συµβολή των 

ανθρώπων σ� αυτή τη διαδικασία. Παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη 

ρεαλιστικών προοπτικών γύρω από τα παγκόσµια θέµατα, προβλήµατα, καθώς και 

για την απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκείνων που θεωρούνται 

απαραίτητες για τη ζωή σε µια οικουµενική εποχή.31  

Η οικουµενική εκπαίδευση προετοιµάζει τους µαθητές να σέβονται τις 

διαφορετικές συµπεριφορές που επιδεικνύουν τα άτοµα στην καθηµερινή τους ζωή, 
                                                 
30 Β. Μακράκη, 1996, όπ.π., Β. Μακράκη, 1997, Η οικουµενική αγωγή στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών: µια συγκριτική έρευνα µεταξύ της Ιαπωνίας, Ολλανδίας και Σουηδίας, στο Βάµβουκα 
Μ., & Χουρδάκη Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 564-574,  S.  Luchtenberg, 1996, op.cit., Κ. Schleicher, 1992, 
op.cit. 
31 Β. Μακράκη, 1993, Η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης: Η περίπτωση της ευρωπαϊκής κοινότητας, στο 
Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 148-166, Β. Μακράκη, 
1997, όπ.π., Council of Europe, 1995, Education for mutual understanding in an international context, 
Strasbourg, Council of Europe, C.F. Diaz, B.G. Massialas & J.A. Xanthopoulos, 1999, op.cit., G. 
Flouris, & J. Spiridakis, 1992, op.cit., F. Stopsky 7 S. Lee, 1994, op.cit., J. L.  Tucker &  A. M.Evans, 
1996, op. Cit, W. Werber, 1993, Whta�s worth reading, in Canadian Social Studies, vol. 27, no. 3, p.p. 
121-122, J. Xanthopoulos, C. Diaz & S. Byrne, 1999, op.cit. 
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ενώ παράλληλα τους καθιστά ικανούς να κατανοήσουν ότι η επικοινωνία µεταξύ των 

ανθρώπων, µε τη λεκτική ή µη λεκτική µορφή της, µε τις συστηµατικές µορφές της, 

και τις κοινωνικοποιητικές αρχές της αντικατοπτρίζει συγκεκριµένες πολιτισµικές 

νόρµες και παραδόσεις.32 Εποµένως, η σπουδαιότητα της οικουµενικής εκπαίδευσης 

δεν έγκειται µόνο στην κατανόηση των παγκόσµιων προβληµάτων, αλλά και στη 

δυνατότητα που παρέχει στους µαθητές να αναπτύξουν κριτική και δηµιουργική 

σκέψη, καθώς και ανάλογη κοινωνική δράση.  

Ο κύριος στόχος της οικουµενικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη ενός 

πληροφορηµένου και κοινωνικά ενεργού πολίτη σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό, 

διεθνή. Μέσα σ� αυτό το συγκείµενο, ένας από τους βασικότερους στόχους της είναι 

η έκθεση των µαθητών σε όσο το δυνατόν περισσότερες πολλαπλές προοπτικές, 

καθώς και η παροχή σ΄ αυτούς των ευκαιριών εκείνων που θα τους επιτρέψουν να 

εξασκηθούν στη χρήση και την εκλογίκευση των διαφορετικών οπτικών θεώρησης 

του κόσµου.33  

 Η εφαρµογή της οικουµενικής εκπαίδευσης η οποία θα συµβάλλει στην 

υπέρβαση των εθνοκεντρικών στοιχείων του εκάστοτε κράτους, δε συνεπάγεται την 

ισοπέδωση των εθνοπολιτισµών, αλλά την ένταξη του εθνικού κράτους σ� ένα 

ευρύτερο κοσµοσύστηµα, γεγονός που θα επιτρέψει τη διερεύνηση των γενεσιουργών 

διαδικασιών διαµόρφωσης των πολιτισµικών αναπαραστάσεων, παραδόσεων και 

                                                 
32 Γ. Χατζηγεωργίου, 1998, όπ.π., B.G. Massialas, 2000, op.cit., p.p. 468-483, F. Stopsky & S. Lee, 
1994, op.cit.  
33 Αναλυτικότερα, οι στόχοι της οικουµενικής εκπαίδευσης µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:  
1.Συνειδητοποίηση των διαφορετικών προοπτικών για τον κόσµο. 2.Κατανόηση άλλων πολιτισµών. 
3.Συνειδητοποίηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης. 4.Συνειδητοποίηση της 
αλληλεξάρτησης των διαφόρων συστηµάτων. 5.∆υνατότητα εµπλοκής του µαθητή σε τοπικά, εθνικά 
και διεθνή θέµατα. 6.Έµφαση στην κατασκευή της γνώσης, καθώς και στη δηµιουργίας µιας σταθερής 
προσωπικής ταυτότητας. 7.Υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι στις προκαταλήψεις. 
8.Συνειδητοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών. 9.Συνειδητοποίηση των αλλαγών που 
λαµβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο. 10. Ανάπτυξη µιας αίσθησης εθνικής ασφάλειας. 11.Κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. 12.Συνειδητοποίηση της 
φυσικότητας των πολιτισµικών διαφοροποιήσεων, καθώς και του πολιτικού πλουραλισµού. 
13.Ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 
Για περισσότερες πληροφίες βλέπε: Μ. Κωστούλα-Μακράκη, 1999, όπ.π., σ.σ. 399-405, Γ. 
Χατζηγεωργίου, 1998, όπ.π., A. Angell & P. Avery, 1992, Examinign global issues in the elementary 
classroom, in The Social Studies, vol. 83, no., 3, p.p. 113-118, L. Erickson, 1995, op.cit., C.S. Evans, 
1987, op.cit., p.p. 545-555, S. Evans, 1992, op.cit., p.p. 10-16, Y. Hadzigeorgiou, 2001, Global 
problems on the curriculum: Toward a more humanistic and a more �constructivist� science education, 
in Iowa Educational Leadership, vol. 111, no. 5, p.p. 19-23, J.B. Honensee & L. Derman-Sparks, 1992, 
Implementing an anti-bias curriculum in early childhood classrooms, ERIC Clearinghouse on 
Elementary and Early Childhood Education, Urbana, Ill., p.p. 1-4, http://www.ed.gov/databases/ 
ERIC_Digests/ed351146.html, J.K. Lemlech, 1984, op.cit., J. Nelson, 1997, op.cit., p.p. 52-57, F. 
Stopsky & S. Lee, 1994, op.cit., J.A. Xanthopoulos, 1995, op.cit., p.p. 13-18. 
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συγκρούσεων, µε άµεση συνέπεια τη βαθύτερη κατανόηση µιας συγκεκριµένης 

εθνοκουλτούρας µέσα στα πλαίσια της µικροκοινωνίας του έθνους-κράτους.34 

Επιπρόσθετα, τα εκπαιδευτικά συστήµατα τόσο της Αγγλίας όσο και της 

Ελλάδας καλούνται να συµπλεύσουν µε τις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από 

τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της οποία και οι δύο αποτελούν 

ενεργά µέλη. Αν και η ΕΕ κατά την πρώτη φάση της σύστασης και της λειτουργίας 

της δεν κάλυπτε εκπαιδευτικά θέµατα, ωστόσο, από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 

άρχισε να αναπτύσσει σηµαντικές δράσεις και στον τοµέα αυτό.35 

                                                 
34 Γ. Φλουρή, &  Π. Καλογιαννάκη Χουρδάκη, 1996, Εθνοκεντρισµός και Εκπαίδευση, Η περίπτωση 
των Βαλκάνιων Λαών και Τούρκων στα Ελληνικά Σχολικά Βιβλία. Αφορµή για προβληµατισµό και 
συζήτηση, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 23, σ.σ. 207-248, I. Adbal-Haqq, 1994, Culturally 
responsive curriculum, ERIC Clearninghouse on Teaching and Teacher Education, Washington, DC., 
p.p. 1-4, http://www.ed.gov/ERIC_Digests/ed.370936.html, C.F. Diaz, B.G. Massialas & J.A. 
Xanthopoulos, 1999, op.cit., S. Evans, 1992, op.cit., p.p. 10-16, Y. Hadzigeirgiou, 2001, op.cit., p.p. 
19-23, J. Nelson, 1997, op.cit., p.p. 52-57, F. Stopsky & S. Lee, 1994, op.cit., Τ. Kozma,  1992β, 
Ethnocentrism in Education: Can we  Overcome It?, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) op.cit., p.p. 
281-286. 
35 Λ. Αποστολοπούλου, 1994, Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: Νέα πρόκληση για τα σχολεία 
µας, στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 54-66, S. Brown, 1994, Εισάγοντας την 
ευρωπαϊκή διάσταση στο σχολικό πρόγραµµα: Μια Σκωτσέζικη άποψη, στο Κοντογιώργη Β. & 
Ορφανίδη Π. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 185-198, J. Eggleston, 1996, A new education for a new Europe,  στο 
Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α., και Πετρουλάκη Ν. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 194-201, Α. Καζαµία & Μ. 
Κασσωτάκη, 1990, Η ελληνική εκπαίδευση και η νέα Ευρώπη, στο Εκπαίδευση και Επάγγελµα, τ. 2, 
αρ. 3, σ.σ. 199-215, Μ. Κουτσελίνη, 1997, Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές των αναλυτικών 
προγραµµάτων. Η εγκυρότητά τους για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα, στο Νέα Παιδεία, τ. 83, σ.σ. 
35-49, Β. Μακράκη, 1993, Η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης: Η περίπτωση της ευρωπαϊκής 
κοινότητας, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 148-
166, Κ. Παπαµανώλη, 2000, Η ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο 
Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 9-15, Χ.Α. Παπαρίζου, 1997, Η ελληνική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, Π. Παπούλια-Τζελέπη, Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: η Ευρώπη των 
αξιών και των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε µια καινοτόµο πρόταση διδακτικού υλικού, στο 
Βάµβουκα Μ. και Χουρδάκη Α. (επιµ.) οπ.π, 1997, σ.σ. 409-427, F. Pingel, 2000, Εθνική ιστορία ή/και 
ευρωπαϊκή ιστορία, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 263-282, Σ. 
Μπουζάκη, Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: από τη θεωρία στην πράξη, 
στο Βάµβουκα Μ., και Χουρδάκη Α. (επιµ.) οπ.π, 1997, σ.σ. 533-547, Μ. Στογιαννίδου, 2000, 
Πολυπολιτισµικότητα και παγκοσµιοποίηση: Η κατασκευή της «Ευρώπης» από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 121-134, Α. Τεπέρογλου, 2000, Αξίες και 
πολιτισµικές δραστηριότητες των νέων του Νοµού Θεσσαλονίκης. Συµπεράσµατα εµπειρικής έρευνας 
σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 349-362, 
P. Thibaud, 1998, Η οικοδόµηση µιας Ευρώπης των πολιτών, στο Le Monde Diplomatique, τ. 13, σ.σ. 
93-95, G. Bell, 1990, European citizenship: 1992 and beyond, paper presented to the Commission of 
the European Communities, European Summer University, Centre for European Education, Villa 
Falconieri, Frascati, Italy, October 12-21, p.p. 1-17, G. Bell, 1991, Developing a European dimension 
in primary schools, London, David Fulton, G. Bell, 1996, Towards the Europe school, in Kubina C. & 
Schuls B. (eds.) A perspective for the school of tomorrow, Wiesbaden, HIBS, p.p. 5-8, D. Coulby, 
1997, European curricula, xenophobia and warfare, in Comparative Education, vol. 33, no. 1, p.p. 29-
41, Council of Europe, 1976, European Cultural Convention, Raris, The Council of Europe, 9/2, 
European CoMMISION, Towards a Europe of Knowledge, http://europe.eu.int/en/comm/dg22/ 
orient/orie-en.html#resume, p.p. 1-12, Council of Europe, 1988, Resolution of the Council and the 
Ministers of Education meeting within the Council on the European Dimension in Education, Brussels, 
Council of Europe, Eurydice, http://www.eurydice.org/Eurybase/ files/UKVO/ tclUKVO.htm, M. 
Guibernau, 1996, Nationalism, Cambridge, Polity Press, J. Gundara, 1996, European Integration and 
Intercultural Curricula, in Winther- Jensen Th. (ed.) Challenges to European Education: Cultural 
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Σηµαντικά κείµενα που διατυπώθηκαν από την Ε.Ε. κατά τη δεκαετία του 1990 

και τα οποία σχετίζονται µε την εκπαίδευση είναι η Συνθήκη του Μάαστριχ (1992), η 

∆ιακήρυξη της Βιέννης (1993),  η Πράσινη (1993) και η Λευκή (1995) Βίβλος, η 

∆ιακήρυξη κατά του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µη 

ανοχής (1994), η ∆ιακήρυξη ενάντια στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που 

ευρίσκονται στα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας (1995), τα συµπεράσµατα της 

συνόδου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (1996 & 1997), και η Συνθήκη του 

Άµστερνταµ (1997). Το πνεύµα γύρω από το οποίο έχουν συνταχθεί τα παραπάνω 

κείµενα µπορεί να συνοψισθεί στις ακόλουθες δηλώσεις:36 

• Καταδικάζεται τόσο ο ρατσισµός όσο και κάθε µορφή ξενοφοβίας, 

αντισηµιτισµού, και µη ανοχής, καθώς και όλες οι µορφές 

θρησκευτικών διακρίσεων. 

• Υποστηρίζεται η ανάγκη καταπολέµησης όλων εκείνων των 

ιδεολογιών, των πολιτικών και των πρακτικών που προωθούν το 

φυλετικό µίσος, καθώς τη βία και τις διακρίσεις. 

                                                                                                                                            
Values, National Identities, and Global Responsibilities, New York, Peter Lang, p.p. 195-208, R. 
Harris, 1998, Working towards a prejudice-free classroom, in Willems G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 
101-111, S. Haseler, 1996, The English tribe. Identity, nation and Eurpe, London, MacMillan, A. 
Kodakis, et al., 1998, The new European value systen as it appears in school textbooks, in proceedings 
of the International Conference �Sustainable Development in the Iislands and the Roles of Research 
and Higher Education�, vol. 2, p.p. 125-130, D.G. Mulcahy, 1991, In searchg of the Europena 
dimension in education, in European Journal of Teacher Education, vol. 14, no. 3, p.p. 213-226.  
36 Χ. ∆ούκα, 1997, Εκπαιδευτικές πολιτικές στην παγκόσµια σφαίρα: Η προβληµατική των 
µεταρρυθµίσεων, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, σ.σ. 155-161, European Commission, 1993, 
Πράσινης Βίβλος για την Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, COM(93)457, Βρυξέλλες, European 
Commission, Π. Λινάρδου-Ρυλµόν, 1996, Η κοινωνία της γνώσης. Μια νέα ιδεολογία για την Ευρώπη, 
στο Ο Πολίτης, τ. 24, σ.σ. 13-14, Α. Σωτηριάδου, 2000, Η εκπαίδευση και πολιτισµική ανάπτυξη των 
αποδήµων. Η περίπτωση των γυναικών, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 287-302, 
�All different all equal�, 1995, op.cit., Council of Europe, 1994, Combating racism, xenophobia, 
antisemitism and intolerance, Strasbourg, The Council of Europe, Council of Europe, 1995, Against 
bias and prejudice. The Council of Europe�s work on history teaching and history textbboks, 
Strasbourg, Council of Cultural Co-operation, Council of Europe, 1996, The European Convention on 
Human Rights, Strasbourg, The Council of Europe, Council of Europe, 1997, Current activities of the 
council of Europe in the field of compating racism and intolerance, Strasbourg, The Council of Europe, 
E. Cresson, Llearning for active citisenship, in http://europa.eu.in/comm/education/citizen/citiz-
en.html, ECRI, European Commission Against Racism and Intolerance, 1998, Reccomendations 
adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of combating racism and 
intolerance, Strasbourg, Council of Europe, P. Hansen, 1998, Schooling a European identity: ethno-
cultutal exclusion and nationalist resonance within the EU policy of �The European Dimension in 
Education�, in European Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 5-23, C. Holden, 1999, 
Education for citizenship: the contribution of social, moral and cultural education, in Ross A. (ed.) 
op.cit., p.p. 113-124, N. Papadakis, 1998, European educational policy and the challenges of the post-
industrial society: Towards the learning society, in Alhet P., Olesen H.S. & Papaioannou S. (eds.) 
Education, modernization and peripheral community, Roskilde, Adult Education Research Group, p.p. 
11-55, A. Ross, 2000, Curricula for citizens and for their teachers: processes, objectives or content?, in 
Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 89-100, J. Slater, 1995, op.cit.       
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• Θεωρείται αναγκαίος ο σεβασµός της κάθε εθνικής ταυτότητας, καθώς 

και των πολιτισµικών και εθνικών διαφορών.. 

• Τα εκπαιδευτικά συστήµατα πέρα από τη διασφάλιση της απλής 

πολιτισµικής αναπαραγωγής, έχουν καθήκον να εµφυσήσουν στους 

νέους την ιδέα του ευρωπαίου πολίτη, όχι ως µέσο αντικατάστασης 

όλων των άλλων εκπαιδευτικών διαστάσεων αλλά ως µέσο 

εµπλουτισµού τους. 

• Τέλος, έµφαση δίνεται στην προαγωγή της εκπαίδευσης στον τοµέα των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του σεβασµού της πολιτισµικής 

διαφοράς.   

          Συµπερασµατικά, λοιπόν, µπορεί να υποστηριχθεί ότι στα πλαίσια της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης τίθεται σαφώς θέµα αναµόρφωσης και εµπλουτισµού των 

προγραµµάτων, καθώς και των διδακτικών υλικών όλων των βαθµίδων της 

εκπαίδευσης, έτσι ώστε να σέβονται την πολιτισµική ποικιλοµορφία και παράλληλα 

να προωθούν την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά και τη διαµόρφωση µιας ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. 

 Έτσι, το σχολείο το οποίο θα θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία µιας 

ενωµένης Ευρώπης, θα είναι αναγκαστικά ένας δηµοκρατικός και πλουραλιστικός 

οργανισµός, µέσα στα πλαίσια του οποίου θα εξασκούνται οι µαθητές στις βασικές 

ανθρώπινες και πολιτικές αρετές που συνδέονται άµεσα µε τις διαδικασίες 

ενοποίησης και δεν είναι άλλες από το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την 

ετοιµότητα για συνεργασία, την κριτική θεώρηση της ελευθερίας, την κατανόηση και 

τον σεβασµό της πολυµορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισµών, και τέλος τη 

συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης που υφίσταται ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τον υπόλοιπο κόσµο.37 

            Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο ευρωπαίος γείτονας δεν εκπροσωπεί πλέον καµιά 

ζωτική απειλή ούτε και προξενεί πλέον την παραµικρή εδαφική ανησυχία. Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως θεσµός εξουσίας που προβάλλει ένα όραµα για το µέλλον 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών, είναι υποχρεωµένη να δηµιουργήσει και να στηρίξει 

αποτελεσµατικά ένα λόγο για την Ευρώπη, ο οποίος αποσκοπεί στον εξευρωπαϊσµό 

                                                 
37 Α. Καζαµία, 1996, Η ελληνική εκπαίδευση στην Ενωµένη Ευρώπη: Προβλήµατα και προοπτικές, 
στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή α. & Πετρουλάκη Ν. (επιµ.), όπ.π., σ.σ. 32-54, G. Bell, 1997, Being at 
the heart of Europe?, in Management in Education, Vol. 11, No 2. p.p. 25-27, Κ. Reif, 1993, Cultural 
Convergence and Cultural Diversity as Factors in European Identity, in Garcia S. (ed.) European 
Identity and the Search for Legitimacy, London Printer, p.p. 131-151, Η. Rohrs, 1996, op.cit. 
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των ευρωπαϊκών κρατών ενάντια στις συλλογικές ταυτότητες και συνειδήσεις των 

εθνικών κοινωνιών.38 

Πέρα από τα ψηφίσµατα αυτά της ΕΕ τόσο η Αγγλία και η Ελλάδα όσο και οι 

ΗΠΑ οφείλουν να λάβουν επίσης υπόψη τους και τα όσα αναγράφονται στα 

ψηφίσµατα και των διαφόρων διεθνών οργανισµών που ασχολούνται και µε 

εκπαιδευτικά θέµατα και ζητήµατα. 

•  Στην προσπάθειά της να αντιµετωπίσει τις εθνικιστικές τάσεις στην 

εκπαίδευση, καθώς και το πρόβληµα της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, η 

Γενική ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό 

διατύπωσε µια "Σύσταση" στις 17 Οκτωβρίου 1974 αποσκοπώντας να συµβάλλει 

στην κατανόηση, στη συνεργασία, στην παγκόσµια ειρήνη και στην εκπαίδευση 

για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες. Η εξισορρόπηση 

των εθνικών αντιθέσεων αποτελεί το βασικό στόχο της Σύστασης, που προσπαθεί 

να θεµελιώσει µέσα από την εκπαίδευση σε διεθνείς επίπεδο τη συνεργασία των 

λαών και την ειρήνη παγκοσµίως.39  

Στη συνέχεια αναφέρουµε εν συντοµία µια σύνοψη του τρόπου θεώρησης των 

εκπαιδευτικών πραγµάτων, όπως αυτή προκύπτει από την επισκόπηση των σχετικών 

αποφάσεων διεθνών οργανισµών, όπως τα Ηνωµένα Έθνη, η Unesco, η Unicef, κλπ, 

από το 1948 ως τις µέρες µας. Οι βασικές θέσεις τους είναι οι εξής:40 

                                                 
38 Ε. Μορέν, 1991, Να σκεφτούµε την Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Εξάντας, Γ. Φλουρή, και Γ. Πασιά, 1997, 
Ο εθνικός χαρακτήρας της γνώσης και η ιδεολογία του ευρωπαϊσµού, στο Βάµβουκα Μ., και 
Χουρδάκη Α. (επιµ.) όπ.π, σ.σ. 254-267, G. Flouris, 1995, The Image of Europe in the Curriculum of 
the Greek Elementary School, in Bell G. (ed.) Educating European Citizens, London, David Fulton 
Publ., p.p. 104-119, Ζ. Moore, 1995, Teaching and testing culture: Old questions, new dimensions, in 
International Journal of Educational Research, Vol. 23, No. 7, p.p. 595-606, Ε. Murphy Lejeune, Α. 
Cain & C. Kramsch, 1996, Analysing representation of otherness using different text-types, in 
Language, Culture and Curriculum, Vol. 9, No. 1, p.p. 51-65, S.E. Nordenrdo, 1994, The Equivocal 
Concept of National Identity. International and Multicultural Attitudes in Danish Education, in NESA, 
op.cit., p.p. 1-12, Κ. Schleicher, 1992, Education for Global Awareness, in Schleicher K., & Kozma T. 
(eds.) op.cit., p.p. 193-226, R. Waterbury, 1993, Culture, society and the interdisciplinary teaching of 
world studies: An Anthropological perspective, in The Social Studies, Vol. 84, No. 2, p.p. 63-66. 
39 Οι στόχοι της ήταν: Η προώθηση µιας διεθνούς διάστασης και µιας οικουµενικής προοπτικής µέσα 
από όλα τα επίπεδα και τις µορφές εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη της κατανόησης και του σεβασµού όλων 
των ανθρώπων, καθώς και των πολιτισµών τους, των αξιών και του τρόπου ζωής τους. Η 
συνειδητοποίηση της ολοένα αυξανόµενης αλληλεξάρτησης ανάµεσα στα κράτη και τους ανθρώπους. 
Η ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας µε τους "άλλους". Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Κ. 
Ηλιάδου, κ.ά., 1990, Η σχολική ιστορία ως µέσο επικοινωνίας των λαών. Η περίπτωση της ελληνικής 
επανάστασης του 1821 στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών, στο Τα Εκπαιδευτικά τ. 18-
19, σ.σ. 83-92, Κ. Schleicher, 1988, op.cit.  
40 Χ. ∆ούκα, 1997, όπ.π., σ.σ. 155-161, Unicef, 1994, Εκπαιδευτικός φάκελος Unicef «εκπαίδευση 
στην ειρήνη», Αθήνα, Unicef, P. Batelaan, 1995, The implications of international documnets on 
intercultural education, in Batelaan P. & Coomans F. (eds.) The inetrnational basis for intercutlural 
education including anti-racist and human rights education, Hilversum, Council of Europe, p.p. 16-25, 
M. Cain, 1998, School partnerships at the primary level- the challenge of an international curriculum, 



 260

• Κατανόηση και σεβασµός όλων των ανθρωπίνων όντων, των 

πολιτισµών, των αξιών, καθώς και του τρόπου ζωής τους. 

• Καλλιέργεια του σεβασµού για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 

θεµελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες. 

• Προετοιµασία του ατόµου για επίδειξη υπευθυνότητας στα πλαίσια µιας 

ελεύθερης κοινωνίας, γεµάτης από πνεύµα κατανόησης, ειρήνης, 

ανεκτικότητας, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάµεσα σε όλους τους 

ανθρώπους.  

• Ανάπτυξη των απαιτούµενων δεξιοτήτων για την επιτυχή επικοινωνία 

µε τους «άλλους». 

• Ετοιµότητα από την πλευρά του ατόµου προκειµένου να είναι πάντοτε 

σε θέση να συµµετάσχει στην επίλυση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει η κοινότητά του, η χώρα του, καθώς και ο κόσµος 

γενικότερα.   

Σε όλη αυτή τη διαδικασία καθοριστικό ρόλο καλούνται να διαδραµατίσουν και 

οι εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση του Συµβουλίου της Ευρώπης 

σύµφωνα µε την οποία, «τα αισθήµατα αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των ανθρώπων 

ξεκινούν και διαµορφώνονται από το σχολείο και, κυρίως, από τους εκπαιδευτικούς. 

Αυτό που απαιτείται είναι η εξεύρεση χρόνου για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά µε τις 

µορφές της ανθρώπινης συµπεριφοράς, καθώς και η ανακάλυψη των κατάλληλων 

τρόπων για την προαγωγή του σεβασµού και της κατανόησης µεταξύ των ανθρώπων 

που προέρχονται από διαφορετικές θρησκείες και πολιτισµούς. Όλοι οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να χρησιµοποιούν και να προωθούν το διάλογο στα πλαίσια του διδακτικού 

�µαθησιακού τους έργου».41  

Η σηµασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη διαφύλαξη και προαγωγή της 

εθνικής και πολιτισµικής διακριτής εθνοκρατικής τους ταυτότητας καταδεικνύεται 

από το γεγονός ότι ιεραρχούν ως σπουδαιότερες διαφορές µεταξύ των ανθρώπων 

εκείνες που απορρέουν από την ύπαρξη διαφορετικής πολιτισµικής παράδοσης, 

                                                                                                                                            
in Willems G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 49-58, A. Coomans, 1995, The legal character of 
international documants on intercultural education, in Batelaan P. & Coomans F. (eds.) op.cit., p.p. 5-
15.  
41 Council of Europe, 1995, Education for mutual understanding in an international context, Strasbourg, 
Council of Europe, p. 36. 
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γλώσσας, θρησκείας, φυλής και πολιτικής ιδεολογίας.42 Γι΄ αυτό και τις περισσότερες 

φορές η στάση τους απέναντι στην πλειοψηφία των εθνικών «άλλων» είναι αρνητικά 

διακείµενη.  

Σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς σε διάφορες χώρες έχουν 

καταδείξει ότι ορισµένοι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται τις φυλετικές, πολιτισµικές, 

και εθνικές διαφορές θετικά στοιχεία που συµβάλλουν στον εµπλουτισµό της 

µαθησιακής κοινότητας. Άλλοι, πάλι, τα θεωρούν ως αντικειµενικά εµπόδια τα οποία 

πρέπει να ξεπεραστούν.43 Ο τρόπος, λοιπόν, µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

καλλιεργούν πρότυπα, στάσεις και αξίες στους µαθητές τους συµβάλλει καθοριστικά 

στη διαµόρφωση ή όχι πολιτών που σέβονται τον «άλλο» και τις ιδιαιτερότητές του.    

Αναµφίβολα ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία προσέγγισης, 

κατανόησης και αποδοχής ετερότητας είναι πολύ σηµαντικός, µια που από απλός 

ποµπός γνώσεων µετατρέπεται σήµερα όλο και περισσότερο σε σχεδιαστή των 

ευκαιριών µάθησης των µαθητών του. Κύριο έργο του είναι να ερεθίζει τη κριτική 

σκέψη και την ιστορική περιέργεια των µαθητών του.44 Αυτό που οφείλει να κάνει 

είναι να συλλαµβάνει κάθε φορά το νόηµα των καιρών, να ενστερνιστεί  το όραµα για 

τη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού συστήµατος 

και στη συνέχεια να βοηθήσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους του να αναπτύξουν 

                                                 
42 Γ. Τσιάκαλου, 2000, όπ.π., J. Banks, 1994, op.cit., B. Christensen, 1998, Preconceptions and 
stereotypes held by teachers, in Willems G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 251-256, H.A. Giroux, 1995, 
op.cit., p.p. 107-124, M. Kuscer, 2001, Can the teacher�s personality influence development of identity 
in pupils?, in Ross A. (ed.) Learning for a democratic Europe, London, CiCe publ., p.p. 161-165. 
43 Λ. Γιώτη & Γ. Μαρµαρινού, 1999, όπ.π., σ.σ. 431-438, Π. Χαράµη, 2000, Χαιρετισµός, στο Καψάλη 
Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 19-20, M. Fulop, et al., 2001, Being a good citizen, 
competitor and entrepreneur in Hungary and in Britain: Utopia or reality?, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 
295-300, K. Kolenc-Kolnik, 2001, Learning for a democratic Europe with geographical syllabuses and 
textbooks in Slovenia, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 235-243, Y. Roussakis & E. Matsagouras, 2000, 
Developing images of a region through education: Identity and otherness in the Meditarranean, in Ross 
A. (ed.) op.cit., p.p. 257-264, J.A. Spinthourakis & P. Papoulia-Tzelepi, 2001, Teacher attitudes on 
teaching social issues in the elementary school, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 183-190, C.A. Torres, 
1998, op.cit.   
44 Χρ. Αντωνίου, 2000, Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός ως παράγοντες καλλιέργειας της ευρωπαϊκής 
µας ταυτότητας, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 17-26, T.H. Husen, 1991, όπ.π., Χ. Θεοφιλίδη, 1993, 
Εκπαίδευση για το 2020: ∆ιαγραφόµενες προοπτικές και η µεθόδευση της αλλαγής, στο Παιδαγωγική 
Επιθεώρηση, τ. 19, σ.σ. 239-253, Β. Μακράκη & Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001, όπ.π., Ν. 
Ξανθόπουλου, 1997, Η διδακτική παρουσίαση της ιστορίας σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, στο 
Το Σχολείο και το Σπίτι, τ. 1, σ.σ. 11-20, Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, 2000, Χαιρετισµός, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 21, Council of Europe, 1995, op.cit., C.S. Evans, 1987, 
Teaching a global perspective in elementary classrooms, in The Elementary School Journal, vol. 87, 
no. 5, p.p. 545-555, D. Harkness, 1995, History, demovratic values and tolerance in Europe: The 
expereience of countries in democratic transition, Strasbourg, Council of Europe, R. Harris, 1998, 
op.cit., p.p. 101-111, D. Massey, 1986, op.cit., p.p. 116-120, S. McCulloh Lemmon, 1990, New 
concepts for a unit on the ancient Maya, in The Social Studies, vol. 81, no. 3, p.p. 113-119, G. 
Morrison, 2000, op.cit., S.W. Rothstein, 1996, op.cit.  
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ανάλογη στάση και εκπαιδευτική ιδεολογία. Ειδικότεροι οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν κοινωνικές σπουδές οφείλουν να οικειωθούν τις νέες αυτές αντιλήψεις 

προκειµένου να είναι σε θέση κάθε φορά να αποφεύγουν τα εσκεµµένα λάθη και 

επιπρόσθετα να µπορέσουν να καταπολεµήσουν τον καλά εγκατεστηµένο, σχεδόν σε 

όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα, ευρωκεντρισµό, ο οποίος υποσκάπτει την 

προσπάθεια δηµιουργίας υγιών σχέσεων µεταξύ των διαφόρων όλων που απαρτίζουν 

τον πλανήτη. 

Και το ερώτηµα που προκύπτει εύλογα στο σηµείο αυτό είναι το εξής. Είναι οι 

εκπαιδευτικοί κατάλληλα εκπαιδευµένοι προκειµένου να καταφέρουν να βοηθήσουν 

τους µαθητές τους να αποκτήσουν τα κίνητρα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη βελτίωση των δηµοκρατικών θεσµών, την υποστήριξη των 

κανόνων δικαίου, την απόκτηση αξιών στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η ανοχή, και 

ο σεβασµός της διαφοράς, καθώς και την υιοθέτηση µιας κριτικής στάσης απέναντι 

στις πληροφορίες, προκειµένου να µπορούν να διατυπώνουν ανεξάρτητες και 

ισορροπηµένες κρίσεις, χωρίς να επηρεάζονται από εξτρεµιστικές απόψεις ή 

στερεότυπους χαρακτηρισµούς και πληροφορίες; Οι εκπαιδευτικοί που 

αναλαµβάνουν να φέρουν εις πέρας την αποστολή αυτή εργάζονται ως «κοινωνικοί 

λειτουργοί»,45 οι οποίοι συµβάλλουν στη διεξαγωγή µιας µορφής διαλόγου ανάµεσα 

στο εαυτό και τον «άλλο», µέσω της υπέρβασης των πολλαπλών υποκειµενικών 

εµποδίων που είναι δυνατόν να παρεισφρήσουν και να επενεργήσουν αρνητικά σε 

όλη αυτή τη διαδικασία αντίστασης στην καταπίεση, την υποτίµηση και την 

αποξένωση των ανθρώπων.  

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, παρατηρούµε ότι τόσο 

κατά το παρελθόν όσο και σήµερα το σχολείο ήταν και είναι επιφορτισµένο µε το 

έργο της µετάδοσης γνώσεων, σηµαντικό ποσοστό των οποίων αντικατοπτρίζει τις 

προκαταλήψεις της λευκής µεσαίας τάξης, αφού τα σχολεία, ως γνωστό, δεν είναι 

αξιολογικά ουδέτερα ιδρύµατα, αλλά προωθούν και ενισχύουν τις απόψεις της 

κυρίαρχης εθνοκρατικής ιδεολογίας. Το βασικό στην προκειµένη περίπτωση είναι η 

συνειδητοποίηση του γεγονότος, ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα βασικότερα 

εργαλεία για την ενδυνάµωση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των ανθρώπων και 

                                                 
45 J. Banks, 1994, op.cit., Council of Europe, 1995, op.cit., E. Garcea, 1998, op.cit., p.p. 25-40, B. 
Kanpol, 1995, Multiculturalism and empathy: A border pedagogy of solidarity, in Kanpol B. & 
McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 177-195, J. Kincheloe, P. Slattery & S. Steinberg, 1998, op.cit., E. Smith 
Simmons, & B.J. Strenecky, 1999, Semester at SEA. A vehicle for global education, in Multicultural 
Review, vol. 4, no. 1, p.p. 37-44. 
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των πολιτισµών. Γι� αυτό και βασική προτεραιότητα των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

θα πρέπει να είναι το είδος εκείνο της εκπαίδευσης που εξοπλίζει τους νέους µε τα 

απαραίτητα εφόδια για να ζήσουν και να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά σ� έναν 

πολιτισµικά διαφοροποιούµενο κόσµο. Οι µαθητές οφείλουν να σέβονται και να 

εκτιµούν τόσο το δικό τους πολιτισµό, όσο και τους πολιτισµούς των �άλλων�.46  

Κρίνεται, εποµένως, αναγκαία η αναµόρφωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις επιταγές της 

πολυµορφίας των εκπαιδευτικών αναγκών της µετανεωτερικής σύγχρονης 

πραγµατικότητας. Η εξάλειψη των φαινοµένων της βίας, του θρησκευτικού 

φανατισµού, του εθνικισµού, καθώς και η προαγωγή της αλληλοκατανόησης των 

λαών εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιαπωνία Ε. 

Reischauer, σύµφωνα µε την οποία:47 «απαιτείται µια εκ βάθρων αναµόρφωση της 

εκπαίδευσης, αν η ανθρωπότητα θέλει να επιβιώσει µέσα στα πλαίσια ενός όλο και 

περισσότερο συρρικνώµενου κόσµου�Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα η 

ανθρωπότητα θα έρθει αντιµέτωπη µε πρωτοφανείς δυσκολίες, οι οποίες είναι 

δυνατόν να επιλυθούν µόνο σε οικουµενικό επίπεδο. Η εκπαίδευση�δεν κινείται 

αρκετά γρήγορα προς την παροχή των γνώσεων αναφορικά µε τον κόσµο, καθώς και 

των στάσεων απέναντι στους «άλλους» ανθρώπους, οι οποίες είναι απαραίτητες για 

την επιβίωση και των επόµενων ανθρώπινων γενεών».  

Σε βασικούς, λοιπόν, άξονες του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι κρίνεται αναγκαίο να 

αναχθούν: 

• Η µη εθνοκεντρική θεώρηση των διαφόρων πολιτισµών. 

• Η αναγνώριση της σπουδαιότητας των άλλων πολιτισµών µέσα από την 

ισότιµη αντιµετώπισή τους. 

• Η εξάλειψη των στερεοτύπων κάθε µορφής, καθώς και ο σεβασµός της 

διαφορετικότητας. 

• Η καλλιέργεια τόσο της ανεκτικότητας όσο και της πλήρους 

κατανόησης και αποδοχής του «άλλου». 

                                                 
46 Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π., G. Flouris, 1997,  op.cit., Κ. Schleicher, 1988, op.cit., 
Κ. Schleicher, 1992, op.cit., Ρ. Slattery, 1995, Curriculum Development in the Postmodern Era, New 
York, Garland publ., Ι. Smolicz, 1996, Education and Cultural Democracy: The Search for a 
Multicultural Nation, in Winther - Jensen Th. (ed.) Challenges to European Education: Cultural 
Values, National Identities and Global Responsibilities, New York, Peter Land, p.p. 499-526.  
47 M.B. Hadley & R.W. Wood, 1987, op.cit., p. 15. 
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• Η ενίσχυση της διαπολιτισµικής και πολυπολιτισµικής επικοινωνίας. 

Οφείλουµε πλέον να αποδεχτούµε ότι «η συνύπαρξη είναι απαραίτητο στοιχείο 

του πολιτισµού. Η διδαχή της συνύπαρξης περνάει κατά µεγάλο µέρος από το 

σχολικό σύστηµα. Η αποσιώπηση των πραγµατικών περιστατικών δεν είναι δυνατόν 

να θεωρηθεί παιδαγωγικό γεγονός για την ανάπτυξη του όλου προσώπου. Και τέλος, 

η συνύπαρξη δεν µπορεί να στηριχθεί στο ψέµα αλλά στην εκατέρωθεν αποδοχή της 

αλήθειας».48  

Κύριο µέληµα της µετανεωτερικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι η 

επανασύνδεση των µαθητών µε το χώρο και το χρόνο, µε το νόηµα και το 

περιεχόµενο, µε το νέο και το γνωστό, µε τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις 

επιστήµες, και κυρίως µε το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον των ανθρώπων και 

των πολιτισµών του πλανήτη. 

     

  

 
 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ  Β 

Η ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Από τα όσα έχουν έως τώρα αναφερθεί, είναι εµφανές ότι η πλανητική 

αλληλεξάρτηση και η παγκοσµιοποίηση αποτελούν τα µείζονα φαινόµενα της εποχής 

µας. Βρίσκονται από �δω και πέρα σε πλήρη εξέλιξη και θα σφραγίσουν έντονα τον 

21ο αιώνα µε την παρουσία τους. Η σύγχρονη εποχή θεωρείται και είναι µια εποχή 

αλλαγής, ρήξης, τοµής, µετασχηµατισµού, µεταµόρφωσης, ανατροπής. Μια εποχή 

που ονοµάστηκε ως "τέλος της ιστορίας", "τέλος των ιδεολογιών", "τέλος του 

∆ιαφωτισµού", "τέλος των µύθων και των µεγάλων ιστορικών αφηγήσεων". Μια 

εποχή που σφραγίζει το νέο πέρασµα από τις βιοµηχανικές στις κοινωνίες της 
                                                 
48 Κ. Ζουράρη, 2000, Αλήθεια και ψέµα στην συνύπαρξη µεταξύ των λαών, παρουσιάστηκε στη 
∆ιεθνή ∆ιηµερίδα που διοργανώθηκε από τη ∆ΟΕ Ηρακλείου µε θέµα: «Βιβλία Ιστορίας. Θεώρηση ή 
Αναθεώρηση;», Ηράκλειο, 11-12 Φεβρουαρίου. 
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πληροφορικής, από τις καπιταλιστικές στις κοινωνίες της παγκοσµιότητας, από τις 

εθνο-δηµοκρατικές µονοπολιτισµικές στις µαζικο-δηµοκρατικές πολυπολιτισµικές 

κοινωνίες.49 

 Λόγω των πρωτοφανών αυτών εξελίξεων, όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

ζουν σε µία κατάσταση αβεβαιότητας, µια που καλούνται ν' αντιµετωπίσουν 

σηµαντικές αξιακές συγκρούσεις, οι οποίες είναι το αποτέλεσµα µιας ολοένα 

αυξανόµενης κοινωνικής πολυπλοκότητας. Παράλληλα, όµως, οι άνθρωποι σήµερα 

διαθέτουν περισσότερη δύναµη, από ότι σε οποιαδήποτε προηγούµενη εποχή, για να 

διαµορφώσουν το µέλλον τους, και αυτό είναι µια σηµαντική διαφορά. Το κοινό µας 

µέλλον θα εξαρτηθεί από το βαθµό στον οποίο όλοι οι ηγέτες, αλλά και οι απλοί 

άνθρωποι του πλανήτη θ' αναπτύξουν ένα όραµα για έναν καλύτερο κόσµο, καθώς 

και τις στρατηγικές, τους θεσµούς και τη θέληση για να το επιτύχουν.50 

 Η σηµερινή παγκόσµια κοινότητα, όπως οι περισσότερες µικρότερης µορφής 

κοινότητες, απέχει από το να είναι ιδανική, καθώς παρουσιάζει αρκετές ατέλειες. Οι 

κάτοικοί της δεν αντιµετωπίζονται ισότιµα και δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. 

Εκατοµµύρια από αυτούς είναι τόσο στερηµένοι που ούτε καν σκέφτονται ότι 

ανήκουν σ' αυτήν την παγκόσµια κοινότητα, καθώς τα τεράστια βήµατα προόδου που  

έχουν επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες τους έχουν ήδη παραγκωνίσει και 

προσπεράσει. Ακόµα και στην περίπτωση που η επανάσταση στις επικοινωνίες τους 

άγγιξε, αυτό έγινε µόνο και µόνο για να επιβεβαιώσει την αίσθηση αποµόνωσής τους. 

Η παρατήρηση αυτή δε λειτουργεί αποδοκιµαστικά απέναντι στη δηµιουργία της 

παγκόσµιας κοινότητας, αλλά αποτελεί µία πρόκληση για τους ηγέτες της, 

προκειµένου να συµβάλλουν στην εξάλειψη της αποξένωσης που παρατηρείται 

ανάµεσα στα µέλη της.51 

 Ωστόσο, οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να υπερβούν αυτούς τους 

περιορισµούς ανακαλύπτοντας νέους τρόπους εξέτασης των καινούργιων 

                                                 
49 G. Pasias & G. Flouris, 1999, Modern Mythologies and Postmodern Realities in the Collective 
Consciousness of the Neohellenic Society, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities, Atehns, 
Ellinika Grammata, p.482. 
50 ∆. Τσαούση, 1996, Η Εκπαίδευση: Μέσα της κρύβεται ένας θησαυρός, Έκθεση προς την 
ΟΥΝΕΣΚΟ της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Κοινωνικών και Πολιτιστικών Επιστηµών, Αθήνα, Κ. Schleicher, 1988, Public opinion and 
�international education: Challenges to education policy, paper presented at the Seventeenth 
International Conference of the Unity of the Scienses, Los Angeles, California, November 24-27, p.p. 
1-47, The Commission on Global Governance, 1995, Our Global Neighbourhood, New York, Oxford 
University Press. 1995. 
51 Μ. Morris, 1992, The Man In The Mirror: David Harvey�s �Condition� of Post modernity, in Theory, 
Culture &  Society, Vol. 9 No. 1, p.p. 253-279, The Commission on Global Governance, 1995, op. cit.,  
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κοινωνικών, και όχι µόνο δοµών. Είναι όντα που προσβλέπουν στο µέλλον και 

εξαιτίας αυτού, παρόλες τις οικογενειακές, θρησκευτικές, εθνικές, γλωσσικές, 

πολιτικές κ.λ.π., παραδόσεις και προκαταλήψεις του παρελθόντος, τίποτε δεν µπορεί 

να τους εµποδίσει να ανταποκριθούν στις περιστάσεις που φαίνεται να τους 

καθορίζουν µε καινούριο, διαφορετικό τρόπο. Εξάλλου, όπως υποστηρίζει ο 

Heidegger, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επαναπροσδιορίσουν το προσδιορισµένο, 

και να ερµηνεύσουν την πραγµατικότητα υπό το φως της δυνατότητας. Ένας τέτοιος 

επαναπροσδιορισµός διευκολύνεται από την ανθρώπινη ικανότητα για κριτική σκέψη 

και, ως ένα βαθµό, από το εύρος της παρεχόµενης παιδείας, καθώς επίσης και από 

την προσπάθεια που καταβάλλει το κάθε άτοµο.52 

 Εποµένως, για τον σκεπτόµενο πολίτη της εποχής µας, οι δοµικές αλλαγές που 

έγιναν στον κόσµο αυτά τα τελευταία χρόνια δεν σηµατοδοτούν απλώς το τέλος του 

αιώνα. Οριοθετούν το τέλος µιας εποχής, δηµιουργούν ένα νέο σκηνικό, στο οποίο 

εµφανίζονται, δρουν και αναπτύσσονται δυνάµεις ικανές ν' αλλάξουν τη ροή της 

ιστορίας. Ίσως η ανθρωπότητα να προχωρήσει ταχύτερα. Σαφώς όµως, δεν µπορεί ν' 

αποκλειστεί και µια πιθανή αναστροφή της ιστορίας. 

Η σηµερινή συγκυρία της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της ολοένα 

αυξανόµενης αλληλεξάρτησης µεταξύ των εθνικών κρατών, κάθε ένα από τα οποία 

ανήκει παράλληλα και σε κάποια µεγαλύτερη οντότητα όπως είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, για παράδειγµα, δεν αφήνει αρκετό χώρο για τον άκριτο υπερτονισµό της 

εθνικής ταυτότητας αναφορικά µε ένα συγκεκριµένο έθνος - κράτος. Ωστόσο, 

ελάχιστο θα είναι το κέρδος που θα προκύψει από µια πιθανή έντονη αντιπαράθεση 

ανάµεσα στο εξιδανικευµένο όραµα µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας και στο αίτηµα 

για την ύπαρξη µιας διακριτής εθνικότητας. Και αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί 

περιορισµοί και εντάσεις που επισείουν την πιθανότητα µιας εξαιρετικά εκρηκτικής 

προοπτικής. Οι εθνικές στάσεις και συµπεριφορές συχνά συνδέονται µε την ιδέα του 

εθνικού κύρους, καθώς και µε τη δηµιουργία ενός είδους εθνοκεντρισµού, ο οποίος 

τείνει ν' απορρίπτει την υιοθέτηση νέων ιδεών οι οποίες δεν είναι συµβατές µε τις 

πεποιθήσεις του, ως ανεπιθύµητη και βλαβερή επέµβαση στις εσωτερικές του 

υποθέσεις. Γι' αυτό απαιτούνται µεγάλα αποθέµατα υποµονής, κατανόησης, καθώς 

                                                 
52 S. W. Rothstein, 1996, Schools and Society New Perspectives in American Education, Englewood 
Cliffs N. J.  Merrill & Prentice Hall. 
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και προσεκτικός συντονισµός της διεθνούς συνεργασίας, υποστηριζόµενος από τη 

λήψη των κατάλληλων µέτρων σε διαπολιτισµικό επίπεδο.53 

 Συνεπώς, µια µορφή εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στη διατήρηση των 

εθνικιστικών αισθηµάτων µε το να τα αναπαράγει συνειδητά, φαντάζει σήµερα 

δυσλειτουργική. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διαδικασία της οικουµενοποίησης, η ιδέα 

των ξένων εξαφανίζεται και οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι, ως 

άνθρωποι, στην πραγµατικότητα δε διαφέρουµε µεταξύ µας.54 

 Στη συνειδητοποίηση της πραγµατικότητας αυτής συµβάλλει και το ότι ζούµε 

σε µια εποχή που κυριαρχεί µεγάλη κινητικότητα από χώρα σε χώρα και από ήπειρο 

σε ήπειρο όχι µόνο υλικών αγαθών, αλλά και ανθρώπων και ιδεών. Κατά συνέπεια, 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σ' έναν πνευµατικά δικτυωµένο πολυεθνικό 

κόσµο, µέσα στα πλαίσια του οποίου τα εξελιγµένα µέσα επικοινωνίας τους παρέχουν 

τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε τον τρόπο ζωής και σκέψης ανθρώπων που 

ανήκουν σε διαφορετικές εθνικές οµάδες και πολιτισµικά συγκείµενα. Γι' αυτό και η 

συµβολή των µέσων επικοινωνίας στη διεύρυνση του εθνικού ορίζοντα των ατόµων 

θεωρείται καθοριστικής σηµασίας.55 

 Τα σύνορα πέφτουν, τα κράτη πλησιάζουν, οι αποστάσεις εξαφανίζονται και ο 

σύγχρονος άνθρωπος αναγκάζεται να ενδυθεί την ιδιότητα του πολίτη του κόσµου. 

Άλλοτε, πρόθυµα, αναγνωρίζοντας πως όσα τον χωρίζουν από τους "άλλους", έχουν 

µικρότερη σηµασία από τα πολλά και σηµαντικά που τον ενώνουν. Άλλοτε πάλι, 

αρνούµενος βίαια αυτήν την περιβολή, αισθάνεται ίλιγγο µπροστά στην ιδέα της 

περιθωριοποίησης των ιδιαιτεροτήτων που ως τώρα νόµιζε πως τον καθόριζαν και 

τον συνιστούσαν. 

                                                 
53 H. Rohrs, 1996, A United Europe as a challenge to education,  στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α., και 
Πετρουλάκη Ν. (επιµ.) Η εκπαίδευση στην Ενωµένη Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα,  σ.σ. 
64-80, B. Gelder, 1994, Some thoughts concerning the use of the terms «national identity and cultural 
identity», in NESA Strand III, Amsterdam, November, p.p. 1-4, Τ.Κ. Oommen, 1997, Citizenship, 
Nationality an Ethnicity, Cambridge, Polity  Press. 
54 G. Baker, 1988, Recognition of our culturally pluralistic society and multicultural education in our 
schools, in Division of Curriculum and Instruction, Vol. 1, No.2, p.p. 3-4, Β. Gelder, 1994, op. cit.  
55 Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, Εθνοκεντρισµός και Εκπαίδευση. Η περίπτωση των 
Βαλκάνιων Λαών και Τούρκων, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 23, σ.σ. 207-248, Μ. Bαϊνά, 1997, Η 
αρχαία ελληνική µυθολογία στην υπηρεσία της διαπολιτιστική αγωγής. Το δωδεκάθεο του Ολύµπου 
ως η πρώτη συστηµατική θεµελίωση της ανθρωπολογίας, στο Βάµβουκα Μ. και Χουρδάκη Α. (επιµ.) 
Παιδαγωγική επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, σ.σ. 483-508, S. Illyes, 1988, Psychological aspects of ethnic Mentality, paper presented at 
the Seventeenth International Conference, op. cit., p.p. 1-32, S. Illyes, 1992, The Ethnic Mentality, in 
Schleicher K. & Kozma T. (eds.) Ethnocentrism in Education, New York, Peter Land, p.p. 39-61,  S. 
Sting, 1994, International education and national identity in Germany, in NESA,  op.cit, p.p. 1-5. 



 268

 Ο αντίκτυπος των παραπάνω µεταβολών της κοινωνικο-οικονοµικής 

πραγµατικότητας στη δοµή, στην οργάνωση και στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης θα 

είναι σηµαντικός. Στις µέρες µας που ο εθνικισµός και οι σοβινιστικές τάσεις 

εµφανίζονται να κυριαρχούν σε πολλές χώρες, η προσπάθεια για την ανάπτυξη 

θετικής στάσης απέναντι στους γείτονες, η έλλειψη τεχνητών εντάσεων και 

επιθετικότητας, καθώς επίσης η άρση των προκαταλήψεων και η κατάργηση των 

στερεότυπων αντιλήψεων προβάλλουν ως καθολική επιτακτική ανάγκη. 

 Η προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων αυτών, µπορεί να προωθηθεί 

µέσα από ποικίλους φορείς, ένας από τους οποίους είναι και η εκπαίδευση. Εξάλλου, 

ο χώρος της εκπαίδευσης είναι µονίµως χώρος κινητοποιήσεων µε έντονο πολιτικό 

χαρακτήρα, δεδοµένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί ιδεολογικό µηχανισµό του κράτους 

και µέρος µιας σειράς θεσµών που συµβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής, έχοντας ως βασική λειτουργία τους την επιβολή και εγχάραξη της 

κυρίαρχης ιδεολογίας.56 

 Ένα από τα σηµαντικότερα έργα του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι να 

δηµιουργήσει και να παρέχει στους µαθητές µία εκπαίδευση, η οποία συµβαδίζει µε 

τις ανάγκες της κοινωνίας. Εξαιτίας, λοιπόν των διεθνών επαφών που σήµερα 

επηρεάζουν όλους τους πολίτες, κρίνεται αναγκαίο οι µαθητές να αναπτύξουν µια 

οικουµενική προοπτική, η οποία απαιτεί ουσιαστική γνώση των "άλλων" και ανοιχτό 

µυαλό. 

 Ωστόσο, οι υπάρχουσες οµογενοποιητικές εκπαιδευτικές φιλοσοφίες 

υποστηρίζουν ότι η παρεχόµενη εκπαίδευση δεν προετοιµάζει κατάλληλα τους 

µαθητές για να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα του 

αναδυόµενου οικουµενικού πολιτισµού. Τα άτοµα τείνουν είτε να αγνοούν τους 

άλλους πολιτισµούς ή να τους απορρίπτουν ως µη συµβατούς µε τον "πολιτισµένο" 

τρόπο ζωής. Όµως, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε πολλές δυτικές βιοµηχανικές 

χώρες η παράδοση της δηµιουργίας πολιτισµικής οµοιογένειας αρχίζει να 

                                                 
56 Α. Καζαµία , και Μ. Κασσωτάκη, 1990, Η Ελληνική εκπαίδευση και η νέα Ευρώπη, στο Εκπαίδευση 
και Επάγγελµα, τ 2, Αρ. 3, σ.σ. 199-215, Α. Πρόσκολλη, 1990, Ιδεολογικό περιεχόµενο των 
Αναγνωστικών του ∆ηµοτικού σχολείου, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 50, σ.σ. 53-54, Π. 
Καλογιαννάκη-Χουρδάκη, 1993, Έλληνες µαθητές του δηµοτικού σχολείου και πολιτική 
κοινωνικοποίηση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, Ε. Κανακίδου & Β. Παπαγιάννη, 1994, ∆ιαπολιτισµική 
Αγωγή, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π. 
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αµφισβητείται µε αλλαγές στις εκπαιδευτικές πολιτικές προς την κατεύθυνση της 

αναγνώρισης και του σεβασµού των πολυπολιτισµικών διαφορών.57 

 Η αντίληψη αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική για τα εκπαιδευτικά συστήµατα 

των δυτικών χωρών, µια που τα επιφορτίζει µε την επίτευξη ενός διττού αλλά 

αντικρουόµενου έργου.58 Έτσι από τη µια, οφείλουν να ενδυναµώσουν την 

εθνοπολιτισµική ταυτότητα, η οποία συµβάλλει στη διατήρηση της εθνικής 

συνεκτικότητας και συνοχής, και παράλληλα οφείλουν να στηρίξουν την προβολή 

µιας οικουµενικής ενηµέρωσης και µιας υπερεθνικής πολυπολιτισµικότητας, τα οποία 

αναµένεται ότι θα συµβάλλουν στην ενδυνάµωση της διεθνούς συνεργασίας και 

ειρήνης, αλλά, εντούτοις, εµφανίζονται κατά κάποιο τρόπο ασυµβίβαστα µε την 

προώθηση της εθνικοπολιτισµικής ταυτότητας, καθώς και του εθνικού-τοπικού 

πολιτισµού. Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά συστήµατα εµπερικλείουν, σε διαφορετικό 

βαθµό, στην εκπαιδευτική τους διαδικασία τόσο την έννοια της εθνικής ταυτότητας, 

όσο και αυτή της παγκόσµιας εγρήγορσης. Παρόλα αυτά, όµως, η διαµόρφωση µιας 

εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής καθίσταται όλο και πιο προβληµατική, µια που, 

όπως προαναφέρθηκε, τα εκπαιδευτικά συστήµατα στο δυτικό κόσµο έχουν ιστορικά 

διαµορφωθεί, ως επί το πλείστον, ως εθνοκεντρικοί κοινωνικο-πολιτισµικοί και 

πολιτικοί µηχανισµοί εξουσίας - γνώσης.59 

 Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά συστήµατα έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα της 

επιλογής. Εποµένως, µπορούν να επιδιώξουν τη µείωση του εθνοκεντρισµού ή να 

επιλέξουν να τον αγνοήσουν και κατά συνέπεια να µην επιδιώξουν τη µείωσή του, ή, 

τέλος, µπορούν να τον προάγουν. Έτσι ο εθνοκεντρισµός, εντυπώνεται στην επίσηµη 

                                                 
57 Α. Καζαµία & Μ. Κασσωτάκη, 1995, Εκπαιδευτικό Μανιφέστο: Προβληµατισµοί για την 
ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό της Ελληνικής εκπαίδευσης, στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη 
Μ. (επιµ.) Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. 
Σείριος, σ.σ. 12-39, Γ. Μάρκου, 1995, Η εκπαίδευση σε µια πολυπολιτισµική Ελλάδα, στο Καζαµία Α. 
& Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 150-173, Ι. Ρουσάκη & Α. Καζαµία, 1997, Κράτος και 
εκπαιδευτική πολιτική στη Νέα Ευρώπη: µια «µετανεωτερική» θεώρηση των σχέσεων του τοπικού- 
κεντρικού, στο Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α., (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 233-253, Τ. Kozma, 1988, 
Dimensions of multiculturalism. The emergence of a neo educational ideology, paper presented at the 
Seventeenth International Conference, op.cit., p.p. 1-19, L. Rayapen, 1988, Ethnocentrism and 
Multiculturalism from a unification perspective, paper presented at the Seventeenth International 
Conference, op. cit., p.p. 1-26,  S. J. Le Sourd, 1992, A Review of Methodologies for Cross- Cultural 
Education, in The Social Studies, Vol. 83, No. 1, p.p. 30-35, Α. Ott, 1993, Curriculum modernization in 
Sweden, in Kruithof B., s� Sting S. (eds.) Education and modernization: the European exprience, 
Amsterdam, NESA, p.p. 58-63, G. Flouris, 1997, Global Dimensions in the Educational Legislation, 
Social Studies Curriculum and Textbook, of the Greek Compulsory Education (Grades 1-9), in 
Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 2, No. 2, p.p. 17-39. 
58 Π. Καλογιαννάκη, 1998, Αναγνώσεις στην Συγκριτική Εκπαίδευση. Τόποι και Τρόποι, Τοµές και 
Παραδείγµατα, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη. 
59  Τ. Kozma, 1988, op.cit.,  G. Pasias & G. Flouris, 1999, op.cit. 
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παιδεία των χωρών µε τη µορφή απόλυτων αξιών και ιδεών, που νοµιµοποιούν κάθε 

είδους µέτρο αναφορικά µε τις οµάδες που θεωρούνται ξένοι. Είναι δεδοµένος έτσι ο 

µονοπολιτισµικός προσανατολισµός των εκπαιδευτικών συστηµάτων των οποίων 

απώτερος σκοπός είναι η οµογενοποίηση και η πολιτισµική υπαγωγή κάθε ξένου στον 

κυρίαρχο πολιτισµό.60 

 

                                                 
60 E. Κανακίδου & B. Παπαγιάννη, 1994, όπ.π., Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π., 
Schleicher K., 1988, op. cit., p.p. 1-47, D. Coulby, & G. Jones,  1995, Posmodernity and European 
Education Systems, Oakhill, Trentham Books, D. Couldy, 1995, Ethnocentricity, Post-Modernity and 
European Curricular Systems in European Journal of Teacher Education, Vol, 18 No 2-3, p.p. 143-
153. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Α.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Κάθε χώρα χρησιµοποιεί έναν ευρύ αριθµό κοινωνικών 

θεσµών για να εντάξει τα νέα µέλη της στην ευρύτερη 

κοινωνία, για να µεταδώσει την πολιτισµική της 

κληρονοµιά στους νέους και για να αναπτύξει στα 

µέλη της την αίσθηση της εθνικής υπερηφάνειας.  

Το κυριότερο µέσο επίτευξης των σκοπών αυτών είναι 

ο εκπαιδευτικός θεσµός�και µέσα στα πλαίσια του 

σχολείου, το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης εναποτίθεται 

στα µαθήµατα των κοινωνικών σπουδών. 

H. Mehlinger, 1981. 

Ένας από τους σηµαντικότερους σκοπούς του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως 

αναφέρθηκε και σε άλλο σηµείο της εργασίας αυτής, είναι η προετοιµασία των νέων 

ανθρώπων για να συµµετέχουν ενεργά και αποτελεσµατικά ως πολίτες τόσο στην 

τοπική και την εθνική όσο και στην ευρύτερη παγκόσµια κοινότητα. Οι κοινωνικές 

σπουδές κατέχουν µια ξεχωριστή θέση µεταξύ των υπολοίπων µαθηµάτων που 

διδάσκονται στο χώρο του σχολείου, µια που περιγράφουν αρκετές από τις πλευρές της 

ανθρώπινης ζωής και δράσης. 

Ο τοµέας των κοινωνικών σπουδών είναι τόσο αµφιλεγόµενος, µη συνεκτικός και 

αντιφατικός, που πολλοί θεωρούν ότι συνιστά ένα πολύπλοκο εκπαιδευτικό αίνιγµα. 

Για τους απλούς πολίτες ο όρος «κοινωνικές σπουδές» συµπεριλαµβάνει την ιστορία, 

την αποµνηµόνευση γεωγραφικών όρων και πληροφοριών, καθώς και την ευκαιρία για 

δράση στις περιοχές του κοινωνικοπολιτικού διαλόγου και της κοινωνικοπολιτικής 

συµµετοχής. Όµως για τους εκπαιδευτικούς και του παιδαγωγούς που ασχολούνται µε 

την ανάπτυξη και οργάνωση των Α.Π., αυτό που έχει σηµασία όσον αφορά τις 

κοινωνικές σπουδές είναι η λήψη ορισµένων σοβαρών αποφάσεων, όπως τι να 

διδάξουν, σε ποιο µάθηµα θα το διδάξουν και µε ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η 

διασύνδεση όλων αυτών που θα διδαχθούν τόσο σε διαφορετικά µαθήµατα όσο και σε 

διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

Οι κοινωνικές σπουδές ορίζονται ως µια περιοχή µέσα στα πλαίσια του σχολικού 

Α.Π., η οποία αντλεί ιδέες από µια ποικιλία περιοχών, συµπεριλαµβανοµένης της 

ιστορίας, των κοινωνικών επιστηµών, και των ανθρωπιστικών επιστηµών, µε σκοπό την 
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εκπαίδευση του πολίτη. Οι κοινωνικές σπουδές είναι οι κοινωνικές επιστήµες 

απλουστευµένες για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μέσα στα πλαίσια του σχολικού 

προγράµµατος, οι κοινωνικές σπουδές παρέχουν συστηµατική και οργανωµένη µελέτη, 

η οποία στηρίζεται σε επιστήµες όπως η ανθρωπολογία, η αρχαιολογία, τα οικονοµικά, 

η γεωγραφία, η ιστορία, η νοµική, η φιλοσοφία, οι πολιτικές επιστήµες, η ψυχολογία, η 

θρησκεία και η κοινωνιολογία, καθώς και το αντίστοιχο περιεχόµενο από τις 

ανθρωπιστικές επιστήµες, τα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες.1  

Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι κοινωνικές σπουδές επιχειρούν να καταδείξουν στους 

µαθητές τη φύση των προβληµάτων που ανακύπτουν στη σχέση του ατόµου µε τα άλλα 

άτοµα, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν αυτά να αντιµετωπιστούν και 

να επιλυθούν. Η δηµιουργία του «καλού καγαθού» πολίτη αποτελεί την ύψιστη 

αποστολή της διδασκαλίας των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών. Θεωρούνται ως 

ένα σηµαντικό τµήµα της γενικής εκπαίδευσης, το οποίο συµβάλλει αποφασιστικά στη 

δηµιουργία δηµοκρατικών πολιτών. Ωστόσο, η έννοια του δηµοκρατικού πολίτη δε 

γίνεται κατανοητή µόνο µε την έννοια της επίδειξης του αναµενόµενου πατριωτισµού, 

πίστης και υποταγής στο έθνος-κράτος, αλλά κυρίως µε την έννοια της άσκησης 

κριτικής απέναντι σ� αυτό και τις λειτουργίες του.2 Ο καλός δηµοκρατικός πολίτης είναι 

αυτός που διαθέτει τόσο την ικανότητα όσο και τη διάθεση να συµµετέχει ενεργά στη 

βελτίωση της κοινωνίας στην οποία διαβιεί. 

Εντούτοις, αν εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας µόνο στο τοπικό και το εθνικό 

επίπεδο, είναι πολύ πιθανό να µην εκπαιδεύσουµε αρκετά αποτελεσµατικά τους νέους 

ανθρώπους. Η έννοια του καλού δηµοκρατικού πολίτη οφείλει να επεκταθεί πέρα από 

τα στενά εθνοκρατικά όρια. Η πολυπλοκότητα του σύγχρονου µετανεωτερικού 

αλληλοσυσχετιζόµενου κόσµου απαιτεί την εκπαίδευση ατόµων που θα είναι ικανά να 

λαµβάνουν αποφάσεις οι οποίες απορρέουν από µια αναλυτική επεξεργασία 

αποσύνθεσης και επανασύνθεσης των εκάστοτε πληροφοριών. Υπό την οπτική αυτή, 

στις κοινωνικές σπουδές εµπεριέχεται και η µελέτη των «άλλων» ανθρώπων καθώς και 

οι σχέσεις που αναπτύσσουµε τόσο εµείς µε τους «άλλους» όσο και οι «άλλοι» µεταξύ 

τους. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται, κατά κύριο λόγο, στην εξέταση των ανθρωπίνων 

                                                 
1 Allen R. 1996, Introduction: What should we teach in social studies? And why?, in Massialas B.G. & 
Allen R. (eds.) Crucial issues in teaching social studies K-12, New York, Wadsworth, p.p.1-26. 
2 A. Ross, 2000a, Curriculum contsruction and critique, London, Falmer Press, J.A. Spinthourakis & P. 
Papoulia-Tzelepi, 2001, Teacher attitudes on teaching social issues in the elementary school, in Ross A. 
(ed.) Learning for a democratic Europe, London, CiCe publ., p.p. 183-190. 
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σχέσεων και τρόπων συµπεριφοράς.3 Εποµένως, το ζητούµενο από τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών είναι η επίτευξη µιας ισορροπίας ανάµεσα στην 

κοινωνικοποίηση των νέων και στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας.  

Οι κοινωνικές σπουδές συνιστούν τη µελέτη των πολιτικών, οικονοµικών, 

πολιτισµικών και περιβαλλοντικών πλευρών των κοινωνιών τόσο στο παρελθόν και το 

παρόν όσο και στο µέλλον. Ο πρωταρχικός στόχος των κοινωνικών σπουδών είναι να 

εξοπλίσει τους νέους µε τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του παρελθόντος, 

την επιτυχή αντιµετώπιση του παρόντος και το σχεδιασµό του µέλλοντος. Επιδιώκει, 

επίσης, να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν την ικανότητα να παίρνουν σοβαρές και 

λογικές αποφάσεις που αφορούν το κοινό καλό, ως πολίτες µιας πολιτισµικής 

δηµοκρατικής κοινωνίας µέσα στα πλαίσια ενός αλληλεξαρτώµενου κόσµου.  Οι 

κοινωνικές σπουδές καθιστούν ικανούς τους µαθητές να στοχάζονται, να αναλύουν τις 

αξίες τους, και να προβαίνουν σε ώριµες κρίσεις. Η εστίαση αυτή στην ανάπτυξη της 

ικανότητας επίλυσης προβληµατικών καταστάσεων στα πλαίσια ενός 

αλληλεξαρτώµενου κόσµου καθιστά ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη της γνωριµίας και 

κατανόησης, καθώς και του σεβασµού τόσο του εαυτού όσο και των «άλλων»4 και 

αποσκοπεί στην ανάληψη από την πλευρά του ατόµου της ανάλογης κοινωνικής 

δράσης, η οποία θα οδηγήσει στη δηµιουργία µιας πιο δίκαιης κοινωνίας. 

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σκόπιµο, χωρίς να επεκταθούµε σε µια εκτενή 

περιγραφή, να προβούµε στις ακόλουθες διευκρινίσεις. Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν 

ότι αρκετοί µαθητές θεωρούν ότι οι κοινωνικές σπουδές ασχολούνται µε «νεκρά 

θέµατα» ή µε την αναπαραγωγή ονοµάτων. Ηµεροµηνιών και γεγονότων. Απόρροια 

των αντιλήψεών τους αυτών είναι µια σειρά από «µύθους», οι οποίοι απαντώνται σε 

ευρεία κλίµακα και οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Πολύ 

                                                 
3 S. Evans, 1992, Decision making: Developing a global perspective, in The Internationa Journal of 
Social Education, vol. 7, no. 2, p.p. 10-16, S. Grant & B. VanSledright, 1996, The dubious connection: 
Citizenship and the social studies, in The Social Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 56-59, D. Karageorge, 1999, 
The role of the attitudes and the values in molding a minority�s ethnic and social identity through 
education, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, Ellinika 
Grammata, p.p. 323-336, E. Rugg, 1996, A national council for the social studies, in The Social Studies, 
vol. 87, no. 2, p.p. 88-89, Unesco, 1996, Learning the treasury withnin, Paris, Unesco, p.p. 177-189, A. 
Yildirim, 1997, Teaching and learning of middle school social studies in Turkey: an analysis of 
curriculum implementation, in Mediterranean Journal of Educational Studies, vol. 2, no. 2, p.p. 63-84.   
4 S. Evans, 1992, op.cit., p.p. 10-16, J. Garcia, et al., 1988, Cultural pluralism in recent nonfiction 
tradebooks for children, in The Social Studies, vol. 79, no. 6, p.p. 252-255, A.D. Griffith, 1990, Social 
studies for nation building, in The Socials Studies, vol. 81, no. 4, p.p. 161-165, D. Schneider, 1995, A 
reaction to �the storm of controversy continues�, in The Social Studies, vol. 86, no. 6, p.p. 275-276.  
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συνοπτικά, οι κυριότεροι από αυτούς είναι:5  α) οι κοινωνικές σπουδές αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο ονόµατα, ηµεροµηνίες και γεγονότα, β) οι κοινωνικές σπουδές 

είναι βαρετές, γ) οι κοινωνικές σπουδές δεν έχουν καµιά πρακτική αξία, δ) οι 

κοινωνικές σπουδές έχουν τεράστια ύλη, ε) οι κοινωνικές σπουδές δε σχετίζονται µε 

την καθηµερινή ζωή της κοινότητας, µια που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο 

παρελθόν, στ) οι κοινωνικές σπουδές ενισχύουν την αποµνηµόνευση, ζ) οι µαθητές 

καλούνται να µάθουν τη θεωρία χωρίς να καταλαβαίνουν τις πρακτικές εφαρµογές της, 

η) οι µαθητές δε γνωρίζουν τίποτα, και συνεπώς πρέπει να διδαχθούν τα πάντα, θ) η 

ανάπτυξη των ικανοτήτων της κριτικής σκέψης δεν είναι διδάξιµη, και ι) οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν κοινωνικές σπουδές επιδιώκουν να επιβάλλουν τις αξίες 

που οι ίδιοι πρεσβεύουν στους µαθητές τους.                 

Η διδασκαλία των µαθηµάτων κοινωνικού περιεχοµένου συµβάλλει στη 

συγκρότηση της ιστορικής, πολιτικής, επιστηµονικής, γεωγραφικής, ανθρωπολογικής, 

κοινωνιολογικής και οικονοµικής σκέψης, στη νοηµατοδότηση της ζωής και των 

φαινοµένων της, στην κριτική αποτίµηση των κοινωνικών προβληµάτων, καθώς και 

στην απελευθέρωση των µαθητών στην πορεία µετασχηµατισµού της προσωπικής και 

εθνικής τους ταυτότητας, καθιστώντας τους ικανούς να υπερκεράσουν τους 

πολιτισµικούς και ψυχολογικούς ενδοιασµούς τους αναφορικά µε την κατανόηση της 

ετερότητας.  

Ο τρόπος µε τον οποίο διδάσκεται το παρελθόν στους µαθητές, στα πλαίσια των 

µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, πραγµατώνεται µε τρεις τρόπους. Πρώτον µέσω 

της διδασκαλίας για τη δηµιουργία ενός πολίτη πατριώτη, δεύτερον µέσω της 

διδασκαλίας που αποσκοπεί στην κατανόηση της ανθρώπινης ιστορίας, και τρίτον, 

µέσω της διδασκαλίας της έννοιας του «άλλου».6 Στόχος του πρώτου τρόπου 

προσέγγισης είναι η επαφή του µαθητή µε τους θεσµούς, τις διαδικασίες και τις αξίες 

του έθνους-κράτους, µέσω της παρουσίασης της εθνικής ιστορίας, καθώς και την 

εξύµνηση του τρόπου µε τον οποίο οι εθνικοί ηγέτες και ήρωες, ορµώµενοι από 

ακλόνητες αξίες, κατόρθωσαν να διαµορφώσουν το ισχύον εθνικό τοπίο. Άµεση 

συνέπεια της προσέγγισης αυτής είναι η εστίασή της στην παρουσίαση των γεγονότων 

του ένδοξου παρελθόντος, κυρίως µέσα από τα µαθήµατα της ιστορίας, της γεωγραφίας 

                                                 
5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το εν λόγω θέµα βλέπε: F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social 
studies in a global society, New York, Delmar publ.  
6 J. Oakes & M. Lipton, 1999, Teaching to change the wolrd, Boston, McGraw-Hill. 
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και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, καθώς και η θεώρηση των αξιών που 

µεταδίδει στους µαθητές ως απόλυτες και διαχρονικές. 

Ο προοδευτικός τρόπος διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών µε τη µορφή της 

κατανόησης της ανθρώπινης ιστορίας στοχεύει στη λειτουργική σύνδεση των 

αναπαραστάσεων που έχουν οι µαθητές για τον κόσµο και το έθνος τους µε την 

προσωπική τους κουλτούρα και εµπειρία. Απόρροια της πρακτικής αυτής είναι η 

προβολή της αναγκαιότητας ανάπτυξης ενός πολυπολιτισµικού Α.Π., η προαγωγή της 

κοινωνικά δοµηµένης γνώσης, η ενθάρρυνσης της ενεργητικής κατασκευής και 

αναδόµησης της προϋπάρχουσας γνώσης τους, και, τέλος, η ενίσχυση των µαθητών να 

αναζητούν, µε δική τους πρωτοβουλία, πληροφορίες για τα θέµατα που τους 

ενδιαφέρουν, εντάσσοντάς τα σε ένα ιστορικό συγκείµενο.7   

Τέλος, σύµφωνα µε τον τρίτο τρόπο, τη διδασκαλία δηλαδή της έννοιας του 

«άλλου», υποστηρίζεται η άποψη ότι η σύγχρονη µετανεωτερική πραγµατικότητα 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης και εφαρµογής ενός προγράµµατος 

κοινωνικών σπουδών, το οποίο δεν περιορίζεται στην άκριτη πολυπολιτισµική 

αντίληψη, «ας τους συµπεριλάβουµε όλους στο Α.Π.». Υποστηρίζει ότι τα συνηθισµένα 

µη κριτικά πολυπολιτισµικά µαθήµατα απλώς παρέχουν απαντήσεις αντί παράλληλα να 

εγείρουν και κάποια ερωτήµατα, τείνοντας έτσι στο κλείσιµο της κοινωνικής έρευνας 

αντί στο άνοιγµα µιας ευρείας περιοχής έρευνας. Ως συνέπεια, οι τυπικές αυτές 

προσεγγίσεις αποτυγχάνουν να καταστήσουν τους µαθητές επιλυτές των διαφόρων 

κοινωνικών προβληµάτων.8 Μια περισσότερο εξισορροπηµένη πρακτική δεν αρκείται 

απλά στην παρουσίαση των θεµάτων αλλά προχωρεί και στην προβληµατισµό 

αναφορικά µε αυτά, καθώς και στην προσπάθεια ανεύρεσης πιθανών λύσεων.    

Οι Barth και Shermis (1970)9 υποστηρίζουν ότι τρεις είναι οι παραδόσεις ή οι 

προσανατολισµοί, όσον αφορά τους στόχους και τους σκοπούς των κοινωνικών 

επιστηµών ως σχολικό θέµα, οι οποίοι έχουν κυριαρχήσει στο χώρο αυτό πάνω από 

έναν αιώνα. Οι τρεις αυτοί προσανατολισµοί είναι οι ακόλουθοι: οι κοινωνικές σπουδές 

ως µετάδοση της έννοιας του πολίτη, οι κοινωνικές σπουδές ως µέρος των κοινωνικών 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Allen R. 1996, op.cit., 1-26, P. Close, 1995, Citizenship, Europe and change, London, MacMillan, R. 
Janzen, 1995, The social studies conceptual dilemma: Six contemporary approaches, in The Social 
Studies, vol. 86, no. 3, p.p. 134-140, J. Lemlech, 1984, Curriculum and instructional methods for the 
elementary school, New York, MacMillan, publ., J. Reinhartsz & D. Beach, 1997, Teaching and learning 
in the elemntary school. Focus on curriculum, New Jersey, Merrill, J.P. Shaver, 1990, Research and the 
teaching of social studies, in The Social Studies, vol. 81, no. 6, p.p. 239-243, F. Stopsky & S. Lee, 1994, 
op.cit. 
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επιστηµών και οι κοινωνικές σπουδές ως στοχαστικοκριτική ερευνητική διαδικασία. Τα 

παραπάνω αντιστοιχούν σε τρεις τύπους ανθρώπων, ο καθένας από τους οποίους 

προωθείται από τον αντίστοιχο προσανατολισµό των κοινωνικών σπουδών. Έτσι 

έχουµε τη δηµιουργία: 

1. Του προσωπικού ανθρώπου, ο οποίος καταναλώνει µόνο εγχώρια 

προϊόντα, είναι ικανοποιηµένος µε το επάγγελµα που έχει επιλέξει, έχει 

µια ευτυχισµένη οικογενειακή ζωή, και αναπτύσσει ουσιαστικές σχέσεις 

µε τους άλλους ανθρώπους.  

2. Του µορφωµένου ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί µεταξύ των άλλων να 

εξετάζει τα ανθρώπινα προβλήµατα και τις καταστάσεις αντικειµενικά, 

κατανοεί και αναλύει την προσωπική του συµπεριφορά, γνωρίζει τις 

αρχές των κοινωνικών επιστηµών και επιδιώκει να ενηµερώνεται 

συνεχώς. 

3. Του δηµόσιου ανθρώπου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες, 

όπως η ψηφοφορία, η εθελοντική παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η 

συµµετοχή σε κοινωνικές οµάδες που ασχολούνται µε τέτοια θέµατα, και 

άλλα συναφή.    

Ο Massialas (2000)10 διαφοροποιείται ελαφρώς ως προς τον τρίτο 

προσανατολισµό της παραπάνω τυπολογίας. Εκτός από την προετοιµασία των 

µελλοντικών εθνικών πολιτών και την παρουσίαση των κοινωνικών σπουδών ως 

αυτόνοµα µαθήµατα, η τρίτη του εκδοχή ταυτίζεται µε την αντίληψη των κοινωνικών 

σπουδών ως παροχή κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στους µαθητές µε απώτερο 

στόχο την εδραίωση της δηµοκρατίας. Ο ίδιος θεωρεί ότι η στοχαστικοκριτική έρευνα 

οφείλει να εµπεριέχεται σε κάθε έναν από τους τρεις παραπάνω προσανατολισµούς των 

κοινωνικών επιστηµών. 

Τέλος, οι Reinhartz & Beach (1997) προσθέτουν έναν ακόµα προσανατολισµό, 

εκείνον των κοινωνικών σπουδών ως ενσωµατωµένης έρευνας. Στον πίνακα που 

ακολουθεί επιχειρείται µια σχηµατική συνοπτική παρουσίαση των απόψεων και των 

τάσεων των κοινωνικών σπουδών που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό.11  

 

   
                                                 
10 B.G. Massialas, 2000, Global imperatives for social studies in the 21st century, in Welch G.F. & 
Mawgood E. (eds.) Education reform in the United Arab Emirates: A global perspective, Dubai, Ministry 
of Education and Youth UAE, p.p. 468-483. 
11 J. Reinhartz & D. Beach, 1997, op.cit. p. 278. 
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4 ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π. ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Κ.Σ.) 
 Οι Κ.Σ. ως 

µετάδοση της 

έννοιας του 

πολίτη. 

Οι Κ.Σ. ως 

αυτόνοµα 

µαθήµατα. 

Οι Κ.Σ. ως 

στοχαστικοκριτική 

έρευνα.  

Οι Κ.Σ. ως 

ενσωµατωµένη 

έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Κ.Σ. 

προωθούνται ως 

ένας τρόπος 

ανάπτυξης ενός 

πλαισίου αξιών 

του «καλού 

πολίτη». 

Οι Κ.Σ. 

προβάλλονται 

µέσω της 

κατάκτησης 

των εννοιών, 

των 

διαδικασιών και 

των 

προβληµάτων 

των διαφόρων 

κοινωνικών 

επιστηµών. 

Οι Κ.Σ. προωθούνται 

µέσω των 

διαδικασιών της 

έρευνας, οι οποίες 

δηµιουργούν τη 

γνώση που απαιτείται 

για τη λήψη 

αποφάσεων και την 

επίλυση 

προβληµάτων. 

Οι Κ.Σ. 

προβάλλονται ως 

µια διεπιστηµονική 

διαδικασία, η 

οποία 

περιλαµβάνει 

πολλαπλές 

δεξιότητες και 

έννοιες µε 

αλληλοδραστικούς 

ενσωµατωµένους 

τρόπους, και όχι ως 

αποµονωµένες, 

µοναδικές 

περιοχές.  

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Μετάδοση 

εννοιών και 

αξιών µέσω 

διαλέξεων, 

αφηγήσεων, 

ερωτήσεων και 

αναγνωσµάτων. 

Ανακάλυψη, 

συλλογή και 

επαλήθευση 

πληροφοριών 

για κάθε ένα 

από τα 

µαθήµατα των 

κοινωνικών 

επιστηµών.   

Στοχαστικοκριτική 

έρευνα- καθορισµός 

προβληµάτων και 

ανταπόκριση στις 

καταστάσεις µε ένα 

δοµηµένο και 

ιεραρχηµένο τρόπο.    

Συνεργατική 

αλληλόδραση για 

την προώθηση της 

κατανόησης των 

εννοιών από 

πολλαπλές 

προοπτικές, 

βασισµένη σε 

διεπιστηµονικές 

προοπτικές.  

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Επιλέγεται από 

τον εκπαιδευτικό 

και άλλες αρχές, 

προκειµένου να 

καταδειχθούν οι 

αξίες, οι 

πεποιθήσεις, οι 

λειτουργίες, και 

οι στάσεις ενός 

καλού πολίτη. 

Ο κορµός της 

γνώσης, η δοµή 

αυτής της 

γνώσης, οι 

διαδικασίες, και 

τα προβλήµατα 

που απορρέουν 

από κάθε µια 

από τις περιοχές 

των κοινωνικών 

Κοινωνικά 

προβλήµατα, 

διλήµµατα, ή 

καταστάσεις, τα 

οποία µπορούν να 

αναλυθούν σε 

ατοµικό και 

συλλογικό επίπεδο, 

χρησιµοποιώντας τις 

ανάγκες, τα 

∆ιεπιστηµονικές 

έννοιες, οι οποίες 

µπορούν να 

ενσωµατωθούν σε 

θεµατικές ενότητες 

και οι οποίες 

εµπλέκουν όχι 

µόνο τις γνώσεις 

και τις ανάγκες του 

ατόµου, αλλά τη 
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επιστηµών.  ενδιαφέροντα και τις 

εµπειρίες των 

ατόµων.   

συλλογική γνώση 

των πολιτισµικών- 

θεµατικών 

ενσωµατωµένων 

ενοτήτων/µονάδων.  

                          

 Τόσο το σχολείο, όσο και το αναλυτικό πρόγραµµα αποτελούν δύο από τους 

βασικότερους θεσµούς του προγράµµατος του ∆ιαφωτισµού, οι οποίοι διαδραµατίζουν 

καθοριστικό ρόλο για την αναπαραγωγή του. 

 Ιστορικά, τα εθνικά αναλυτικά προγράµµατα υπήρξαν το βασικό εργαλείο για 

τη σταθεροποίηση του έθνους - κράτους, καθώς αποτελούν έναν από τους θεσµούς που 

υιοθετεί το κράτος στην προσπάθειά του να διαχωρίσει τον εαυτό του ως έθνος. Ένα 

εθνικό αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο διδάσκεται στην εθνική γλώσσα και υπερτονίζει 

τον εθνικό πολιτισµό, πληροφορεί τους νεαρούς πολίτες ότι το έθνος και το κράτος 

είναι ταυτόσηµα.12 

 Η ιδεολογική φύση των σχολικών αναλυτικών προγραµµάτων δε γίνεται άµεσα 

εµφανής, απλά και µόνο επειδή αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του γενικότερου 

πλαισίου της κυρίαρχης ιδεολογίας µέσα στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης κοινωνίας. 

Όσο πιο λεπτοµερής είναι ο κρατικός έλεγχος αναφορικά µε την εκπαιδευτική γνώση, 

τόσο πιο ξεκάθαρα πολιτικός είναι ο καθορισµός της φύσης της.13 

 Κατά συνέπεια, τα παραδοσιακά συστήµατα γνώσης στηρίζονται κυρίως σε 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, καθώς και στην κεντρικότητα της αντίληψης της εθνικής 

υπεροχής. Εποµένως, βασικά συστατικά των αναλυτικών προγραµµάτων, που 

αποτελούν προϊόντα αυτής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, είναι η µη ανοχή των 

θρησκευτικών και πολιτισµικών διαφορών, καθώς και η ξενοφοβία. Τα παραδοσιακά 

συστήµατα γνώσης έχουν ως κύριο στόχο τους να προπαγανδίσουν ότι ο οικείος 

πολιτισµός και οι πρωταγωνιστές του αποτελούν την κινητήρια δύναµη της ιστορίας.  

 

                                                 
12 D. Coulby & C. Jones, 1995, Postmodernity and European Education Systems, Oakhill, Trentham 
Books, D. Coulby, 1997, European Currisula, Xenophobia and Warfare, in Comparative Education, Vol. 
33, No 1, p.p. 29-41, D. Palomba, 1995, Contemporary Curricula, Europeanization and Interculturalism, 
in CESE newsletter, Vol. 37, p.p. 7-8. 
13 D. Coulby & C. Jones, 1995, op.cit., P. Dale, 1996, Ideology and Atmosphere in the Informational 
Society, in Theory, Culture & Society, Vol. 13, No. 3, p.p. 27-52, Α. Flew, 1991, Thinking about social 
thinking, 2nd edition, London, Fontana Press, Κ. Harris, 1982, Teachers and classes, A Marxist analysis, 
London, Routledge & Kegan Paul. 
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Επιπρόσθετα, αναφέρονται στα επιτεύγµατα διαφόρων (κυρίως Ευρωπαϊκών) πόλεων 

ως αδιαµφισβήτητα συστατικά της ιστορίας όχι µόνο της συγκεκριµένης ηπείρου, αλλά 

ολόκληρου του κόσµου. Άρα τα συγκεκριµένα συστήµατα γνώσης αποτελούν 

ουσιαστικά µια σεξιστική και ιµπεριαλιστική θεώρηση της ευρωπαϊκής γνώσης, ενώ 

παράλληλα είναι εθνοκεντρικά τόσο ως προς τον πυρήνα όσο και ως προς τη 

δηµιουργία τους.14  

Αφετηρία των αναζητήσεων για τη φύση και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

το Α.Π. πρέπει να αποτελεί η διαπίστωση ότι οι εκάστοτε απόψεις αναφορικά µε αυτό 

διαµορφώθηκαν σε όλες τις χώρες κάτω από συγκεκριµένες προσδοκίες για τη 

λειτουργία τόσο της εκπαίδευσης όσο και του σχολείου. Οι απόψεις αυτές έχουν 

ανάλογο αντίχτυπο στη σχολική πραγµατικότητα και µε την πάροδο του χρόνου έχουν 

αποκτήσει τέτοια ισχύ, ώστε να αποτελούν πλέον µια παράδοση µέσα στα πλαίσια κάθε 

εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Το Α.Π. γίνεται αντιληπτό ως µια κοινωνικά κατασκευασµένη µορφή γνώσης, η 

οποία δοµείται µέσα στα πλαίσια ενός επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, 

προκειµένου µέσω αυτού να επιτευχθούν οι κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα, το Α.Π. θεωρείται ένα από τα βασικότερα εργαλεία επιβεβαίωσης και 

διατήρησης της εξουσίας τόσο µέσα στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό συγκείµενο. 

Πολλά από εκείνα που εγγράφονται στο Α.Π. περιέχουν συγκεκριµένες µορφές 

ιδεολογίας, οι οποίες συµβάλλουν στη διατήρηση της ισχύουσας κοινωνικής δοµής. Για 

αυτό και έχει υποστηριχθεί από πολλούς ότι ο χαρακτήρας του Α.Π. µιας χώρας 

καθορίζεται ως επί το πλείστον από την εθνική αντίληψη που επικρατεί στη χώρα αυτή, 

καθώς και από τη µορφή και το χαρακτήρα των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάµεσα 

στο κράτος και το άτοµο.15 Έτσι σε ορισµένες περιπτώσεις το Α.Π. προκειµένου να 

εξυπηρετήσει το θεσµό του κράτους µπορεί ενδεχοµένως να αναχθεί σε φορέα 

προπαγάνδας και δογµατισµού.  

                                                 
14 D. Coulby, 1995, Ethnocentricity, Post Modernity and European Curricular Systems, in European 
Journal of Teacher Education, Vol. 18, No. 2/3, p.p. 143-153. 
15 O. Anweiler, κ.ά., 1987, Εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 
Π. Καλογιαννάκη, 1998, M. Sadler, I. Kandel, N. Hans και η συγκριτική παιδαγωγική. Αναζητήσεις και 
προβληµατισµοί µέσα από το έργο τους, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, ∆. Μπαλωµένου, 1992, Αναλυτικά 
προγράµµατα-σχολικά βιβλία, στο Αναλυτική προγράµµατα, σχολικά βιβλία, ο ρόλος του σχολικού 
συµβούλου, Αθήνα, εκδ. ΟΛΜΕ, σ.σ. 7-11, G. Morrison, 2000, Teaching in America, Boston, Allyn & 
Bacon, S.W. Rothstein, 1996, Schools and society, Englewood Cliffs: N.J., Merrill, C.A. Torres, 1998, 
Democracy, education, and multiculturalism, New York, Rowman & Littlefield publ., A. Yildirim, 1997, 
op.cit., p.p. 63-84.    
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Η παιδαγωγική αυθεντία, όπως αυτή αναπαρίσταται από το έθνος-κράτος, 

επιδιώκει να αναπαραγάγει δοµές και Α.Π., τα οποία έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να συµβάλλουν στη διατήρηση και προαγωγή της εθνικής ταυτότητας, ειδικότερα 

σε στιγµές κατά τις οποίες η εθνική εξουσία θεωρεί ότι απειλείται η κυριαρχία της. Ο 

Bernstein εξέφρασε τη λειτουργία αυτή πολύ εύστοχα επισηµαίνοντας ότι ο τρόπος µε 

τον οποίο µια κοινωνία επιλέγει, ταξινοµεί, διανέµει, µεταδίδει και αξιολογεί την 

εκπαιδευτική γνώση, την οποία θεωρεί ότι αξίζει να γίνει δηµόσια, αντικατοπτρίζει 

τόσο την κατανοµή της δύναµης όσο και τις υφιστάµενες αρχές του κοινωνικού 

έλέγχου. Προκειµένου, λοιπόν, να διατηρηθούν οι υπάρχουσες δοµές δύναµης, η 

γνώση, και πιο συγκεκριµένα τα είδη εκείνα της γνώσης που συνιστούν το πολιτισµικό 

κεφάλαιο του έθνους-κράτους, πρέπει να επιλεγούν και να µεταδοθούν σε 

συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. Αυτό το πολιτισµικό κεφάλαιο κρίνεται αναγκαίο 

να καθοριστεί, να προστατευθεί και να προαχθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο 

πολιτισµικό φαινόµενο.16 Η εκάστοτε κρατική εξουσία θεωρεί αναγκαία την 

ισχυροποίηση τόσο της εθνικής ταυτότητας όσο και του ελέγχου που αυτή ασκεί. Για 

να το επιτύχει αυτό χρειάζεται τη βοήθεια εθνικών και πολιτισµικών συµβόλων, καθώς 

και το έλεγχο του τρόπου µε τον οποίο αυτά προβάλλονται µεταδίδονται στα µέλη της.   

Ως εθνικά και εθνικιστικά συστήµατα, τα Α.Π. τείνουν να υιοθετούν τη ρητορική 

της εθνικής κληρονοµιάς. Η κληρονοµιά αυτή είναι αποκλειστική για τα άτοµα εκείνα 

που µπορούν να ισχυριστούν ότι αυτή πηγάζει από το ένδοξο σοβινιστικό παρελθόν 

τους, αντίληψη που µε τη σειρά της συµβάλλει στη συντήρηση ή σε ακραίες 

περιπτώσεις ακόµα και στην έξαρση του πολιτισµικού ιµπεριαλισµού.17 Υπό το πρίσµα 

αυτό, η γνώση µέσα στο Α.Π. έχει οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε όχι µόνο δε 

συµβάλλει στον περιορισµό και την εξάλειψη των διαφορών, αλλά αντίθετα τις 
                                                 
16 J. Bezensek, 2000, Citizenship in Slovenia: statements and contents for development, in Ross A. (ed.) 
Developing identities in Europe: Citizenship education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 
149-154, M. Cain, 1998, General conclusions on the work done in the Task Group, in Willems G.M., et 
al., (ed.) Towards intercultural language teacher education, Nijmegen, Han Press, p.p. 111-112, B. 
Kanpol & P. McLaren, 1995, Introduction: Reistance to multiculturalism and the politics of difference, in 
Kanpol B. & McLaren P. (eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common struggle, 
London, Bergin & Garvey, p.p. 1-17, A. Ross, 2000a, op.cit., A. Yildirim, 1997, op.cit., p.p. 63-84.    
17 J. Banks, 1994, op.cit., D. Coulby, 1996, European culture: Unity and fractures, in Winther-Jensen Th. 
(ed.) Challenges to European education: Cultural values, national identities and global responsibilities, 
New York, Peter Lang, p.p. 241-252, D. Coulby, 1997, op.cit., p.p. 29-41, H.A. Giroux, 1983, Theory and 
resistance in education, London, Heinemann, H.A. Giroux, 1994, Slacking off: Border youth and 
postmodern education, in Journal of Advanced Composition, vol. 14, no. 2, p.p. 347-366, K.D. Gutierrez 
& P. McLaren, 1995, Pedagogies of dissent and transformation: A dialogue about postmodernity, social 
contaxt, and the politics of literacy, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 125-147, S. Wong, 
1991, Evaluating the conten of textbooks: Public interests and professional authority, in Sociology of 
Education, vol. 64, p.p. 11-18, J. Xanthopoulos, C. Diaz & S. Byrne, 1999, Education in a multicultural 
society, Class outline, M. Young, 1998, The curriculum of the future, London, Falmer Press.   
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νοµιµοποιεί. Μέσα στο συγκείµενο του νεωτερικού λόγου, η γνώση που εµπεριέχεται 

στα Α.Π. προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από το ευρωπαϊκό µοντέλο κουλτούρας και 

πολιτισµού, αποσιωπώντας ή αποκρύπτοντας όλο το υπόλοιπο κοµµάτι του κόσµου που 

συνέβαλε και αυτό ουσιαστικά στη διαµόρφωση της ισχύουσας φάσης εξέλιξης της 

ανθρωπότητας. 

Έτσι τα αναλυτικά προγράµµατα των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζουν 

κάτω από µια καθορισµένη οπτική γωνία συγκεκριµένες εποχές της τοπικής, εθνικής 

και Ευρωπαϊκής ιστορίας. ∆ίνουν έµφαση στη σηµασία των τοπικών και εθνικών 

γλωσσών, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν κάτω από ένα συγκεκριµένο πρίσµα την 

ανάπτυξη των µαθηµατικών, της επιστήµης, της τεχνολογίας και της ιατρικής, 

εξαίροντας µ' αυτό τον τρόπο τα καλλιτεχνικά, πολιτισµικά και επιστηµονικά 

επιτεύγµατα συγκεκριµένων περιοχών και εθνών. Στην πραγµατικότητα, υποστηρίζουν 

την ανωτερότητα του ∆υτικού τρόπου σκέψης έναντι όλων των άλλων, και προσδίδουν 

ελάχιστη ή καθόλου αξία στους µη-∆υτικούς πολιτισµούς της Ασίας, της Αφρικής, 

καθώς και της Νότιας και Κεντρικής Αµερικής.18 

 Η τάση αυτή να θεωρείται τόσο η γνώση όσο και ο πολιτισµός ότι αποτελούν το 

αποκλειστικό προϊόν µίας και µόνο ηπείρου, ενυπάρχει στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

πολιτική ήδη από την εποχή του ∆ιαφωτισµού. Μέσα στα πλαίσια αυτά, τα σχολικά 

αναλυτικά προγράµµατα των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών αφιερώνουν ελάχιστο 

χρόνο στην ανάλυση του ρόλου του έθνους ως µέλους της διεθνούς κοινότητας. 

Συνήθως αυτά που διδάσκονται αφορούν το εκάστοτε έθνος-κράτος και στοχεύουν 

αποκλειστικά στην ανάπτυξη της εθνικής πίστης και του πατριωτικού αισθήµατος. 

Κατά συνέπεια, τα αναλυτικά προγράµµατα αποτελούν ένα από τα βασικότερα 

εργαλεία του κράτους για την αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας και της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς.19 

                                                 
18 D. Coulby, 1995, op.cit., D. Coulby, 1996, European Culture: Unity and Fractures, in Winther-Jensen 
Th. (ed.) Challenges to European Education: Cultural Values, National Identities and Global 
Responsibilities, New York, Peter Lang, p.p. 241-252, D. M. Gollnick & P. C. Chinn, 1994, Multicultural 
Education in a Pluralistic Society, 4th edition, New York, MacMillan College Publ, Β. Holmes & Μ. 
McLean, 1988, The Curriculum, London. 
19 D. Coulby, 1995, op.cit, D.  Coulby, 1997, op.cit., G.  Flouris, 1997, Global Dimensions in the 
Educational Legislation, Social Studies Curriculum and Textbooks of Greek Compulsory Education 
(Grades 1-9), in Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 2, No 2, p.p. 17-39 
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Μπορούµε, εποµένως, να ισχυριστούµε ότι τα Α.Π. είναι στην ουσία αυτά που 

διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή και την αναπαραγωγή της 

ξενοφοβίας, εκ µέρους των κυρίαρχων κοινωνικών οµάδων.20      

 Συνοψίζοντας, το αναλυτικό πρόγραµµα ως πραγµάτωση µιας συγκεκριµένης 

φιλοσοφίας, ως ανάπτυγµα στόχων και ως επιλογή αξιόλογης γνώσης, εκφράζει την 

εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική και συναρτάται άµεσα µε το κράτος, δηλαδή, µε το 

πολιτικό και θεσµικό συγκείµενο του εκπαιδευτικού συστήµατος. Μ' αυτήν την έννοια, 

τα αναλυτικά προγράµµατα χρησιµοποιήθηκαν στην ιστορία των εθνών ως µέσα 

κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτιστικού ελέγχου, αλλά και ως φορείς ανάπτυξης και 

µηχανισµοί παραγωγής και αναπαραγωγής θεσµών και ιδεολογίας.21 

 Πέρα όµως από τα αναλυτικά προγράµµατα, καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 

αυτή διαδραµατίζουν και τα σχολικά εγχειρίδια, αφού εκφράζουν κατά πολύ τη 

φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της κοινωνίας για την οποία γράφονται και 

καλούνται να οδηγήσουν στην επιτυχία τους στόχους της αγωγής. Αποτελούν όργανο 

του σχολείου, γιατί µε αφετηρία τις γνώσεις τους µεταδίδουν και καλλιεργούν στάσεις 

και διαθέσεις. Έτσι, καθώς τα παιδιά αφοµοιώνουν το περιεχόµενο και τις αξίες των 

βιβλίων τους, χωρίς να κάνουν κάποια συνειδητή προσπάθεια ή σκέψη, έρχονται σε 

επαφή µε τις προσδοκίες, που επιδοκιµάζει επίσηµα η εκπαιδευτική αρχή πριν 

αποκτήσουν κριτική σκέψη.22 

                                                 
20 D. Coulby, 2000, The playing fields of Eton: Warfare and curricular systems in Europe, στο Μπουζάκη 
Σ. (επιµ.) Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, τιµητικός τόµος Α.Μ. Καζαµία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 
349-362. 
21 Α. Κακαβούλη, 1991, ∆ιδακτέα ύλη, στην Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια  Λεξικό, τ. 3, 
σ.σ. 1444-1446, Μ. Κουτσελίνη, 1997, Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές των αναλυτικών 
προγραµµάτων. Η εγκυρότητά τους για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα, στο Νέα Παιδεία, τ. 83, σ.σ. 35-
49, Χ. Νούτσου, 1979, Προγράµµατα µέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973), Αθήνα, 
Θεµέλιο, Σ. Πατάκη, 1991, Το σχολικό βιβλίο-µετάβαση στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στο Το σχολικό 
βιβλίο, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, σ.σ. 82-88, Μ. Φουντοπούλου, 1995, Το σχολικό εγχειρίδιο ως εργαλείο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο ∆ιαβάζω, τ. 357, σ.σ. 44-51, G. Alter, 1995, Transforming elementary 
social studies: The emergence of a curriculum focused on diverse, caring communities, in Theory and 
Research in Social Studies, vol. XXIII, no. 4, p.p. 355-374, M. Cain, 1998b, School partneships at the 
Primary level- the challenge of an international curriculum, in Willems G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 49-
58, D. Coulby, 1998, Curriculum, nationalism and warfare in Europe: Discourse and critique, in 
Kazamias A. & Spillane M. (eds.) Education and the structuring of the European space, Athens, Seirios 
publ., p.p. 313-324, T. Fabre, 1997, Les Ιmaginaires, in Review of Mediterranean Polities and Culture, 
No 3, p.p. 66-69, M. Koutselini, 1997, Contemporary trends and perspectives of the curricula: towards a 
meta-modern paradigm for curriculum, in Curriculum Studies, vol. 5, no. 1, p.p. 87-101, A. Ross, 2000a, 
op.cit., S. W. Rothstein, 1996, Schools and Society. New Perspectives in American Education, 
Englewood Cliffs, N.J., Merrill & Prentice Hall.  
22 Μ. ∆ηµάση, 1996, Τα ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού σχολείου της 
Κωνσταντινούπολης και η θρησκευτική και εθνική ταυτότητα των Ελληνοπαίδων, Θεσσαλονίκη, εκδ. 
Κυριακίδη, G. Flouris & J. Spiridakis, 1992, The Education of the World Citizen, in Schleicher K. & 
Kozma T. (eds.) Ethnocentrism in Education, New York, Peter Lang, p.p. 265-279, G. Flouris, 1997, 
op.cit. 
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Είναι γνωστό, ότι το σχολικό εγχειρίδιο εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό 

όργανο εφαρµογής του Α.Π. από τις αρχές του 19ου αιώνα ως τις µέρες µας. Το σχολικό 

εγχειρίδιο αποτελεί το αρχαιότερο ιστορικά µέσο διδασκαλίας, το οποίο κατοχυρώνεται 

νοµικά και θεσµικά µέσω της έγκρισής του από το κράτος, συνδέεται στενά µε το Α.Π., 

ανάγεται σε µοναδικό φορέα γνώσεων, και, τέλος, αποτελεί κοινό σηµείο αναφοράς 

τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για το µαθητή. Τα σχολικά εγχειρίδια εξακολουθούν 

να παίζουν κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρ� όλη την ανάπτυξη τόσο 

των παραδοσιακών εποπτικών µέσων όσο και των νέων τεχνολογιών. Το σχολικό 

εγχειρίδιο αποτελεί την επαφή και σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική 

πραγµατικότητα που το περιβάλλει, συντελώντας παράλληλα στην ερµηνεία της 

πραγµατικότητας και της κοινωνίας23 µέσα στην οποία διαβιούν οι εκάστοτε µαθητές.  

Το σχολικό εγχειρίδιο, χωρίς να είναι η µοναδική και αποκλειστική πηγή 

πληροφόρησης του ατόµου, εντούτοις, αποτελεί βασικό διδακτικό εργαλείο γιατί 

παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:24 

1. Είναι συστηµατικό µέσο διδασκαλία και αγωγής και υπηρετεί 

συγκεκριµένους διδακτικούς σκοπούς, όπως αυτοί διατυπώνονται στο 

Α.Π. 

2. Περιέχει συγκεκριµένη διδακτέα ύλη, η οποία καθορίζεται: α) από τη 

γνώση που αναλογεί σε µια συγκεκριµένη τάξη, β) από το επίπεδο 

ανάπτυξης των µαθητών, και γ) από τον ειδικό σκοπό του 

συγκεκριµένου σχολείου. 

3. Είναι απαραίτητο εργαλείο τόσο για το µαθητή που το χρησιµοποιεί 

κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, αλλά και για επανάληψη στο σπίτι 

του όσο και για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος το συµβουλεύεται για την 

προετοιµασία του. 
                                                 
23 Μ. Φουντοπούλου, 1995, όπ.π., σ.σ. 44-51, Π. Χαράµη, 1992, Το σχολικό διδακτικό βιβλίο στη 
σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα, στο Αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά βιβλία, ο ρόλος του 
σχολικού συµβούλου, όπ.π., σ.σ. 35-47, S. Khoja & F. Ventura, 1997, An analysis of the content and 
questions of the physics textbooks of the basic education level (ages 13-15) in Libya, in Meditarranean 
Journal of Educational Studies, vol. 2, no. 2, p.p. 119-129, A.C. Ornstein, 1990, Strategies for effective 
teaching, New York, Harper & Row, S. Wong, 1991, op.cit., p.p. 11-18. 
24 Μ.Ζορµπά, 1991, Τα σχολικά βιβλία που θέλουµε για την εκπαίδευση του µέλλοντος-ποια εκπαίδευση 
πρέπει να υπηρετήσουµε;, στο Το σχολικό βιβλίο, όπ.π., σ.σ. 89-92, G. Treve, 1991, Εγκύκλια ύλη και 
σχολικό βιβλίο, στο Το σχολικό βιβλίο, όπ.π., σ.σ. 67-72, Γ. Τσιάκαλου, 1991, Σχολικό βιβλίο και 
εξετάσεις, στο Το σχολικό βιβλίο, όπ.π., σ.σ. 22-27, L. Hunt, 1994, Reports of its deaht were premature: 
Why �western civ� endures, in Kramer L., Reid D. & Barney W. (eds.) Learning history in America. 
Schools, culture and politics, Minneapolis, University of Minnesita Press, p.p. 34-43, L. Kramer & D. 
Reid, 1994, Intriduction: Historical knowledgem education, and public culture, in Kramer L., Reid D. & 
Barney W. (eds.) op.cit., p.p. 1-24, M.B. Norton, 1994, Rethinking American history textbooks, in 
Kramer L., Reid D. & Barney W. (eds.) op.cit., p.p. 25-33, S.W. Rothstein, 1996, op.cit. 
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4. Είναι αναγκαίο όργανο αναφοράς για τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

της γνώσης. 

Ωστόσο, το σχολικό εγχειρίδιο είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, γι� αυτό και 

δεν µπορεί να το δει κανείς αποκοµµένο από το ισχύον αναλυτικό και ωρολόγιο 

πρόγραµµα που καθορίζει την έκταση, το είδος και τη µορφή της ύλης, καθώς και από 

τις ευρύτερες παιδαγωγικές αντιλήψεις οι οποίες διαµορφώνουν τόσο τους σκοπούς και 

τους στόχους όσο και την οργάνωση του περιεχοµένου και γενικά τις συνθήκες και τους 

όρους της µάθησης.  

Επιπρόσθετα, τα σχολικά εγχειρίδια σχεδιάζονται, γράφονται και εγκρίνονται από 

πραγµατικούς ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν µέσω αυτών τα δικά 

τους συµφέροντα, ενώ παράλληλα εκδίδονται µέσα σε ένα συγκεκριµένο πολιτικό, 

οικονοµικό και πολιτισµικό συγκείµενο. Εποµένως, τα σχολικά εγχειρίδια συνιστούν 

κοινωνικές κατασκευές, στις οποίες κατά τη διαδικασία παραγωγής τους 

συµπεριλαµβάνονται ή αποκλείονται οι προσδοκίες πολυάριθµων, και συχνά αντίθετων 

µεταξύ τους, κοινωνικών οµάδων, οι οποίες σχετίζονται µε την νοµιµοποίηση της 

γνώσης που παρουσιάζεται µέσα από το Α.Π. Αν και γράφονται από συγκεκριµένα 

άτοµα, τα σχολικά εγχειρίδια εµπεριέχουν ευρύτερα αποδεκτά πολιτισµικά, και όχι 

µόνο, µηνύµατα. Η βασική λειτουργία του σχολικού εγχειριδίου είναι να 

γνωστοποιήσει στους µαθητές τις γνώσεις εκείνες που θέλουν οι µεγαλύτεροι να 

αποκτήσουν οι νέοι, και παράλληλα, να παρουσιάσει σε κάθε νέα γενιά µιας «ιερή» 

εκδοχή της ανθρώπινης γνώσης, καθώς και του ανθρώπινου πολιτισµού.25 Ως εργαλεία 

κοινωνικοποίησης και ως µέσα άρθρωσης ιδεολογικά φορτισµένου λόγου, τα σχολικά 

εγχειρίδια παρουσιάζουν στους µαθητές τις υπάρχουσες πολιτισµικές και 

κοινωνικοοικονοµικές δοµές, µέσω της ξεκάθαρης παρουσίασης των σχέσεων εξουσίας 

και κατοχής της δύναµης.   

Το σχολικό εγχειρίδιο παίζει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο όσον αφορά το ποιόν των 

γνώσεων αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο οι γνώσεις αυτές µεταδίδονται στη νέα γενιά. 

Ακόµη µεγαλύτερη, όµως, σηµασία έχει, ίσως, το γεγονός ότι µέσω του σχολικού 

εγχειριδίου µεταδίδονται στους µαθητές όχι µόνο γνώσεις, αλλά και στάσεις και 

                                                 
25 Γ. Πανάγου, 1991, Σχολικό βιβλίο και πολλαπλότητα των µαθητών, στο Το σχολικό βιβλίο, όπ.π., σ.σ. 
73-76, Γ. Παπαµιχαήλ, 1991, ∆ιδακτική πρακτική και αξιολόγηση της επίδοσης, στο Το σχολικό βιβλίο, 
όπ.π., σ.σ. 28-34, Β. Τοκατλίδου, 1979, Εγχειρίδια για σχολική χρήση και διδακτικά βιβλία, στο Νέα 
Παιδεία, τ. 9, σ.σ. 25-28, K. Crawford, 2000, The ideological and political role of the school textbook in 
constructing national memory, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 239-252, J. Oakes & M. Lipton, 1999, op.cit., 
S.L. Pugh, J. Garcia & S. Margalef-Boada, 1994, Multicultural tradebooks in the social studies classroom 
in The Social Studies, vol. 85, no. 2, p.p. 62-65.   



 254

διαθέσεις26 που αναφέρονται όχι τόσο στη γνωστική όσο συναισθηµατική περιοχή της 

προσωπικότητας, η οποία επηρεάζει, ίσως περισσότερο από τις γνώσεις, τις επιλογές 

και τη συµπεριφορά του ατόµου.  

 Ο στενός έλεγχος που ασκείται, µέσα στα πλαίσια του έθνους-κράτους, στο 

περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων διασφαλίζει την προβολή του έθνους και τη 

δηµιουργία της εθνικής ταυτότητας. Έτσι, οι εθνικές ιστορίες µιλούν για "εµάς", για 

τους "δικούς µας" τρόπους ζωής και για το "δικό µας" πολιτισµό. Στερεοτυπικοί 

χαρακτηρισµοί υιοθετούνται προκειµένου να καταστήσουν λειτουργικό το µύθο της 

µοναδικότητας, της κοινής µοίρας και του κοινού πολιτισµού του εθνικού κράτους, ως 

µία πολύτιµη γενετική κληρονοµιά, την οποία οφείλει να µεταδώσει στις νεότερες 

γενιές αµόλυντη και εξίσου δυνατή. Έτσι βασική επιδίωξη του έθνους-κράτους 

αποτελεί τόσο η ενδυνάµωση της εθνικής ταυτότητας όσο και η συλλογική λήθη, µια 

που οι "άλλοι" είτε είναι ελάχιστα εµφανείς είτε παρουσιάζονται µε µια στερεοτυπική 

προοπτική.27 

∆εν προκαλεί εποµένως κατάπληξη το γεγονός ότι τα περισσότερα εγχειρίδια 

γεωγραφίας και ιστορίας κατακλύζονται από πολύχρωµες και κυρίως στερεοτυπικές 

εικόνες εξωτικών χωρών και ανθρώπων, παρόλο που συνδυαζόµενο µε το ότι η σχολική 

γνώµη προβάλλει και προσεγγίζεται ως αδιαφιλονίκητη και µοναδική αλήθεια, 

αποκόβει τις εµπειρίες των αποδεκτών της από την ευρύτερη κοινωνική 

πραγµατικότητα.28 

                                                 
26 D. Agicic, 2000, Η εικόνα των λαών της νοτιοανατολικής Ευρώπης στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας 
για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση της Κροατίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η 
εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 
179-196, Κ. Γεωργουσόπουλου, 1991, Ιδεολογία και λογοκρισία στο σχολικό βιβλίο, στο Το σχολικό 
βιβλίο, όπ.π., σ.σ. 61-66, Μ. Μεϊµάρη, 1991, Σχολικό βιβλίο και τεχνολογικά µέσα, στο Το σχολικό 
βιβλίο, όπ.π., σ.σ. 56-60, Π. Ξωχέλλη & Α. Καψάλη, 1992, Έκθεση έρευνας «Συγκρότηση αρχείου και 
αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων δηµοτικού σχολείου και γυµνασίου», Θεσσαλονίκη, σ.σ. 1-21, J. 
Anyon, 1979, Ideology and Unietd States history textbooks, in Harvard Educational Review, vol. 49, no. 
3, p.p. 361-386, C. Cherryholmes, 1988, An exploration of meaning and the dialogue between textbooks 
and teaching, in Journal of Curriculum Studies, vol. 20, no. 1, p.p. 1-21, G. Flouris, 1998, Human rights 
curricula in the formation of a European identity: the cases of Greece, England and France, in European 
Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 93-109, W. Griffen & J. Marciano, 1979, Teaching the 
Vietnam war, Montclair:N.J., Allanheld & Osmun publ., D. Massey, 1986, op.cit., p.p. 116-120, E. 
Murhpy-Lejeune, A. Cain & C. Kramsch, 1996, Analysing representations of otherness using different 
text-types, in Language, Culture and Curriculum, vol. 9, no. 1, p.p. 51-65.   
27 Μ. Billig, 1995, Banal Nationalism, London, Sage, Ρ.  Dale, 1996, op.cit., Ρ. McLaren, 1989, Life in 
Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education, New York, Longman, D. 
Miller, 1995, On Nationality, Oxford, Clarendon Press, C. E. Sleeter, 1989, Doing Multicultural 
education across the grade levels and subject areas: A case study of  Wisconsin, in Teaching and Teacher 
Education, Vol. 5, No 3. p.p. 189-203. 
28 Τ. Fabre, 1997, Frontiers and Passages, in Review of Mediterranean Politics and Culture, No. 2, p.p. 8-
15, Κ. Harris, 1982, op.cit., S. Steinberg, 1993, The world inside the classroom: Using oral history to 
explore racial and ethnic diversity, in The Social Studies, Vol. 84, No. 2, p.p. 71-73, S. W. Rothstein, 
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 Βέβαια, η γνώση που αποκτάται στο σχολείο δεν είναι ποτέ ουδέτερη και 

αντικειµενική, αλλά κατατάσσεται και δοµείται µ' ένα συγκεκριµένο προδιαγεγραµµένο 

τρόπο, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τις σχέσεις εξουσίας που επικρατούν στην 

εκάστοτε κοινωνία. Εντούτοις, είναι αλήθεια ότι υπάρχει µια έντονη ανάγκη εξάλειψης 

από τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά εγχειρίδια των στενά εθνοκεντρικών, 

ξενοφοβικών και εχθρικών συναισθηµάτων απέναντι στις άλλες χώρες, χωρίς αυτό να 

συνεπάγεται απαραίτητα την υποβάθµιση του οικείου πολιτισµού και την 

αποδυνάµωση της εθνικής ταυτότητας.29 

 Η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων έχει διεθνώς πολύ µεγάλη παράδοση και 

ανάγεται ιστορικά στην Κίνηση για την Ειρήνη του 19ου αιώνα, ενώ γνώρισε µια 

πρώτη δηµιουργική έκρηξη µετά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. Αφορµή γι' αυτό 

αποτέλεσε η διαπίστωση πως τα σχολικά βιβλία των εχθρευόµενων λαών - εθνών 

καλλιεργούσαν µε το περιεχόµενό τους το αµοιβαίο µίσος. Ως χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αναφέρεται σχετικά η προσπάθεια Γάλλων εκπαιδευτικών για βελτίωση 

των σχολικών εγχειριδίων µε την εξουδετέρωση του εχθρικού πνεύµατος εναντίον των 

Γερµανών, που τα διακατείχε. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συνέταξαν µία λίστα µε 26 

εγχειρίδια Ιστορίας και Γλώσσας, που χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα για το σοβινιστικό 

τους περιεχόµενο, και η κοινή τους προσπάθεια είχε ως αποτέλεσµα να αναθεωρηθούν 

ή να αποσυρθούν όλα αυτά τα βιβλία µέσα σε δύο χρόνια.30 

 Από τότε και στο εξής συνεχίστηκε η έρευνα των διδακτικών βιβλίων. Από τη 

διεθνή έρευνα προκύπτει ότι αν θελήσει κανείς να συστηµατοποιήσει τις προθέσεις και 

                                                                                                                                               
1996, Schools and Society. New Perspectives in American Education, Englewood Cliffs, N. J., Merril & 
Prentice Hall, J. Zevin, 1993, World studies in the secondary schools and the undermining of 
ethnocentrism, in The Social Studies, Vol. 94, No. 2, p.p. 82-86. 
29 Η. Gardner, 1993, The unschooled Mind, London, Fontana Press, Ρ. McLaren, 1989,op.cit, D. 
Palomba, 1995, op.cit.  
30 Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, ∆. Μελά, 2000-2001, Θεώρηση και 
αναθεώρηση των βιβλίων ιστορίας της Ε΄ και Στ΄ δηµοτικού, στο Εκπαιδευτικοί Προσανατολισµοί, τ. 
Χειµώνας, σ.σ. 20-23, Μ. ∆ηµάση, 1996, Τα ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού 
σχολείου της Κωνσταντινούπολης και η θρησκευτική και εθνική ταυτότητα των Ελληνοπαίδων, 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, Α. Καψάλη & ∆. Χαραλάµπους, 1995, Σχολικά Εγχειρίδια. Θεσµική 
Εξέλιξη και Σύγχρονη Προβληµατική, Αθήνα, εκδ. Έκφραση, Π. Ξωχέλλη, κ.ά., 2000, Η εικόνα του 
«άλλου» στα σχολικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας των Βαλκανικών χωρών, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 43-66, K.P. Fritzche, 1992, Τα σχολικά εγχειρίδια ως 
αντικείµενο έρευνας. Ματιές στη διεθνή έρευνα σχολικών εγχειριδίων, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 
17, σ.σ. 173-181, Council of Europe, 1995a, Against bias and prejudice. The Council of Europe�s work 
on history teaching and history textbooks, Strasbourg, Council for Cultural Co-operation, Council of 
Europe, 1995b, Education for mutual understanding in an international contaxt, Strasbourg, Council of 
Europe, K. Crawford, 2000, op.cit., p.p. 239-252.   
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τα κίνητρα, µε βάση τα οποία γίνεται η έρευνα και η ανάλυση σχολικών εγχειριδίων, 

τότε προκύπτουν οι εξής κατηγορίες σχετικών εργασιών:31 

α) Τα σχολικά εγχειρίδια αναλύονται ως προς το περιεχόµενό τους µε πρόθεση να 

διαπιστωθούν προκαταλήψεις, προπαγάνδα, εθνικά αισθήµατα απέναντι στον "εχθρό", 

έτσι ώστε τα συµπεράσµατα να αξιοποιηθούν σε µελλοντική βελτίωσή τους κυρίως 

στην κατεύθυνση της αγωγής της ειρήνης, της αλληλοκατανόησης των λαών, κ.λπ. 

β. Σε άλλες έρευνες και αναλύσεις πάλι προέχει η ιδεολογική ανάλυση του 

περιεχοµένου και τα σχολικά εγχειρίδια θεωρούνται ως δείκτες κοινωνικής ανάπτυξης 

µε βάση τους οποίους διερευνάται η θέση και η σηµασία συγκεκριµένων θεµάτων, 

θεσµών, αξιών, προτύπων και εξελίξεων σε µια κοινωνία. 

γ. Μία άλλη κατηγορία εργασιών τέλος εξετάζει τα σχολικά εγχειρίδια µε βάση 

επιστηµονικά και παιδαγωγικά κριτήρια, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους ως 

µέσων διδασκαλίας. 

Τα σχολικά εγχειρίδια µπορούν να µας αποκαλύψουν το βαθµό εθνοκεντρισµού 

ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και τις αναπαραστάσεις του εθνικού εαυτού και 

των εθνικών «άλλων», όπως αυτές απαντώνται στην ευρύτερη κοινωνία. Για πάνω από 

έναν αιώνα, τα σχολικά εγχειρίδια, και κυρίως τα εγχειρίδια της ιστορίας, έχουν 

επικριθεί αναφορικά µε την πληθώρα των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που 

ανευρίσκονται στο περιεχόµενό τους.32 Το ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον των ειδικών 

στον τοµέα αυτό φανερώνει τη διάχυτη αντίληψη ότι όχι µόνο πολλά από τα σχολικά 

εγχειρίδια εµπεριέχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, αλλά και ότι επηρεάζουν 

καθοριστικά τη διαµόρφωση των στάσεων των µαθητών από τους οποίους αυτά 

χρησιµοποιούνται.   

∆ιάφορες µελέτες που έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί σε διάφορες χώρες του 

κόσµου µας παρέχουν σηµαντικές ενδείξεις για την επίδραση που ασκούν τόσο τα Α.Π. 
                                                 
31 Μ. ∆ηµάση, 1996, όπ.π., Α. Καψάλη, & ∆.  Χαραλάµπους, 1995, όπ.π., σ. 210. 
32 Σ. Βούρη, 1997, Τα Σλαβικά εγχειρίδια ιστορίας της Βαλκανικής (1991-1993). Τα έθνη σε πόλεµο, 
Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Θ. Καλπαξή, 1997, Μαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν µπορούµε, στο Σύγχρονα 
Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 62-66, Β. Μακράκη & Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001, Εκπαίδευση για τη παγκόσµια 
κοινότητα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, M. Boyle-Maise, 1996, Multicultural social studies: Ideology and 
practice, in The Social Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 81-87, A. Dams, et al., 1998, The teaching of foreign 
languages for oral cross-cultural communication, Towards the writing of new input materials, in Willems 
G.M., et al. (eds.) op.cit., p.p. 113-195, G. Flouris & P. Kalogiannakis, 1998, Native cultura and 
supranational awareness. An exploratory study of European children�s attitudes, in Willems G.M., et al. 
(eds.) op.cit., p.p. 31-42, G. Flouris, 1998, op.cit., p.p. 93-109, S. Grant & B. Vansledright, 1996, The 
dubious connection: Citizenship and the social studies, in The Social Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 56-59, 
W. Koot, 1992, Measurement of the notion of ethnic identity with children, in Research in Education, no. 
34, p.p. 10-17, G. McDiarmid 7 D. Pratt, 1974, Teaching prejudice, Ontario, The Ontario Institute for 
Studies in Education, Y. Roussakis & E. Matsagouras, 2000, Developing images of a region through 
education: Identity and otherness in the Mediterranean, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 257-264.  
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όσο και τα σχολικά εγχειρίδια στην ανάπτυξη στερεοτυπικών αντιλήψεων αναφορικά 

µε τους «άλλους» λαούς από τους µαθητές.33 Καθώς είναι διάχυτα από πατριωτικές 

εκφράσεις και τελετουργίες, τόσο τα Α.Π. όσο και τα σχολικά εγχειρίδια, κάνουν τους 

µαθητές να πιστεύουν ότι το έθνος τους είναι ανώτερο από όλα τα άλλα έθνη, 

υποδαυλίζοντας επικίνδυνα την ανάπτυξη ισχυρών εθνοκεντρικών αισθηµάτων.     

Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα των Sinani A. & Gjokutaj M. (1997)34 για την εικόνα 

των Βαλκάνιων λαών, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Α.Π. όλων των βαθµίδων και 

µαθηµάτων της Αλβανίας, κατέδειξε ότι η συνεισφορά του τόσο στο επίπεδο των 

Βαλκανίων όσο και σε διεθνές επίπεδο αποσιωπείται, ενώ ελάχιστες και προσεκτικά 

επιλεγµένες αναφορές γίνονται κυρίως στην αρχαία Ελλάδα, ως επί το πλείστον στα 

µαθήµατα της Γλώσσας, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας.  

 Είναι γνωστό, ότι η κάθε πολιτεία επιδιώκει να διαµορφώσει ιστορική και 

κοινωνική συνείδηση στα άτοµά της µέσω της σκόπιµης επιλογής, αξιολόγησης και 

επιβολής της εκπαιδευτικής γνώσης και ενός συστήµατος αξιών, τα οποία 

διοχετεύονται µέσω της εκπαίδευσης.35 Μια συγκριτική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

από Ούγγρους ερευνητές, αποκάλυψε ότι τα σχολικά εγχειρίδια των µισών περίπου 

ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζουν µια εικόνα του κόσµου χρωµατισµένη µε 

συγκεκριµένα εθνικά συµφέροντα. Πιο συγκεκριµένα, διαπίστωσαν ότι τα σχολικά 

εγχειρίδια:36 

* Εστιάζονται κυρίως στην προβολή της εθνικής παράδοσης και ιστορίας. 

* Προωθούν αισθήµατα πατριωτισµού και νοµιµοφροσύνης. 

* Γράφονται µε την προοπτική να εξυπηρετήσουν εθνικά συµφέροντα. 

* Περνούν γνώσεις, υποβάλλουν ιδέες και επιδιώκουν να διαµορφώσουν την εθνική 

συνείδηση και να συµβάλλουν στη διατήρηση του υπάρχοντος status quo. 

                                                 
33 Α. Ζαφειράκου, 1997, Έκθεση για την Ευρω-µεσογειακή διάσκεψη «Η αντίληψη του άλλου στην 
εκπαίδευση», Mondorf-les-Bains, 3-5 Νοεµβρίου, M Cain, 1998, op.cit., p.p. 19-30.  
34 A. Sinani & M. Gjokutaj, 2001, The reflection of inter-cultural relations and their integration in the 
contents of the curricula in Albanian school system, in Xochellis P.D. & Touloudi F.L. (eds.) The image 
of the �other�/neighbour in the school textbooks of the Balkan countries, Athens, Typothito, p.p. 187-
192.  
35 Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, Εθνοκεντρισµός και Εκπαίδευση. Η περίπτωση των Βαλκάνιων 
λαών και Τούρκων στα ελληνικά σχολικά βιβλία, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 23, σ.σ. 207-248. 
36 Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π., D. Coulby, 1995, Ethnocentricity, Postmodernity and the 
European Curricular Systems, in European Journal of Teacher Education, Vol. 18, N. 2/3, p.p. 143-153, 
Κ. Schleicher, 1998, Public opinion and "international education": Challenges to education policy, paper 
presented at the Seventeenth International Conference on the Unity of the Sciences, Los Angeles, 
California, November 24-27, p.p. 1-47, Μ. Szabolsci, 1988, Ethnocentrism in education. A Comparative 
analysis of Eastern and Western problems in Europe, paper presented at the Seventeenth International 
Conference, op.cit., p.p. 1-26, Μ. Szabolcsi, 1992, The Ethnic Factor in Central European Education, in 
Schleicher K. & Kozma T. (eds.). Ethnocentrism in Education, New York, Peter Lang, p.p. 103-120. 
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* ∆ιαστρεβλώνουν τα γεγονότα. 

* Παρουσιάζουν τους άλλους λαούς µε ένα πλήθος ανακριβειών, συµβάλλοντας έτσι 

στην άµεση και έµµεση υποβάθµισή τους. 

* ∆εν προωθούν την κριτική σκέψη και αναπόφευκτα οι µαθητές συµφωνούν µε τα 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουν οι συγγραφείς τους. 

* ∆εν ανανεώνονται συχνά. 

 Όσον αφορά ειδικότερα τα βιβλία των κοινωνικών σπουδών βρήκαν ότι 

επικεντρώνονται κυρίως σε εθνικά ζητήµατα και στρατιωτικές και διπλωµατικές 

υποθέσεις, ενώ ελάχιστη προσοχή δίνεται σε κοινωνικές, οικονοµικές και 

επιστηµονικές προσεγγίσεις, στην ποικιλία και τον πλουραλισµό των πολιτισµών, στην 

οικουµενική αλληλεξάρτηση των λαών και στις παγκόσµιες αξίες. 

 Μια άλλη έρευνα, η οποία είχε ως αντικείµενο εξέτασης τα γερµανικά 

εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η παρουσίαση του 

κόσµου είναι ανάλογη µε τα οικεία συµφέροντα.37 Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε 

αντίστοιχη έρευνα η οποία εξέτασε τα ισπανικά εγχειρίδια.38 

 H έρευνα του Albornoz (1992)39 αναφορικά µε τα εγχειρίδια ιστορίας του 

δηµοτικού σχολείου της Βενεζουέλας αποκάλυψε ότι παρουσιάζουν τη Βενεζουέλα ως 

µία οµοιογενή λευκή κοινωνία, λόγω της κυρίαρχης ιδεολογίας η οποία ως απόρροια 

του αποικειοκρατισµού υπερτονίζει την ανωτερότητα της λευκής φυλής. Κατά 

συνέπεια, οι µαύροι παρουσιάζονται να διαθέτουν αρνητικά χαρακτηριστικά, σε 

αντίθεση µε τους λευκούς που έχουν µόνο θετικά. 

Στην έρευνά της η Βούρη Σ. (1997)40 παρατηρεί ότι η εικόνα του «άλλου», όπως 

αυτή προβάλλεται στα σλαβικά εγχειρίδια ιστορίας της Βαλκανικής (1991-1993), 

αντικατοπτρίζει την αναβίωση των παραδοσιακών εθνικών στερεοτύπων του 19ου 

αιώνα, µέσα από την οποία η υπενθύµιση της ύπαρξης των ιστορικών εθνών του 

παρελθόντος λειτουργεί ως εργαλείο συσπείρωσης της εθνικής οµάδας. Και καταλήγει 

στη διαπίστωση ότι η διάκριση των πολέµων σε δίκαιους και άδικους συµβάλλει στην 

προαγωγή της αντίληψης περί του αλάθητου του εκάστοτε δικού µας λαού, ενώ 

παράλληλα, νοµιµοποιεί την έκφραση των επιθετικών ενστίκτων µας απέναντι στους 

εκάστοτε εθνικούς «άλλους».  
                                                 
37 Μ. Szabolcsi, 1992, op.cit. 
38  Ζ.Τ. Moore, 1995, Teaching and testing culture: Old questions, new dimensions, in International 
Journal of Educational Research, Vol. 23, No. 7, p.p. 595-606. 
39 Ο. Albornoz, 1992, Ethnic Challenges in Latin American Education, in Schleicher K. & Kozma T.  
(eds.) op.cit., p.p. 173-189. 
40 Σ. Βούρη, 1997, όπ.π.. 
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Σε µια µεταγενέστερη έρευνά της (2000),41 η ίδια ερευνήτρια ασχολείται µε τον 

τρόπο παρουσίασης της αρχαιότητας στα εγχειρίδια ιστορίας των βαλκανικών χωρών 

και οδηγείται στο συµπέρασµα ότι παρά την ύπαρξη ορισµένων διαβαθµίσεων ως προς 

το ύψος και τις αποχρώσεις του λόγου, η εθνοκεντρική προσέγγιση του ιστορικού 

παρελθόντος είναι φανερά έκδηλη σε όλες τις βαλκανικές χώρες µετά το 1989, η οποία 

στηρίζεται στη µονοδιάστατη παρουσίαση της αρχαίας ιστορίας, η οποία συντηρεί να 

αναπαραγάγει το διαχωρισµό και τη διάκριση των πολιτισµών. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον οι µύθοι της κοινής καταγωγής, της πολιτισµικής 

οµοιογένειας, της κοινής παράδοσης, της γλωσσικής ενότητας, κλπ.   

Σκοπός της έρευνας των Ξωχέλλη Π., κ.ά. (2000)42 ήταν η διερεύνηση της 

εικόνας του γείτονα, όπως αυτή προβάλλεται µέσα από τα εν χρήσει εγχειρίδια ιστορίας 

των βαλκανικών χωρών. Ως προς τα εγχειρίδια της Αλβανίας, οι εν λόγω ερευνητές 

βρήκαν ότι: α) οι αναφορές στους βαλκανικούς λαούς είναι ως επί το πλείστον 

ουδέτερες, µε εξαίρεση λίγες αρνητικές που αφορούν πρωτίστως τους Σέρβους και 

ακολούθως του Έλληνες, β) υπάρχουν µόνο δύο θετικές αναφορές και αυτές αφορούν 

τους Έλληνες, γ) οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται µε θέµατα εξωτερικής 

πολιτικής και πολεµικών επιχειρήσεων, δ) οι συχνότερα αναφερόµενοι λαοί είναι κατά 

σειρά ο σερβικός, ο ελληνικός, και ο τουρκικός. Στα βουλγαρικά εγχειρίδια: α) ο 

αριθµός των αναφορών στους βαλκανικούς λαούς είναι πολύ µεγάλος., β) υπάρχουν 

αναφορές σε όλους τους βαλκανικούς λαούς εκτός από τα Σκόπια, γ) οι περισσότερες 

αναφορές είναι αρνητικές, δ) οι περισσότερες από αυτές αφορούν τους Τούρκους, ε) οι 

αρνητικές αναφορές κατανέµονται στους Έλληνες, στους Σέρβους και στους Τούρκους. 

Στα αντίστοιχα ελληνικά εγχειρίδια: α) ο αριθµός των αναφορών στους βαλκανικούς 

λαούς είναι πολύ υψηλός, β) δε γίνονται αναφορές στα κράτη που προέκυψαν µετά τη 

διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, γ) η µεγάλη πλειοψηφία των αναφορών είναι 

ουδέτερες, δ) τις περισσότερες αναφορές συγκεντρώνουν οι Τούρκοι, ε) οι 

περισσότερες αρνητικές αναφορές αποδίδονται στους Τούρκους και του Βούλγαρους, 

και στ) έµφαση δίνεται στα πολεµικά γεγονότα και στην εξωτερική πολιτική, ενώ 

απουσιάζουν οι αναφορές σε ειρηνικές περιόδους συµβίωσης των Ελλήνων µε τους 

γειτονικούς τους λαούς. Τα εγχειρίδια των Σκοπίων: α) έχουν µεγάλο αριθµό αναφορών 

στους βαλκανικούς λαούς, β) οι περισσότερες από αυτές είναι αρνητικές και αφορούν, 

                                                 
41 Σ. Βούρη, 2000, Η αρχαιότητα ως πηγή εθνικών τεκµηρίων στα βαλκανικά εγχειρίδια ιστορίας (1991-
1996), στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 101-116. 
42 Π. Ξωχέλλη, κ.ά., 2000, όπ.π., σ.σ. 67-100. 
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κυρίως, τους Έλληνες, τους Σέρβους και τους Βούλγαρους. Τέλος, στα τουρκικά 

εγχειρίδια ιστορίας: α) οι Έλληνες είναι αυτοί που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των 

σχετικών αναφορών, ακολουθούν οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, β) οι περισσότερες από 

τις αναφορές σχετίζονται µε θέµατα πολεµικών επιχειρήσεων και εξωτερικής πολιτικής, 

ενώ απουσιάζουν τα πολιτισµικά θέµατα, γ) οι περισσότερες αναφορές είναι ουδέτερες, 

µε εξαίρεση ελάχιστων αρνητικών προς τους Έλληνες αναφορών, και δ) δεν υπάρχει 

καµία θετική αναφορά.      

Στην έρευνα που διεξήγαγε ο Hopken W. (2000)43 και η οποία αφορούσε τον 

τρόπο παρουσίασης των πολεµικών συρράξεων στα σχολικά εγχειρίδια των 

βαλκανικών χωρών, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στα περισσότερα από αυτά η εικόνα 

του πολέµου καθορίζεται από τους κρατικούς παράγοντες, τα κρατικά συµφέροντα και 

τις στρατιωτικές πορείες. Αυτό που λείπει από τις ερµηνείες των πολέµων του 

πρόσφατου ή απώτερου παρελθόντος είναι το ζήτηµα των κοινωνικών ζηµιών που 

προκαλούνται από τις συγκρούσεις αυτές, ενώ ως εξαιρετικά αναγκαία προβάλλει η 

από-ηρωοποίηση της έννοιας του πολέµου µέσα σ� αυτά.  

Ο Παπάς Θ. (1995), και η Ισµυρλιάδου Α. (1995),44 καθώς και ο Lama A. (2000), 

οι Sinani A. &Gjokutaj M. (2001), καθώς και οι Mati T., κ.ά. (2001)45 εξετάζοντας τα 

εγχειρίδια της Αλβανίας συµπεραίνουν ότι οι πληροφορίες για τους γειτονικούς λαούς 

καταλαµβάνουν τον ίδιο και σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα λιγότερο χώρο, σε 

σχέση µε τις πληροφορίες που αφορούν τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι 

συχνότερα αναφερόµενοι βαλκανικοί λαοί είναι οι έλληνες, οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι 

και οι Ρουµάνοι, ενώ οι περισσότερες από τις αναφορές σχετίζονται µε την περίοδο της 

αρχαιότητας, και σαφώς λιγότερες από αυτές αναφέρονται σε µεταγενέστερες χρονικές 

περιόδους, ενώ οι λιγότερες αφορούν τη σύγχρονη εποχή.   

                                                 
43 W. Hopken, 2000, Η ιστορία ως σύγκρουση- η ιστορία ως γειτνίαση. Εξετάζοντας την ιστορία της 
σύγκρουσης στα σχολικά βιβλία των Βαλκανίων, στο στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 31-42.    
44 Ισµυρλιάδου Α., 1995, Η ιστορική πορεία και η εθνική ταυτότητα των Αλβανών στα σχολικά βιβλία 
ιστορίας τους, στο Ξωχέλλη Π. (επιµ.) Σχολικά εγχειρίδια βαλκανικών χωρών, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί 
Κυριακίδη, σ.σ. 135-142, Παπά Θ., Αξίες, πρότυπα και εικόνα του «άλλου» στα αλβανικά βιβλία 
γλωσσικής διδασκαλίας, στο Ξωχέλλη Π. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 127-134.    
45 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: A. Lama, 2000, Οι Βαλκάνιοι γείτονες στα σχολικά εγχειρίδια 
ιστορίας και γεωγραφίας στα σχολεία γενικής κατεύθυνσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
Αλβανίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 173-178, T. Mati, et al., 2001, 
Civic education in Albania during the first decade of democrcy, in Ross A. (ed.) Learning for a 
democratic Europe, London, CiCe publ., p.p. 223-228, A. Sinani & M. Gjokutaj, 1997?, op.cit. 
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Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει και η έρευνα που πραγµατοποίησε ο 

Lisengard K. (2000)46 στα σχολικά εγχειρίδια της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 

Παρατήρησε την ύπαρξη µιας ολοκληρωτικά αρνητικής εικόνας τόσο των Σέρβων όσο 

και των Κροατών. Τα ιστορικά γεγονότα διαστρεβλώνονται προς όφελος του ντόπιου 

πληθυσµού, ο οποίος αδικείται διακαώς από τους εθνικούς «άλλους», ενώ οι ακρότητες 

του πολέµου απεικονίζονται και διατηρούνται ζωντανές ακόµα και σε παραδείγµατα 

γραµµατικής, για τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου.   

Όσον αφορά τα εγχειρίδια της Βουλγαρίας, έχουν διεξαχθεί έρευνες από τους 

Ζησάκη-Healey Α. (1995), Λουκίδου ∆. (1995), Harkness D. (1995), και Dimitrova S. 

(2000).47 Όλες αυτές ερευνητικές προσπάθειες αναφέρουν ότι τα εν λόγω εγχειρίδια 

διακρίνονται από έναν έντονο βουλγαροκεντρισµό και από αποσιωπήσεις, από µια τάση 

εθνικοποίησης της αρχαιότητας, καθώς και από µια ευρωκεντρική αφήγηση. 

Επιπρόσθετα, οι αρνητικές αναφορές κυριαρχούν ακολουθούµενες από τις θετικές, ενώ 

τελευταίες έρχονται οι ουδέτερες αναφορές. Τέλος, τις περισσότερες αρνητικές 

αναφορές συγκεντρώνουν οι Έλληνες. 

Περνώντας στη συνέχεια στα εγχειρίδια της Κροατίας, οι έρευνες των Agicic D. 

(2000) και Kristo J. (2000),48 κατέδειξαν ότι µόνο οι Τούρκοι και οι Σέρβοι 

παρουσιάζονται επαρκώς, ενώ ταυτόχρονα ο τρόπος παρουσίασής τους είναι εµφανώς 

αρνητικά στερεοτυπικός υπέρ των Κροατών. Οι άλλοι βαλκανικοί λαοί σχεδόν δεν 

µελετώνται στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της Κροατίας. Απαντώνται ελάχιστες 

σποραδικές αναφορές σ� αυτούς, οι οποίες δεν καθιστούν δυνατή ούτε τη δηµιουργία 

στερεοτυπικών χαρακτηρισµών τους, αλλά ούτε και µιας ολοκληρωµένης εικόνας τους.   

                                                 
46 K. Lisengard, 2000, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 1998- Η εικόνα του γείτονα της διπλανής πόρτας, στο 
Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 159-162. 
47 Ζησάκη-Healey Τ. 1995, Η εικόνα της Ελλάδας στα βουλγαρικά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της 
κοµµουνιστικής και µετακοµµουνιστικής περιόδου (περίοδος 1878-1949), στο Ξωχέλλη Π. (επιµ.) όπ.π., 
σ.σ. 87-108, Λουκίδου ∆., 1995, Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας που διδάσκονται σήµερα στη Βουλγαρία 
και η εικόνα του νεοέλληνα σ� αυτά, στο Ξωχέλλη Π. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 119-126, S. Dimitrova, 2000, Ο 
εξωτερικός πολιτικός «άλλος» και οι εικόνες της Ευρώπης, όπως διαγράφονται στα υποχρεωτικά σχολικά 
βιβλία σύγχρονης βουλγαρικής ιστορίας µετά το 1917, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 283-302, D. Harkness, 1995, History, democratic values and tolerance in Europe: The 
experience of countries in democratic transition, Strasbourg, Council of Europe. 
48 D. Agicic, 2000, Η εικόνα των λαών της νοτιοανατολικής Ευρώπης στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας 
για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση της Κροατίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) 
όπ.π., σ.σ. 179-196, J. Kristo, 2000, Η εικόνα του Άλλου/ του Γείτονα στα κροατικά εγχειρίδια ιστορίας 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 147-
158.   
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Από την τακτική αυτή δεν ξεφεύγουν ούτε τα σερβικά σχολικά εγχειρίδια, τα 

οποία σύµφωνα µε την έρευνα του Stijanovic D. (2000)49 εµµένουν στην διατήρηση του 

µοντέλου της ιστορικής συνείδησης, το οποίο δηµιουργεί µια σταθερή βάση για µίσος 

και περιφρόνηση απέναντι στους γειτονικούς λαούς. Ενώ παράλληλα, οι µαθητές του 

σχολείου αποκτούν την εντύπωση ότι η χώρα τους βρίσκεται σε συνεχή πόλεµο µε τα 

γειτονικά έθνη, και κυρίως µε τους Έλληνες, τους Τούρκους και του Βούλγαρους. 

Η συγκριτική έρευνα που πραγµατοποίησε ο Avramovic Z. (2000)50 αναφορικά 

µε την εικόνα των κροατών στα σερβικά και των σέρβων στα κροατικά σχολικά 

εγχειρίδια ιστορίας, καταδεικνύει ότι και στις δύο περιπτώσεις δηµιουργείται η εικόνα 

του σταθερού εχθρού, µέσω του τονισµού των εθνοκεντρικών χαρακτηριστικών και των 

στερεοτύπων του κάθε λαού αντίστοιχα. Η παράθεση των ιστορικών γεγονότων και 

στις δύο περιπτώσεις γίνεται επιλεκτικά, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

λανθασµένες εντυπώσεις στους µαθητές και των δύο κρατών. 

Όσον αφορά τα ρουµανικά σχολικά εγχειρίδια χαρακτηρίζονται από µια έντονα 

εθνικιστική οπτική της ιστορίας, η οποία οδηγεί στη διαστρέβλωση των γεγονότων, 

µέσω της συνειδητής παράλειψης σηµαντικών γεγονότων και της εξαγωγής 

αναπόδεικτων και αδικαιολόγητων ερµηνειών, όπως αναφέρουν σε σχετική τους έρευνα 

οι Capita L. και Capita C. (2000).51   

Τα εγχειρίδια των Σκοπίων αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα της βαλκανικής 

παράδοσης, καθώς αποτυπώνονται ανάγλυφα σ� αυτά οι ποικίλες κατασκευές και 

ανακατασκευές της ιστορικής γνώσης. Και οι δύο έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

αναφορικά µε τα εγχειρίδια της ιστορίας, Jovanoski D. (2000) και Minoski Y. (2000),52 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να µάθουν οι νέοι την ιστορία των γειτόνων τους, µια που σ� αυτά 

αναφέρονται αρκετές ιστορικές προσωπικότητες και των τεσσάρων γειτονικών 

βαλκανικών χωρών. 

                                                 
49 D. Stojanovic, 2000, Η εικόνα του «άλλου». Ο γείτονας στα σερβικά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, στο 
Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 139-146. 
50 Z. Avramovic, 2000, Οι Σέρβοι στα κροατικά και οι Κροάτες στα σερβικά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας 
για την 8η τάξη- συγκριτική ανάλυση, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
203-222.  
51 L. Capita & C. Capita, 2000, ∆ιατάσεις της ευρωπαϊκής ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της 
Ρουµανίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 303-318. 
52 D. Jovanoski, 2000, Η ιστορία των βαλκανικών εθνών όπως παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία της 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 163-172, Y. Minoski, 2000, Οι ιστορικές προσωπικότητες των γειτόνων στα σχολικά 
εγχειρίδια στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της 
Μακεδονίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 197-203.   
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Όλα όσα προαναφέρθηκαν σχετικά µε την εικόνα του εθνικού «άλλου» στα 

σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών χωρών ισχύουν και στην περίπτωση της Σλοβενίας, 

όπως ανάγλυφα παρατηρούν στις σχετικές έρευνες που διεξήγαγαν οι Justin J. (2001) 

και Kolenc-Kolnik K. (2001).53 

Περνώντας στη συνέχεια στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί µε βάση τα τουρκικά 

εγχειρίδια, παρατηρούµε ότι όλες καταλήγουν σε ταυτόσηµα σχεδόν συµπεράσµατα. 

Έτσι, οι έρευνες των Behar B. (1998), Cikar M. (2000) και Ozbaran S. (2000)54 Πάντως 

το φαινόµενο αυτό δεν είναι προνόµιο µόνο των ελληνικών σχολικών εγχειριδίων. Η 

έρευνα της Τσέλιου Χ. (1995)55 για την εικόνα των Ελλήνων και των Τούρκων στα 

Βουλγαρικά εγχειρίδια της Ιστορίας (∆ηµοτικού και Γυµνασίου), καθώς και της 

Ευαγγέλου - Χαραλάµπους Μ. (1995)56 για την εικόνα των Ελλήνων στα Τουρκικά 

αναγνωστικά της δηµοτικής εκπαίδευσης, κατέληξαν σε παραπλήσια συµπεράσµατα, τα 

οποία εστιάζονται στην εθνοκεντρικότητα του περιεχοµένου των εγχειριδίων, καθώς 

και στην προκατάληψη και αρνητική στάση που υιοθετούν απέναντι στους άλλους 

λαούς) επισηµαίνουν το γεγονός ότι αυτά εξακολουθούν να παραµένουν στενά 

εθνοκεντρικά, αντιµετωπίζοντας τον «άλλο» ως παράξενο και τροµακτικό. Ως κάποιον 

εξωτερικό εχθρό που εποφθαλµιά την ανωτερότητα του τουρκικού πολιτισµού και 

προσπαθεί όχι µόνο να την υποβιβάσει αλλά και να την υποτάξει. Το τουρκικό έθνος 

έχει αµέτρητους εχθρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι οι κοντινοί τους 

γείτονες µε πρώτους σε σειρά κατάταξης τους Έλληνες, ενώ παράλληλα προβάλλεται 

πολύ έντονα το γεγονός ότι η Ευρώπη αποτελεί µια αντίθετη προς την τουρκική 

ταυτότητα. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί µα βάση 

τα σχολικά εγχειρίδια των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, εκείνων δηλαδή που δεν 

εντάσσονται στη Βαλκανική χερσόνησο. Σε αρκετές συγκριτικές έρευνες που 

                                                 
53 J. Justin, 2001, Explicit and implicit messages in european textbooks of history, in Xochellis P.D. & 
Touloudi F.L. (eds.) op.cit.,  p.p. 91-110, K. Kolenc-Kolnik, 2001, Learning for a democratic Europe with 
geographical syllabuses and textbooks in Slovenia, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 235-243. 
54 B. Behar, 1998, The processing of historical knowledge in Turkish schoolbooks: time, space and 
action, in Kazamias A. & Spillane M. (eds.) Education and the structuring if the European space, Atehns, 
Seirios publ., p.p. 375-386, M. Cikar, 2000, «Παρουσιάσεις» των πολιτικών κοινοτήτων στα τουρκικά 
σχολικά εγχειρίδια της εποχής της δηµοκρατίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) 
όπ.π., σ.σ. 335-350, S. Ozbaran, 2000, Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας: Η 
περίπτωση της Τουρκίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 351-360.  
55 Χ. Τσέλιου, 1995, Η εικόνα των Ελλήνων και των Τούρκων σε βουλγαρικά εγχειρίδια Ιστορίας, στα 
πρακτικά της ηµερίδας µε θέµα: Σχολικά Εγχειρίδια Βαλκανικών Χωρών, όπ.π., σ.σ. 109-118. 
56 Μ. Ευαγγέλου - Χαραλάµπους, 1995, Η εικόνα των Ελλήνων στα τουρκικά αναγνωστικά της 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, στα πρακτικά της ηµερίδας µε θέµα: Σχολικά Εγχειρίδια Βαλκανικών Χωρών, 
όπ.π., σ.σ. 143-160. 
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πραγµατοποιήθηκαν και οι οποίες ασχολήθηκαν, κυρίως, µε τα εγχειρίδια των 

κοινωνικών σπουδών, διαπιστώθηκε, ότι αν και σε µικρότερο βαθµό και έκταση από 

προηγούµενες χρονικές περιόδους, ο «άλλος» εξακολουθεί να παρουσιάζεται µέσα σ� 

αυτά ως ένα αδιάφορο, αρνητικό ή εχθρικό πρότυπο. Ο εθνοκεντρισµός εξακολουθεί να 

είναι διάχυτος στα περισσότερα από τα εγχειρίδια που εξετάστηκαν, το ίδιο ισχύει, ίσως 

και σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό, για τον ευρωκεντρισµό. Η παρουσίαση των µη-

δυτικών επιτευγµάτων είτε υποβιβάζεται είτε αποσιωπάται. Τέλος, µεγάλη έµφαση 

δίδεται στα πολεµικά γεγονότα, τα οποία παρουσιάζονται κάθε φορά ανάλογα µε την 

οπτική γωνία των συµφερόντων της κάθε χώρας.57    

Πιο συγκεκριµένα, µια σχετική έρευνα που διεξήχθη από την Latsrucci E. 

(1999),58 και η οποία εστιάστηκε στα ιταλικά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που εµπεριέχονται σ� αυτά 

αναφορικά µε τους «άλλους» λαούς και πολιτισµούς είναι σαφώς λιγότερες από εκείνες 

που εµπεριέχονταν στα αντίστοιχα εγχειρίδια της περιόδου 1950 και 1960. Εντούτοις, 

εξακολουθούν να εµπεριέχονται σ� αυτά αρκετές ασάφειες και «αδικίες» αναφορικά µε 

την ιστορία, τον πολιτισµό και την προσφορά αρκετών «άλλων», και κυρίως µη-

ευρωπαϊκών λαών. 

Μια αντίστοιχη έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Πορτογαλία και η οποία 

εστιάστηκε στα εγχειρίδια της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, κατέδειξε ότι οι 

αξίες που προβάλλονται µέσα από αυτά είναι στενά εθνοκεντρικές. Τα σχετικά 

εγχειρίδια βρίθουν από πληθώρα αρνητικών παραδειγµάτων, τα οποία αντλούνται από 

την ιστορία ή την καθηµερινή ζωή «άλλων» λαών, σε αντιδιαστολή µε τα θετικά 

παραδείγµατα, στα οποία εµφανίζονται αποκλειστικά εθνικά υποκείµενα.59  

Ωστόσο το φαινόµενο αυτό δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των 

ευρωπαϊκών εγχειριδίων. Αντίστοιχες έρευνες που έχουν διεξαχθεί και σε άλλα µέρη 

του πλανήτη καταδεικνύουν ότι πρόκειται για µια διεθνή πρακτική. Στα πλαίσια αυτά, 

                                                 
57 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: F. Pingel, 2000, Εθνική ιστορία ή/και ευρωπαϊκή ιστορία, στο 
Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 263-282, C. Birzea, 1994, Strategies for 
interculturally-oriented civics teaching at primary and secondary level, Strasbourg, Council of Europe, 
Council of Europe, 1995, Against bias and prejudice. The Council of Europe�s work on history teaching 
and history textbooks, Strasbourg, Council for Cultural Co-operation, A. Kallis, 1999, Coping with the 
uncomfortable past: a comparative analysis of the teaching of World War II and the role of historical 
education in the construction of a �European� identity, in Ross A. (ed.) Young citizens in Europe, 
London, CiCe publ., p.p. 281-288, J. Slater, 1995, op.cit.    
58 E. Lastrucci, 1999, History teaching in Italian secondary schools: Perspectives on the state of the art, in 
Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 297-314. 
59 M.L. Amaral Varela de Freitas, 2000, Textbooks and citizenship education, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 
253-256. 
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υποστηρίχθηκε ότι και τα αυστραλιανά σχολικά εγχειρίδια, και κυρίως εκείνα των 

κοινωνικών σπουδών, χρήζουν άµεσης αλλαγής, µια που και αυτά µε τη σειρά τους 

διακρίνονται από έναν έντονο εθνικισµό και ευρωκεντρισµό, ο οποίος προβαίνει σε 

αξιολογικές κρίσεις και διαβαθµίσεις και στρεβλώσεις της εικόνας των εθνικών 

«άλλων».60  

Μια άλλη εκτενής έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον Καναδά κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι στα σχολικά εγχειρίδια ενυπάρχει πληθώρα αρνητικών 

προκαταλήψεων και στερεοτύπων που στρέφονται, κυρίως, απέναντι στους ασιάτες και 

τους αφρικανούς, οι οποίοι παρουσιάζονται ως λιγότερο ανεπτυγµένοι και κατά 

συνέπεια ως κατώτεροι από τους αντίστοιχους λαούς της Ευρώπης και της βόρειας 

Αµερικής. Η εµφανής σύγχυση που παρατηρείται ανάµεσα στους όρους φυλή, 

εθνικότητα και εθνότητα αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι µέσω του 

εξορθολογισµού της έννοιας της φυλετικής ανωτερότητας αγνοείται η συνεισφορά των 

µεγάλων αρχαίων πολιτισµών που αναπτύχθηκαν τόσο στην Αίγυπτο, τη Μεσοποταµία, 

την Κίνα όσο και στην Ινδία. Στην προσπάθειά τους να αιτιολογήσουν την 

ανωτερότητα του δυτικοευρωπαϊκού καθώς και του βορειοαµερικανικού πολιτισµού 

και τρόπου σκέψης προβαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις ακόµα και στην υποβάθµιση 

του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, αγνοώντας ή απλά αποσιωπώντας το γεγονός ότι η 

Ευρώπη της νεωτερικότητας προκειµένου να ιστορικοποιήσει το παρελθόν της και να 

αποκτήσει τις ρίζες που χρειαζόταν στηρίχθηκε αποκλειστικά στην εξύµνηση και 

προβολή τόσο του ρωµαϊκού όσο και του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού.61 

Από στενό πολιτισµικό εθνικισµό διακρίνονται και τα αντίστοιχα εγχειρίδια της 

Ιαπωνίας, ο οποίος, σε αντιδιαστολή µε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές και µη χώρες, αντί 

να µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου αυξάνεται, καθώς τα σχετικά εγχειρίδια 

διακρίνονται από µια τάση επιστροφής στις παραδοσιακές εθνικές αξίες και τα ιδανικά 

του καλού εθνικού πολίτη.62   

Τέλος, στην έρευνα του Crawford K. (2000),63 η οποία αφορά τα σχολικά 

εγχειρίδια ιστορίας της Μαλαισίας, παρατηρήθηκε ότι χαρακτηρίζονται από µια τάση 

                                                 
60 D. Dufty, 1997, Αναπλάθοντας την αυστραλιανή κοινωνία και τον πολιτισµό: Μια µελέτη στην 
εκπαίδευση για µια πλουραλιστική κοινωνία, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 180-196. 
61 A. McDiarmid & D. Pratt, 1974, Teaching prajudice, Ontario, The Ontario Institute for Studies in 
Education.  
62 K. Yoshino, 1997, Cultural nationalism and �internationalization� in contemporary Japan, in Van 
Horne W. (ed.) Global convulsions, New York, State University of New York Press, p.p. 131-148. 
63 K. Krawford, 2000, The ideological and political role of the school textbook in constructing national 
memory, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 239-252. 
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ηρωοποίησης των εθνικών προσωπικοτήτων και υποβιβασµού των εθνικών «άλλων». 

Επιπρόσθετα, επισηµάνθηκε το γεγονός ότι εµπεριέχονται σ� αυτά πολλά ιστορικά λάθη 

και ανακρίβειες, τα οποία συµβάλλουν στην παρουσίαση µιας στρεβλής και 

προκατειληµµένης εικόνας των εθνικών «άλλων».                        



 366

 

 

                        

            

 

      

 



 267

2.2. ΤΟ Α.Π. ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 

Οι νέοι µας πρέπει να αναπτύξουν  

την ικανότητα, την αυτοπεποίθηση 

και τις επαφές εκείνες που θα διασφαλίσουν 

τη θέση και την επιρροή τους στα πλαίσια  

µιας αυξανόµενα παγκοσµιοποιηµένης  

κοινωνίας. Η νέα χιλιετία καθιστά αναγκαία 

την ανάπτυξη της διεθνούς κατανόησης, την  

ενδυνάµωση της ενηµερότητάς µας τόσο για 

τα όσα λαµβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό όσο  

και σε διεθνές επίπεδο, και, τέλος, την ενίσχυση  

της έννοιας του παγκόσµιου πολίτη στα πλαίσια  

του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 

Blair T. 1998.            

Στην αυγή του 21ου αιώνα, η Αγγλία συνιστά µια πολυπολιτισµική και 

πολυθρησκευτική πλουραλιστική κοινωνία. Ολόκληρος ο αγγλικός κοινωνικός 

σχηµατισµός δοµήθηκε, νοµιµοποιήθηκε και εξιδανικεύτηκε µέσω της δύναµης και 

του τρόπου σκέψης ενός ισχυρού αγγλικού έθνους-κράτους, το οποίο ήδη από τα τέλη 

του 20ου αιώνα δεν ήταν πλέον σε θέση να ελέγξει πλήρως τα όσα διαδραµατίζονταν 

µέσα στα πλαίσια της κατά πολύ πλέον συρρικνωµένης εδαφικής επικράτειάς του.        

Υπό το βάρος των νέων µετανεωτερικών πιέσεων, οι οποίες ασκούνται σε 

διεθνές επίπεδο, η Αγγλία βρίσκεται και αυτή εν µέσω µιας διαδικασίας 

εκσυγχρονισµού, τείνοντας να αποκτήσει έναν περισσότερο κοσµοπολιτικό και 

ανεκτικό απέναντι στην εθνική ετερότητα χαρακτήρα. Προσπαθεί να αποδεχτεί το 

γεγονός ότι δεν µπορεί πλέον να αναπολεί και να προσδοκά ότι µπορεί κάποια στιγµή 

να αναστήσει εκ νέου την παλιά Βρετανική Αυτοκρατορία, πλαισιωµένη από τους 

ένδοξους βασιλείς και βασίλισσες, από τα κάστρα και τις κυρίες της αυλής, τα οποία 

πλέον αποτελούν µακρινά «φαντάσµατα» του ένδοξου εθνικού παρελθόντος της.1    

                                                 
1 C. Bagley, 1997, Πολυπολιτισµικότητα, τάξη και ιδεολογία: Μια σύγκριση Ευρώπης-Καναδά, στο 
Modgil S., κ.ά. (επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 89-105, Π. 
Καλογιαννάκη, 1998, M. Sadler, I. Kander, N. Hans και η συγκριτική παιδαγωγική. Αναζητήσεις και 
προβληµατισµοί µέσα από το έργο τους, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, M. Cole, 1997, ∆ιδάσκοντας και 
µαθαίνοντας για το ρατσισµό: Μια κριτική της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης στη Βρετανία, στο 
Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 197-234, D. McCrone, 2000, Η κοινωνιολογία του εθνικισµού, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, B. Parekh, 1997, Η έννοια της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης, στο 
Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 44-64, P. Close, 1995, Citizenship, Europe and change, London, 
MacMillan, J. Groot, 1998, �What should they know of England who only England know?�: Kipling 
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Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραµάτισε όπως ήταν αναµενόµενο 

το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι το αγγλικό σχολικό 

σύστηµα είναι χαώδες, λόγω του ότι εµφανίζεται ως ένα µη τυποποιηµένο σύστηµα, 

αλλά ως µια ποικιλία συστηµάτων που διακατέχονται από µια αίσθηση εθνικής 

ενότητας. Στην αγγλική επικράτεια υπάρχουν τρία εντελώς ανεξάρτητα εκπαιδευτικά 

συστήµατα, της Αγγλίας και Ουαλίας, της Σκότιας και της Βόρειας Ιρλανδίας, των 

οποίων οι δοµές παρουσιάζουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες, λόγω των διαφορετικών 

ιστορικών προϋποθέσεων από τις οποίες απορρέουν. Το νοµικό πλαίσιο των επί 

µέρους αυτών συστηµάτων συνίσταται από ένα σύνολο ρυθµίσεων, το οποίο 

αρθρώνεται κάθε φορά από το βρετανικό κοινοβούλιο, το οποίο µε τον τρόπο αυτό 

προσπαθεί να επιβάλει τις εκπαιδευτικές του επιλογές σε όλα τα επιµέρους 

συστήµατα, προσπαθώντας ανάµεσα στα άλλα να εξασφαλίσει την ισοτιµία τόσο των 

παρεχόµενων εκπαιδευτικών ευκαιριών όσο και των τίτλων σπουδών. 

Αν και, ίσως, λιγότερο από ότι άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα δυτικών χωρών, 

το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστηµα διακρίνεται από έναν βαθιά µονοπολιτισµικό2 

προσανατολισµό, ο οποίος αν και έχει µειωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών, εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να είναι αρκετά εµφανής.   

Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, η πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούσε ένα 

καθολικό φαινόµενο µέσα στα όρια της επικράτειας του αγγλικού έθνους-κράτους. Η 

Εκπαιδευτική Πράξη του 1870, η οποία αφορούσε αποκλειστικά την πρωτοβάθµια, 

αποτελεί ένα σηµείο καµπής στην ιστορία του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Η δοµή και οι λειτουργίες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Αγγλία παρέµειναν 

σχεδόν οι ίδιες, µε κάποιες ελάχιστες τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε η αντίστοιχη 

Εκπαιδευτική Πράξη του 1944, ως το 1998. Η πρώτη βαθµίδα του αγγλικού 

                                                                                                                                            
on the boundaries of gender, art and empire, in Cubitt G. (ed.) Imagining nations, New York, 
Manchester University Press, p.p. 173-191, L. Hagendoorn, 1993, Ethnic categorization and outgroup 
exclusion: cultural values and social stereotypes in the construction of ethnic hierarchies, in Ethnic and 
Racial Studies, vol. 16, no. 1, p.p. 26-51, S. Haseler, 1996, The English tribe. Identity, nation and 
Europe, London, MmacMillan, R. Jackoson, 1995, Religious education�s. Respresentation of 
�religious� and �cultures�, in British Journal of Educational Studies, vol. 43, no. 3, p.p. 272-289, E. 
Jones, 1998, The English nation. The great myth, Bodmin, Sutton, B. Porter, 1997, Concepts of 
nationalism in history, in Van Horne W. (ed.) Global convulsions, New York, State University of New 
York Press, p.p. 93-114, J. Slater, 1995, Teaching history in the new Europe, London, Cassell, W. Van 
Horne, 1997, The Bell Curve: A cross-century tradition concerning race and intellect, in Van Horne W. 
(ed.) op.cit., p.p. 63-74, J. Vernon, 1998, Border crossings: Cornwall and the English (imagi)nation, in 
Cubitt G. (ed.) op.cit., p.p. 153-172, S. Vertovec, 1996, Multiculturalism, culturalism and public 
incorporation, in Ethnic and Racial Studies, vol. 19, no. 1, p.p. 50-70, W.P. Vogt, 1997, Tolerance and 
education. Learning to live with diversity and difference, London, Sage.     
2 A. Smith, 2000, How international education fits into the new national curriculum, in Bristol 
International Education Newsletter, vol. Summer, p.p. 6-8. 
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εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία περιλαµβάνει τις ηλικιακή οµάδα από 5 έως 12 

ετών, χωρίζεται σε δύο κύκλους, οι οποίοι αν και είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, 

µπορούν να συνυπάρχουν σε και ένα ίδρυµα. Αυτοί είναι το «Infant school» για 

παιδιά 5-7 ή 8 ετών και το «Junior school» για παιδιά 7 ή 8-12 ετών.3 Ως το 1998, το 

αγγλικό εκπαιδευτικό σύστηµα χαρακτηριζόταν από µια εκτεταµένη αποκέντρωση 

των οργάνων λήψη αποφάσεων, γεγονός που συνιστά ένα από τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του σε σχέση µε άλλα ευρωπαϊκά, και όχι µόνο, εκπαιδευτικά 

συστήµατα.  

Ωστόσο, η αυτονοµία του αυτή περιορίζεται κάπως από το 1998 και µετά.4 Τη 

χρονιά αυτή εισάγεται και πάλι στην αγγλική εκπαίδευση ένα κοινό αναλυτικό 

πρόγραµµα, το οποίο οφείλει να ακολουθηθεί από τα σχολεία όλης της επικράτειας. 

Παρατηρείται επίσης µια τάση αποδυνάµωσης του ρόλου των τοπικών εκπαιδευτικών 

αρχών και µια ταυτόχρονη ενίσχυση του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, στην 

πραγµατικότητα, αρχίζει να ατονεί ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Στο θέµα, όµως, αυτό θα επανέλθουµε αργότερα. 

Η δοµή του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος έχει στηριχθεί στο γνωστό 

νεοσυντηρητικό παράδειγµα, το οποίο έχει εφαρµοστεί και σε άλλες χώρες, όπως 

είναι οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Εντούτοις, το αγγλικό νεοσυντηρητικό παράδειγµα, 

πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το όλο εκπαιδευτικό σύστηµα διαφέρει αισθητά από 

εκείνα που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ και τον Καναδά τόσο λόγω των διαφορετικών 

προσωπικών και πολιτικών ιδεολογικών προφίλ των κυβερνώντων των χωρών αυτών 

όσο και των διαφορετικών δοµών, θεσµών και ευρύτερων ιδεολογιών που διακρίνουν 

τις τρεις αυτές δυτικότροπες κοινωνίες. Πιο συγκεκριµένα, καθοριστικό ρόλο στη 

διαµόρφωση της δοµής του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος διαδραµάτισαν η 

προσωπικότητα και οι απόψεις της M. Thatcher, η οποία υιοθέτησε έναν αδιάλλακτα 
                                                 
3 O. Anweiler, κ.ά., 1987, Εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί 
Κυριακίδη, Ν. Τερζή, 1997, Η κρίση της ελληνικής εκπαίδευσης και ο ρόλος ενός πειραµατικού 
σχολείου, στο Μακεδνόν, τ. 3 σ.σ. 91-96, Eurydice, The educational system of England, in 
http://www.eurydice.org/Eurybase/files/UKVO/tclUKVO.htm, R. Farren, 1994, Nationality, ethnicity, 
political socialization, and public policy: Some cross-national perspectives, in Farren R. (ed.) 
Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 23-102, S. Haseler, 1996, op.cit., 
C. Holden, 1999, Education for citizenship: the contribution of social moral and cultural education, in 
Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 113-124, C.A. Torres, 1998, op.cit., M. Young, 1993, op.cit., p.p. 203-223.  
4 Α. Καζαµία, 1994, Νέο-ευρωπαϊκός εκσυγχρονισµός και εκπαίδευση: ∆ιαλογισµοί και πολιτικές στη 
«Φαντασιακή Ευρώπη», στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός και η 
ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», 
σ.σ. 67-111, Editorial Essay, 1992, in Comparative Education Review, vol. 36, no. 1, p.p. 1-9, I. 
Davies, et al., 2000, Enterprising citizens? The perceived interactions and overlaps between citizenship 
education and enterprise education in England and Hungary, in Ross A. (ed.) Developing identities in 
Europe: Citizenship education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 373-384.  
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συντηρητικό τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, φροντίζοντας ταυτόχρονα να 

εξασφαλίσει την ηθεληµένη ή µη υποστήριξη του προγράµµατος αυτού από όλους 

τους εµπλεκόµενους κρατικούς και µη φορείς της αγγλικής κοινωνίας.  

Με την άνοδο των συντηρητικών στην εξουσία στα τέλη της δεκαετίας του 

1970, επιχειρείται η θέσπιση των παρακάτω µέτρων, τα οποία συνάδουν προς τις 

νεοσυντηρητικές αρχές:5 α) η προσπάθεια επιβολής ενός εθνικού αναλυτικού 

προγράµµατος, το οποίο δίνει έµφαση στα βασικά γνωστικά αντικείµενα και προωθεί 

τις εθνικές αξίες, και β) η επαναφορά του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, µέσω της αποδυνάµωσης των τοπικών αρχών και της 

ενίσχυσης του ρόλου του Υπουργείου Παιδείας.  

Η αγγλική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση χαρακτηρίζεται από µια σχεδόν 

νοσταλγική ενόραση του 19ου αιώνα. Οι έννοιες κλειδιά της ιδιωτικοποίησης και της 

τάξης αποτελούν βασικά συστατικά της. Λόγω της δηµοτικότητάς της η M. Thatcher 

κατόρθωσε να συνδέσει τη µεταρρύθµιση µε τις ιδιωτικές ρίζες της εκπαίδευσης, ενώ 

παράλληλα επιτέθηκε σθεναρά στο γραφειοκρατικό χαρακτήρα της. Ενώ, λοιπόν, 

φαίνεται να µεταβιβάζει αρκετές αρµοδιότητες στους τοπικούς θεσµούς, στην ουσία 

διατηρεί τον κρατικό έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήµατος.6   

Όσον αφορά το αγγλικό Α.Π., η εξελικτική του πορεία παρουσιάζει µια 

εξαιρετικά περίπλοκη δοµή, καθώς έχει σαφώς επηρεαστεί τόσο από εξωτερικές, 

κυρίως αµερικανικές, επιδράσεις όσο και από την ίδια την ιδιαιτερότητα της 

οργάνωσης του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και από τις οικονοµικές, 

πολιτικές και πολιτισµικές αντιλήψεις της αγγλικής κοινωνίας. Έτσι, διαπιστώνεται 

από νωρίς η τάση για σύνταξη αποκεντρωµένων Α.Π., χωρίς ωστόσο να απορρίπτεται 

πλήρως και η ιδέα σύνταξης ενός ενιαίου εθνικού Α.Π.  

Από τη δεκαετία του 1960 και µετά η συζήτηση γύρω από το Α.Π. διεξήχθη σε 

δύο επίπεδα, στο πολιτικό και στο εκπαιδευτικό.7 Σε πολιτικό επίπεδο, οι βασικοί 

πρωταγωνιστές ήταν η µαρξιστική αριστερά και η συντηρητική δεξιά. Οι αριστεροί 

επέκριναν το γεγονός ότι το Α.Π. προκαλούσε σύγχυση στους µαθητές, καθώς και το 

ότι επιδιδόταν σε έναν κατακερµατισµό της γνώσης που τους προσέφερε. Από την 

                                                 
5 Α. Καζαµία, 1994, όπ.π., σ.σ. 67-111, W.P. Vogt, 1997, op.cit.  
6 Editorial Essay, 1992, in Comparative Education Review, vol. 36, no. 1, p.p. 1-9, C.A. Torres, 1998, 
op.cit.  
7 Γ.Ε. Βρεττού & Α.Γ. Καψάλη, 1997, Αναλυτικό πρόγραµµα. Σχεδιασµός-αξιολόγηση-αναµόρφωση, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Ε. Χειµαριού, 1987, Αναλυτικά προγράµµατα: Σύγχρονες τάσεις 
σχεδιασµού στην Αγγλία, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, M. Young, 1998, The curriculum of the 
future, London, Falmer Press.  
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άλλη, οι συντηρητικοί επέκριναν την υιοθέτηση από το Α.Π. συγκεκριµένων 

καινοτοµιών που σχετίζονταν τόσο µε το περιεχόµενο όσο και µε τον τρόπο 

διδασκαλίας της ιστορίας και γενικότερα των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών. 

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, οι συζητήσεις που αρθρώθηκαν κατά την περίοδο αυτή 

αφορούσαν, ως επί το πλείστον, το Α.Π. της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο 

θεωρήθηκε ότι έχριζε περαιτέρω βελτίωσης λόγο του στρατηγικού ρόλου που 

διαδραµάτιζε στην κοινωνικοποίηση των νέων, σε αντιδιαστολή µε το αντίστοιχο 

Α.Π. της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο ρόλος του οποίου περιορίστηκε κατά την 

περίοδο αυτή σε δεύτερη µοίρα.  

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 αρχίζει να παρατηρείται, τόσο 

ανάµεσα στους πολιτικούς όσο και ανάµεσα στους παιδαγωγούς, µια ευρεία διάδοση 

της αναγκαιότητας µιας εκ βάθρων αναµόρφωσης του σχολικού Α.Π., η οποία 

µάλιστα προβάλλεται ταυτόχρονα ως αναπόφευκτη και ως επιθυµητή. Κατά την 

περίοδο αυτή, η αποκεντρωτική φύση του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος είχε 

ως συνέπεια την ύπαρξη εκατοντάδων Α.Π., µια που κάθε σχολική µονάδα είχε 

ουσιαστικά το δικαίωµα να διαµορφώνει το δικό της διακριτό Α.Π. Παρατηρείται, 

λοιπόν, η ύπαρξη ενός ουσιαστικά ανεξέλεγκτου µωσαϊκού Α.Π., το οποίο 

θεωρήθηκε ότι ευθύνεται για όλα τα δεινά του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Απόρροια του σχετικού διαλόγου υπήρξε η Πράξη του 1988, σύµφωνα µε την 

οποία, για πρώτη φορά στη ιστορία του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος, 

δηµιουργείται ένα κοινό Α.Π. για όλους τους µαθητές της χώρας που  έχουν ηλικία 

από 5 έως 16 ετών. Βασικοί άξονες του κοινού αυτού εθνικού Α.Π. καθορίστηκαν α) 

η προαγωγή της πνευµατικής, ηθικής, πολιτισµικής, διανοητικής και σωµατικής 

ανάπτυξης των µαθητών, και β) η κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών για την 

επιτυχή από µέρους τους αντιµετώπιση των ρόλων, τους οποίους θα κληθούν να 

αναλάβουν ως ενήλικες. Η αντίδραση όλων των εµπλεκοµένων φορέων στην 

εισαγωγή του εθνικού αυτού Α.Π. προγράµµατος υπήρξε αρκετά σθεναρή, όµως, η 

δηµιουργία και η εισαγωγή στην εκπαίδευση ενός εθνικού Α.Π. αποτελούσε πια τη 

νέα πραγµατικότητα. 8   

                                                 
8 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: G.H. Bell, 1991, Developing a European dimension in primary 
schools, London, David Fulton, C. Chitty, 1993, Intriduction: International perspectives on the 
curriculum, in Educational Review, vol. 45, no. 2, p.p. 107-109, Eurydice, The educational system of 
England, in http://www.eurydice.org/Eurybase/files/UKVO/tclUKVO.htm, D. Evans, 1997, Education 
for citizenship: some recent english experience, in Pouwels J., et al. (eds.) Human rights and values 
education in Europe, Freiburg, Fillibach, p.p. 35-51, J.W. Guthrie & L.C. Pierce, 1990, The 
international economy and national education reform: a comparison of education reforms in thw United 
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Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά το Α.Π. των µαθηµάτων των κοινωνικών 

σπουδών, παρατηρούµε ότι αυτό δε διαφέρει σχεδόν καθόλου από την παραδοσιακή 

ευρωπαϊκή αντίληψη περί µαθηµάτων κοινωνικών σπουδών. Ωστόσο στην Αγγλία 

τόσο τα µαθήµατα των κοινωνικών σπουδών γενικότερα όσο και το µάθηµα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ειδικότερα έχουν δεχθεί κατά καιρούς σοβαρές 

αµφισβητήσεις, οι οποίες πηγάζουν από την αντίληψη ότι αποτελεί κατώτερο 

γνωστικό αντικείµενο από εκείνα της γεωγραφίας και της ιστορίας. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει διάχυτη στην αγγλική κοινωνία η πεποίθηση ότι τα σχολεία δεν πρέπει να 

ασχολούνται µε θέµατα που εµπίπτουν στον τοµέα της πολιτικής.9 Όµως, παρά τις 

σθεναρές αντιδράσεις που κατά καιρούς αρθρώθηκαν, το µάθηµα της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται σήµερα κανονικά ήδη από τις πρώτες τάξεις του 

δηµοτικού σχολείου.  

Στην Αγγλία, τα σχολικά εγχειρίδια δεν αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης και 

του ευρύ κοινό. Στις σπάνιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η σχετική συζήτηση πήρε 

µια κάπως µεγαλύτερη έκταση, την αφορµή έδωσαν κυρίως επισηµάνσεις 

επιστηµονικών αδυναµιών. Γι� αυτό και η σχετική συζήτηση αφορά σχεδόν πάντα τα 

σχολικά εγχειρίδια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στις ελάχιστες εκείνες 

περιπτώσεις που το αντικείµενο συζήτησης είναι η παιδαγωγική και διδακτική 

καταλληλότητά τους, η συζήτηση περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα εγχειρίδια 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.10   

Στην Αγγλία, σε αντίθεση µε την Ελλάδα, δεν υπάρχει ένα και µοναδικό 

εγχειρίδιο για κάθε µάθηµα. Ο άγγλος εκπαιδευτικός έχει την ελευθερία να επιλέξει 

από έναν αριθµό βιβλίων αυτό ή αυτά που ο ίδιος θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και τις ικανότητες των µαθητών του. Τα σχολικά εγχειρίδια συγγράφονται 

από συγκεκριµένους για κάθε σχολική βαθµίδα εκδοτικούς οίκους, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες επιταγές του ενιαίου εθνικού Α.Π. Στη συνέχεια αποστέλλονται οι 
                                                                                                                                            
States and Great Britain, in Oxford Review of Education, vol. 16, no. 2, p.p. 179-206, I. Lister, 1995, 
Educating beyond the nation, in International Review of Education, vol. 41, no. 1-2, p.p. 109-118, M. 
McLean, 1993, The politics of curriculum in European perspective, in Educational Review, vol. 45, no. 
2, p.p. 125-135, A. Ross, 2000, Curriculum construction and critique, London, Falmer Press, T. Taylor, 
1999, Movers and shakers: high politics and the origins of the English National Curriculum, in Moon 
B. & Murphy P. (eds.) Curriculum in context, London, The Open University Press, p.p. 26-43, H. 
Williamson, 1997, The European dimension and human rights and values in the national curriculum of 
England, in Pouwels J., et al. (eds.) op.cit., p.p. 179-198.   
9 G. Contreras, 1990, International perspectives on research in social studies, in The Social Studies, vol. 
81, no. 6, p.p. 287-290, B.G. Massialas, 2000, Global imperatives for social studies in the 21st century, 
in Welch G.F. & Mawgood E. (eds.) Education reform in the United Arab Emirates: A global 
perspective, Dubai, Ministry of Education and Youth UAE, p.p. 468-483. 
10 J. Oakes & M. Lipton, 1999, Teaching to change thw world, Boston, McGraw-Hill. 
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εκδοτικοί κατάλογοί τους στα σχολεία, προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να είναι πλήρως 

ενηµερωµένοι αναφορικά µε το τι κυκλοφορεί στην αγορά και να προβούν στην 

καλύτερη, κατά τη γνώµη τους επιλογή. Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να µην 

χρησιµοποιήσουν κανένα από τα εγχειρίδια των εκδοτικών οίκων και να δουλέψουν 

µε ντοσιέ, στο οποίο εντάσσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν τόσο οι ίδιοι όσο και 

οι µαθητές τους από πολλαπλές πηγές.   

Οι έρευνες των Robbins K. (1993) και Williamson H. (1997),11 οι οποίες 

επιχείρησαν να εξακριβώσουν κατά πόσο ενυπάρχει η ευρωπαϊκή διάσταση στο 

αγγλικό Α.Π. της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, κατέληξαν στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα. α) Οι περισσότερες από τις αναφορές που εντοπίστηκαν εντάχθηκαν 

στην κατηγορία «βελτίωση των γνώσεων για την ΕΕ και τα κράτη µέλη της από 

ιστορική, πολιτισµική, οικονοµική και κοινωνική σκοπιά». Ωστόσο, οι µόνες σαφείς 

αναφορές σε χώρες της Ευρώπης απαντώνται στο µάθηµα της ιστορίας. Σηµαντική 

θέση κατέχει η αρχαία Ελλάδα, στην οποία αφιερώνεται µια αρκετά µεγάλη ενότητα. 

Σε γενικές γραµµές, οι ερευνητές αυτοί αποφάνθηκαν ότι το αγγλικό Α.Π. δε 

συµβάλλει στην ενδυνάµωση της αίσθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ούτε και στη 

διασαφήνιση των αξιών στις οποίες στηρίχθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, µε 

αποτέλεσµα οι άγγλοι µαθητές να µην είναι σε θέση αν δουν τους εαυτούς τους ως 

ευρωπαίους πολίτες.    

Σε µια συγκριτική έρευνα που διεξήχθη από τον Φλουρή Γ. (1998),12 ανάµεσα 

στα Α.Π. της Ελλάδας, της Αγγλίας και της Γαλλίας αναφορικά µε την ύπαρξη ή µη 

αναφορών τόσο στα ανθρώπινα δικαιώµατα όσο και στα δικαιώµατα του παιδιού, 

διαπιστώθηκε ως προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα το αγγλικό αναλυτικό πρόγραµµα 

περιέχει τις λιγότερες σχετικές αναφορές από τις προς εξέταση χώρες, ενώ δεν 

εντοπίστηκε καµία αναφορά στα δικαιώµατα του παιδιού. Το µάθηµα του αγγλικού 

Α.Π. στο οποίο εντοπίστηκαν οι περισσότερες αναφορές είναι η ιστορία, ενώ 

επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε τις δύο άλλες χώρες, στο αγγλικό Α.Π. δεν 

αφιερώνεται κάποια συγκεκριµένη ενότητα αποκλειστικά στα δικαιώµατα του 

ανθρώπου ή του παιδιού. 

                                                 
11 K. Robbins, 1993, History, religion and identity in modern Britain, London, The Hambledon Press, 
H. Williamson, 1997, The European dimension and human rights and values in the national curriculum 
of England, in Pouwels J., et al. (eds.) op.cit., p.p. 179-198. 
12 G. Flouris, 1998, Human rights curricula in the formation of a European identity: the cases of 
Greece, England and France, in European Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 93-109. 
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Αντίστοιχες έρευνες που διεξήχθησαν από τους Harris R. (1998) και Coulby D. 

(2000?),13 διαπίστωσαν ότι η αρχαία Ελλάδα στο αγγλικό Α.Π. παρουσιάζεται σε 

ικανοποιητικό βαθµό, και µάλιστα ως ένα αποκλειστικά θετικό φαινόµενο, µια που 

είναι ο µόνος πρόγονος του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Οι ερευνητές κρίνουν ότι η 

παρουσία αυτή της Ελλάδας στηρίζει το µύθο της συνεχούς γραµµικής ανάπτυξης του 

ευρωπαϊκού πολιτισµού, ενώ παράλληλα του παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για τη 

στήριξη της αντίληψης περί ανωτερότητάς του από όλους τους άλλους πολιτισµούς 

που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν σε διάφορες γωνίες του πλανήτη.   

Η έρευνα του Brooks V.D. (1987)14 αναφορικά µε την εικόνα των ΗΠΑ στα 

αγγλικά εγχειρίδια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, παρατηρεί ότι στις µικρότερες 

τάξεις οι σχετικές αναφορές περιορίζονται κυρίως στο κλίµα και γενικότερα σε 

γεωφυσικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των ΗΠΑ. Στις µεγαλύτερες τάξεις έρχονται 

σε επαφή και µε στοιχεία που αφορούν τον πολιτισµό και την καθηµερινή 

πραγµατικότητα των ΗΠΑ. Ωστόσο οι πληροφορίες αυτές, εκτός από το ότι είναι 

αποσπασµατικές, κρίνοντα σαφώς ανεπαρκείς, καθώς εστιάζονται σχεδόν 

αποκλειστικά στη ζωή της αµερικανικής οικογένειας εντός του χώρου του σπιτιού. Οι 

αναφορές στον πολιτισµικό πλουραλισµό που χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ, καθώς και στα 

προβλήµατα που ανακύπτουν από τις φυλετικές και εθνικές διακρίσεις σε βάρος των 

µειονοτήτων εµφανίζονται εντελώς επιφανειακά και ξεκοµµένα από το ευρύτερο 

πολιτικό, οικονοµικό, πολιτισµικό και κοινωνικό τους συγκείµενο. 

Τέλος, στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Farren R. (1994),15 

διαπιστώθηκε ότι στα αγγλικά σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ο 

τρίτος κόσµος παρουσιάζεται ως µεγάλο πρόβληµα, το οποίο καθυστερεί και 

υποδαυλίζει την ανάπτυξη της παγκόσµιας κοινότητας, ενώ παράλληλα οι κάτοικοί 

του φέρονται ως «καθυστερηµένοι» και «αδαείς». Τέλος, είναι διάχυτα από 

ρατσιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, οι οποίες στρέφονται ως επί το πλείστον 

εναντίον των ατόµων που ανήκουν στη µαύρη φυλή, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

µια προβληµατική εγκληµατική συµπεριφορά.  

                                                 
13 D. Coulby, 1999, Images of Greece in curricular systems in England and Wales and Greece, paper 
presented to the students, faculty and staff of the University of Crete, Rethymnon, 16 December, p.p. 1-
11, R. Harris, 1998, Working towards a prejudice-free classroom, in Willems G.M., et al. (eds.) op.cit., 
p.p. 101-111. 
14 V.D. Brooks, 1987, American studies in the british primary school: A new first step in expanding 
student horizons in Great Britain, in Southern Social Studies Quarterly, vol. 13, no. 1, p.p. 21-32. 
15 R. Farren, 1994, Nationality, ethnicity, political socialization, and public policy: Some cross-national 
perspectives, in Farren R. (ed.) Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 23-
102. 



 275

2.3. ΤΟ Α.Π. ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει συχνά 

κατηγορηθεί ως εθνοκεντρικό και µονοπολιτισµικό. 

Μερικοί θα µπορούσαν να αναζητήσουν τους λόγους 

στο ότι το ελληνικό κράτος από την αρχή της σύστασής 

του προσπάθησε να διασφαλίσει τη νοµιµότητά του 

κυρίως µέσω της εθνοκεντρικής εκπαίδευσης. 

Στ. Πεσµαζόγλου, 1995.  

Είναι γνωστό, ότι η πορεία του ελληνικού κράτους από τη σύστασή του τον 19ο 

αιώνα µέχρι τη σύγχρονη εποχή, χαρακτηρίζεται από µια συνεχή εδαφική επέκταση 

µε την κρατική έννοια του όρου. Ωστόσο, οι αλλαγές που συντελέστηκαν κατά τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα, και εξακολουθούν ακόµα και σήµερα να συντελούνται, στην 

ελληνική κοινωνία είναι συνταρακτικές και αφορούν όλους σχεδόν τους τοµείς της 

ζωής, οικονοµία, πολιτική, πολιτισµός, πνευµατικό και µορφωτικό επίπεδο, συνθήκες 

ζωής και διαβίωσης, εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι µεταβολές αυτές επέρχονται 

περιοδικά και σχετίζονται άλλοτε µε τις ιστορικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, 

άλλοτε µε την ιδεολογία και τα οράµατα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και άλλοτε 

από τις παγκόσµιες οικονοµικές, και όχι µόνο, εξελίξεις. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα ειδικότερα, ήδη από την ίδρυση του νέου 

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, η κεντρική κυβέρνηση ανέλαβε το ρόλο της 

διαµόρφωσης µιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο συγκεντρωτικός αυτός 

χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι εµφανής ακόµα και στη 

σύγχρονη εποχή.1 Σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστηµα το κράτος αποτελεί τον πιο 

                                                 
1 Κ. Αγγελόπουλου, 2000, ∆ιακηρύσσοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα µέσω της διαλεκτικής στα 
σχολικά βιβλία της ελληνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 1950 και εξής, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών 
χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 319-334, Χρ. Αντωνίου, 2000, Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός ως 
παράγοντες καλλιέργειας της ευρωπαϊκής µας ταυτότητας, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 17-26, ∆. 
Γερµανού, 2000, Χώρος και πολιτισµική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, στο Κωνσταντοπούλου Χ., 
κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 
265-280, Α. Γκότοβου, 1994, Εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκός προσανατολισµός, στο Κοντογιώργη 
Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα 
Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», σ.σ. 126-137, Θ. Ζιάκα, 1993, Έθνος και 
παράδοση, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Ν. Ιντζεσιζόγλου, 2000, Περί της κατασκευής συλλογικών 
ταυτοτήτων. Το παράδειγµα της εθνικής ταυτότητας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
177-202, Α. Καραφύλλη, 1997, Προβληµατική και προβλήµατα στην ελληνική εκπαίδευση, στο 
Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 3, σ.σ. 60-65, J. Kristeva, 1997, Έθνη χωρίς εθνικισµό, Αθήνα, Εναλλακτικές 
Εκδόσεις, Μ. Κωστούλα-Μακράκη, 1999, Η οικουµενική διάσταση στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών: Η περίπτωση των ελληνικών παιδαγωγικών τµηµάτων, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη 
Ν.Β. & Νικοδήµου Σ. (επιµ.) Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 
σ.σ. 399-405, Π. Λαµπρία, 1994, Ελληνική παιδεία-Ευρωπαϊκή διάσταση, στο Οικονοµικός 
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ισχυρό οργανισµό, ο οποίος µέσω του Υπουργείου Παιδείας και των αρµόδιων 

οργάνων του, είναι η µοναδική αρχή που φέρει την ευθύνη της διαµόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Κλεισµένο στον εαυτό του και εγκλωβισµένο στην καταπίεση του ένδοξου 

παρελθόντος και των ξένων µεταφυτεµένων επιλογών, το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα οφείλει πλέον να ανταποκριθεί στην έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Ήδη από την ίδρυση του νεώτερου ελληνικού κράτους, παρατηρείται η εµφάνιση 

µιας διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα σε αντιθετικούς πόλους, οι οποίοι εστιάζονται στις 

έννοιες Ελλάδα-Ευρώπη, µετανεωτερικότητα-παράδοση, εκδυτικισµός- 

ελληνοχριστιανικός πολιτισµός.2 Από την παραπάνω διαλεκτική απορρέει ο 

χαρακτήρας της ελληνικότητας ως κοινωνικοοικονοµικής, ιστορικής και πολιτισµικής 

οντότητας, µέσα από το άνοιγµά της στην ευρωπαϊκή οντότητα. 

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, δηµιούργησε µια σειρά από προκλήσεις 

αναφορικά µε τα στοιχεία του εθνικού αυτοπροσδιορισµού, που δεν είναι άλλα από 

την εθνική ταυτότητα και συνείδηση, καθώς και η πολιτισµική µας κληρονοµιά. Ο 

κλειστός, αµυντικός και εσωστρεφής εθνοκεντρικός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνίας και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αναγκάστηκε να στραφεί 

σταδιακά προς την ανοιχτότητα, την εξωστρέφεια, την ανεκτικότητα και τον 

εκσυγχρονισµό. Ως ευρωπαίοι πολίτες, οι έλληνες δέχονται εκπαίδευση σύµφωνα µε 

την οποία βασικός στόχος της είναι η αναπαραγωγή της κοινωνικής δοµής, 

εξασφάλιση της σταθερότητας της κοινωνικής συνοχής και η συντήρηση των αξιών 

και των παραδόσεων του ελληνισµού. Η σηµασία του εθνικού χαρακτήρα της γνώσης 

στο Α.Π. διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση τόσο της νεοελληνικής 

                                                                                                                                            
Ταχυδρόµος, τ. 28, σ.σ. 211-214, Γ.Π. Μάρκου, 1996, Η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής 
κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, Αθήνα, 
εκδ. ΥΠΕΠΘ, Α. Παπαρίζου, 2000, Η ταυτότητα των Ελλήνων, τρόποι αυτοπροσδιορισµού και η 
επίδραση της ελληνικής Ορθοδοξίας, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 135-152, Στ. 
Πεσµαζόγλου, 1995, Ευρωκεντρικές κατασκευές, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 179-208, Ο. Τσακηρίδη-Θεοφανίδη, 
2000, Τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτισµική διαχείριση: Τάσεις οµοιογενοποίησης και 
διαφοροποίησης, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 237-250, Α. Υφαντή, 1994, 
Μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικός έλεγχος στην Ελλάδα, στο Νέα Παιδεία, τ. 71, 
σ.σ. 106-117, Ε. Φυριππή, 1999, Η ταυτότητα του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος Α/θµιας 
και Β/θµιας εκπαίδευσης κατά το 19ο αιώνα, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β. & Νικοδήµου Σ. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 585-589.         
2 Χ. ∆ούκα, 1997, Ευρωπαϊκή διάσταση-Ελληνική εκπαίδευση: Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 93, σ.σ. 43-51, Κ. Μπαλάσκα, 1992, Αναλυτικά 
προγράµµατα, στο Αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά βιβλία, ο ρόλος του σχολικού συµβούλου, Αθήνα, 
εκδ. ΟΛΜΕ, σ.σ. 28-35, H. Psomiades & S. Thomadakis, 1993, Greece, the new Europe, and the 
changing international order, New York, Pella publ.  
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όσο και της ευρωπαϊκής ταυτότητας του έλληνα πολίτη.3 Στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τις δύο τελευταίες µεταρρυθµιστικές 

προσπάθειες που πραγµατώθηκαν στη χώρα µας κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 

1980, προκειµένου να σχηµατίσουµε µια σαφέστερη εικόνα της πορείας 

προσαρµογής και ένταξης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στην 

πραγµατικότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.   

                                                 
3 Χ. ∆ούκα, 2000, Η παιδεία στην κοινωνία της πληροφορίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, Ν. Ιντζεσιζόγλου, 
2000, όπ.π., σ.σ. 177-202, Α. Κοντάκου, Ε. Κόνσολα & ∆. Χατζηγεωργίου, 1999, Οι ευρωπαϊκές αξίες 
στα σχολικά εγχειρίδια, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β & Νικηδόµου Ε. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 317-324, 
Χ. Κωσταντοπούλου, 2000, Εισαγωγή: Αναφορά στην έννοια και στις όψεις των σύγχρονων 
αποκλεισµών, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 11-30, Ν. Τερζή, 1993, Εκπαιδευτική 
πολιτική και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση: Πρόγραµµα και πραγµατικότητα-πράγµατα και πρόσωπα, 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Γ. Φλουρή & Γ. Πασιά, 2001, Η παιδεία του πολίτη και η 
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Προβληµατισµοί για την Ελλάδα, παρουσιάστηκε στο Συνέδριο που 
διοργανώθηκε από το Ίδρυµα Αντώνη Τρίτση και την ΕΛΕΣΕ, µε θέµα: «Παιδεία και Πολίτης», 
Αθήνα, 29-30 Μαρτίου, σ.σ. 1-8, Ι. Χολέβα, 1996, Ποιος εθνικισµός;, Αθήνα, εκδ. Πελασγός, G. 
Pasias & G. Flouris, 1999, Myhtologies of modernity and post-modern realities in the construction of 
the neo-hellenic society, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, 
Athens, Ellinika Grammata, p.p. 482-490.   
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2.3.1. ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 1976-1977 ΚΑΙ 

ΤΟΥ 1982-1985 

Μέχρι το 1974 η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

δεν έγινε (όποτε δοκιµάστηκε, ανατράπηκε 

στο σύνολό της), γιατί καταστρέφεται από τους 

αντιµεταρρυθµιστές. Μετά τη µεταπολίτευση  

γίνεται, αλλά δεν ολοκληρώνεται από τους  

ίδιους τους µεταρρυθµιστές. Και αν δεν µπορούµε 

να κάνουµε λόγο για τον «Κρόνο που τρώει τα  

παιδία του», σίγουρα νοµιµοποιούµαστε να  

αναφερθούµε στους «γονείς που τα αποποιήθηκαν». 

Σ. Μπουζάκη, 1992. 

Στην ιστορία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, από την ίδρυσή του το 1834 

µέχρι σήµερα, έγιναν πολλές προσπάθειες για µεταρρύθµιση, οι οποίες, όπως είναι 

φυσικό, αντικατοπτρίζουν την πρόοδο και τα πισωγυρίσµατα της ελληνικής 

κοινωνίας. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η νεότερη ελληνική ιστορία χαρακτηρίζεται 

από συνεχείς εναλλαγές, κάθε µεταρρύθµιση αποτελεί ουσιαστικά µια 

αντιµεταρρύθµιση της προηγούµενης. Έτσι εξηγείται εν µέρει το εκ πρώτης όψεως 

οξύµωρο σχήµα, να λαµβάνονται, να αίρονται και να επανέρχονται µέτρα και 

αλλαγές που είχαν συζητηθεί σε παλαιότερες χρονικές περιόδους. 

Στην Ελλάδα, η τύχη των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, και όχι µόνο, 

ακολουθεί την τύχη του υπουργού και της κυβέρνησης που τις εισηγήθηκε. Κάθε 

καινούργιος υπουργός, ακόµα και να προέρχεται από την ίδια κυβέρνηση µε τον 

προκάτοχό του, φιλοδοξώντας να αφήσει το δικό του στίγµα στα εκπαιδευτικά 

πράγµατα της χώρας, καταργεί ή στην καλύτερη περίπτωση απλώς τροποποιεί, όλα 

όσα εισηγήθηκε ο προκάτοχός του.1 Μέσα στα πλαίσια αυτά, όλες οι 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, που επιχειρήθηκαν κατά καιρούς, στόχευαν στον 

                                                 
1 Γ.Ε. Βρεττού & Α.Γ. Καψάλη, 1997, Αναλυτικό πρόγραµµα. Σχεδιασµός-αξιολόγηση-αναµόρφωση, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Α. ∆ηµαρά, 1995, Τα όρια της µεταρρύθµισης, στο Καζαµία Α. & 
Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) Ελληνική εκπαίδευση. Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα, 
εκδ. Σείριος, σ.σ. 73-82, Β. Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, Αναζητώντας µια θεωρία για το έθνος, 
Αθήνα, εκδ. Εκάτη, Σ. Μπουζάκη, 1992, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του �80. Μια 
αναλυτική-ερµηνευτική προσέγγιση των νέων προσπαθειών και των νέων αδιεξόδων, στο Πυργιωτάκη 
Ι. & Κανάκη Ι. (επιµ.) Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 240-265, Σ. 
Μπουζάκη, 1994, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τόµος Α΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg.  
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εκσυγχρονισµό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, και αποσκοπούσαν να 

προσδώσουν σ� αυτό µεγαλύτερη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα.  

Σε κάθε διαδικασία εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης είθισται να γίνεται µια 

διάκριση ανάµεσα στην εξωτερική και την εσωτερική µεταρρύθµιση.2 Η εξωτερική 

µεταρρύθµιση περιλαµβάνει τις µεταβολές που επέρχονται στην οργάνωση του 

σχολείου, την τροποποίηση των σχολικών τύπων και στις µεταξύ τους σχέσεις, τον 

τρόπο µετάβασης από τη µια σχολική βαθµίδα στην άλλη, µε άλλα λόγια καλύπτει 

την οργανωτική πλευρά της εκπαίδευσης. Αντίθετα, η εσωτερική µεταρρύθµιση 

αφορά τον πυρήνα της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Αναφέρεται, δηλαδή, σε ότι 

λαµβάνει χώρα µέσα στο σχολείο. Βασικές συνιστώσες της θεωρούνται, οι µέθοδοι 

διδασκαλίας, η επιλογή περιεχοµένων µάθησης των Α.Π. και σχολικών εγχειριδίων, 

καθώς και ο τρόπος εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

Μια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση δεν µπορεί να είναι µια απλή ή αποκοµµένη 

µεταβολή των εκπαιδευτικών θεσµών, γιατί:3 

1. Υποτίθεται ότι εκφράζει τη φιλοσοφία της κρατικής εξουσίας ή του 

κόµµατος που βρίσκεται στη εξουσία. 

2. Η φιλοσοφία της αποτελεί τη συµπύκνωση των απαιτήσεων που 

προβάλλουν η δοµή κα η υπερδοµή µιας συγκεκριµένης κοινωνίας 

στους διάφορους τοµείς των δραστηριοτήτων της. 

3. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι η δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών που 

θα υπηρετήσουν στο άµεσο µέλλον τις ανάγκες της πολιτείας. 

Κατά συνέπεια κάθε εκπαιδευτική µεταρρύθµιση οφείλει να είναι 

προσαρµοσµένη τόσο στις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας της εποχής στην οποία 

πραγµατοποιείται όσο και στις ανάγκες των παιδιών του αύριο. 

Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, η εκπαιδευτική µας ιστορίας 

χωρίζεται σε τρεις ευρείες χρονικές περιόδους. Η πρώτη αρχίζει το 1834 µε τη 

δηµοσίευση του πρώτου εκπαιδευτικού νόµου του ελληνικού κράτους και λήγει µε 

την έναρξη της λειτουργίας του Ακαδηµίας του Βόλου το 1908, η δεύτερη αρχίσει το 

                                                 
2 Α. Καζαµία, 1986, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις 1957-1977. Μύθοι και πραγµατικότητες, στο 
Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, Ρέθυµνο, εκδ. 
Γρηγόρη, σ.σ. 9-19, Ν. Τερζή, 1981, Απόψεις για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Εξωτερική και 
εσωτερική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση (1976-1980), στο Φιλόλογος, τ. 23, σ.σ. 272-281, Ν. Τερζή, 
1993, Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση: Πρόγραµµα και πραγµατικότητα-
πράγµατα και πρόσωπα, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη.  
3 Κ.Ν. Παπανικολάου, 1986, Εγγενείς δυσχέρειες των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, ιδιαίτερα των 
δύο τελευταίων, στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 272-276. 



 280

1909 µε τα γεγονότα στο Γουδί και λήγει το 1974 µε την κατάρρευση της χούντας και 

η έναρξη της τρίτης  συµπίπτει χρονικά µε τη µεταπολίτευση.4  

Η επιτακτική απαίτηση για εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις όσον αφορά την 

περίπτωση της Ελλάδας εκδηλωνόταν κυρίως µετά την έξοδο της χώρας από 

περιόδους κρίσεις, όπως πολέµους, ή ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από µια 

νέα πολιτική παράταξη. Εποµένως, δεν µας προκαλεί καµία κατάπληξη το γεγονός 

ότι, αµέσως µετά την πτώση της χούντας το καλοκαίρι του 1974, και την 

αποκατάσταση της δηµοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας υπό τον Κωνσταντίνο 

Καραµανλή, γενικεύτηκε η απαίτηση για µεταρρύθµιση του ισχύοντος τότε 

εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Το πολιτικό σκηνικό µετά την πτώση της χούντας σηµατοδοτεί την εκδήλωση 

µιας πρωτοφανούς για τη χώρα κατάστασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της 

συγκροτείται ένα νέο πολιτικό σύστηµα, το οποίο σέβεται και τηρεί τόσο την αρχή 

της εναλλαγής στην εξουσία όσο και τους δηµοκρατικούς κανόνες της πολιτικής. Οι 

συντηρητικοί που ανέλαβαν την εξουσία κατά την περίοδο αυτή, είχαν γίνει αρκετά 

µετριοπαθείς λόγω των πρόσφατων άτυχων εµπειριών (π.χ. χούντα, κυπριακό, κλπ.). 

Η παλαιά τάξη πραγµάτων καταρρέει και στη θέση της εγκαθίσταται µια 

καινούργια, η οποία θα επιφέρει καταλυτικές επιπτώσεις τόσο κοινωνικοοικονοµικό 

όσο και στο πολιτικό σκηνικό. Ο εκδυτικισµός της πολιτικής ζωής, µέσω της 

εδραίωσης της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, θα οδηγήσει και σ� έναν εκδυτικισµό 

των εκπαιδευτικών πρακτικών.5 Έτσι, µετά το 1974, οι µεταβολές που επέρχονται 

στην ελληνική εκπαίδευση προσιδιάζουν σε µεγάλο βαθµό µε τις αντίστοιχες στις 

δυτικές χώρες, φαινόµενο που θα αυξάνεται σταδιακά µέσα στα πλαίσια της πορείας 

ενσωµάτωσης του ελληνικού κράτους στην ΕΕ.  

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976 εµφανίζεται αρκετά προβληµατική 

τόσο ως προς τον χαρακτηρισµό της ως µεταρρύθµιση όσο και ως προς το χρόνο στον 

οποίο πραγµατώθηκε. Από τη µια, έχει αµφισβητηθεί από πολλούς το κατά πόσο 

µπορούµε να µιλάµε για µεταρρύθµιση ή για µια σειρά από εκπαιδευτικούς νόµους, 

                                                 
4 Α. Καζαµία, 1983, Η εκπαιδευτική κρίση στην Ελλάδα και τα παράδοξά της: Μια συγκριτική 
θεώρηση, στα Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, τ. 58, σ.σ. 415-467, Ν. Τερζή, 1994, Εκπαίδευση και 
εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα: ∆ιαχρονική ανασκόπηση και σηµερινή συγκυρία, στο 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 20-21, σ.σ. 33-42.   
5 Σ. Μπουζάκη, 1999, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τόµος Β΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
Θ. Μυλωνά, 1998, Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, A. Kazam;ia, 
1978, The politics of educational reform in Greece: Law 309/1976, in Comparative Education Review, 
vol. 22, no. 1, p.p. 21-45. 
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και από την άλλη, η λεγόµενη «µεταρρύθµιση του 1976» δεν ολοκληρώθηκε παρά το 

1977 µε τη δηµοσίευση και των τελευταίων συµπληρωµατικών µέτρων.6 Γι� αυτό και 

στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας, εµείς θα αναφερόµαστε σ� αυτήν ως 

µεταρρύθµιση του 1976-1977, προκειµένου να αποφύγουµε τη διχογνωµία που 

εµφανίζεται στη σχετική βιβλιογραφία αναφορικά µε το θέµα αυτό.      

Το Σύνταγµα του 1975 ορίζει νέο σκοπό της Παιδείας, από τον οποίο έχουν 

απαλειφθεί αρκετοί όροι που υπήρχαν στα αντίστοιχα Συντάγµατα του 1952 και του 

1968, ενώ παράλληλα εµφανίζονται κάποιοι καινούργιοι. Πιο συγκεκριµένα, στο 

άρθρο 16 αναφέρεται ότι: «Η Παιδεία αποτελεί βασικήν αποστολήν του Κράτους, 

έχει δε ως σκοπόν την ηθικήν, πνευµατικήν, επαγγελµατικήν και φυσικήν αγωγήν 

των Ελλήνων, την ανάπτυξιν της Εθνικής και Θρησκευτικής συνειδήσεως και την 

διάπλασιν αυτών ως ελευθέρων και υπευθύνων πολιτών». 

Πέρα από το γενικό σκοπό της Παιδείας, το άρθρο 16 του Συντάγµατος του 

1975 καθόρισε και τα γενικά πλαίσια σχεδιασµού της εν λόγω µεταρρύθµισης. Πιο 

συγκεκριµένα: 

« 1. Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθεραι, η δε 

ανάπτυξις και προαγωγή αυτών αποτελεί υποχρέωσιν του Κράτους. Η ακαδηµαϊκή 

ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από του καθήκοντος 

της υπακοής εις το Σύνταγµα. 

2. Η παιδεία αποτελεί βασικήν αποστολήν του Κράτους, έχει δε ως 

σκοπόν�υπευθύνων πολιτών. 

3. Τα έτη υποχρεωτικής φοιτήσεως δεν δύνανται να είναι ολιγώτερα των εννέα. 

4. Πάντες οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, καθ� όλας τας βαθµίδας 

αυτής, εις τα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους διακρινόµενους ως και 

τους δεόµενους αρωγής ή ειδικής προστασίας σπουδαστάς, αναλόγως προς τας 

ικανοτήτας αυτών. 

5. Η ανώτατη εκπαίδευσις παρέχεται αποκλειστικώς υπό ιδρυµάτων 

αποτελούντων νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικουµένων. Τα 

ιδρύµατα ταύτα τελούν υπό την εποπτείαν του Κράτους και δικαιούνται της 

οικονοµικής ενισχύσεως αυτού, λειτουργούν δε επί τη βάσει των περί οργανισµών 

                                                 
6 Θ. Μυλωνά, 1986, Ο σκοπός της ελληνικής εκπαίδευσης και οι κοινωνικοί προσδιορισµοί του, στο 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 5, σ.σ. 163-198, του ιδίου, 1998, όπ.π., Κ.Ν. Παπανικολάου, 1986, όπ.π., 
σ.σ.272-276, Ε. Χοντολίδου, 1987, Η συζήτηση για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση (1976-1981), 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη.  
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αυτών νόµων. Συγχώνευσις ή κατάτµησις ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

δύναται να χωρήση και κατά παρέκκλισιν πάσης διατάξεως, ως νόµος ορίζει». 

Με το Ν.309/1976 «Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως της Γενικής 

Εκπαιδεύσεως» καθορίζονται τα ακόλουθα για τη δηµοτική εκπαίδευση: Η δηµοτική 

εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη βαθµίδα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και 

παρέχεται δωρεάν διαδοχικά στα Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά σχολεία. 

β. ∆ηµοτικά σχολεία. 

«Σκοπός του ∆ηµοτικού Σχολείου είναι να θέσει τας βάσεις της αγωγής των 

µαθητών της πρώτης σχολικής ηλικίας, ήτοι να πλουτίσει τας εµπειρίας των, να 

διεγείρει και να αναπτύξει τας σωµατικάς και διανοητικάς των ικανότητας, να 

εισαγάγει αυτούς εις την γνώσιν του φυσικού και του ιστορικού κόσµου, να 

καλλιεργήσει την παρατηρητικότητα, τον στοχασµόν και την ευαισθησίαν των, να 

αφυπνίσει την ηθικήν των συνείδησιν και να θέσει τας βάσεις της θρησκευτικής, 

εθνικής και ανθρωπιστικής αγωγής αυτών» (άρθρο ΙΙ). 

Κύρια γνωρίσµατα της εν λόγω µεταρρύθµισης υπήρξαν:7 

• Η καθιέρωση της νεοελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθµίδες της 

γενικής εκπαίδευσης, µέσω του ορισµού της ως επίσηµης γλώσσας 

διδασκαλίας και συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων. Ως νεοελληνική 

γλώσσα θεωρείται η δηµοτική που διαµορφώθηκε σε πανελλήνιο 

εκφραστικό όργανο του ελληνικού λαού, συντεταγµένη χωρίς 

ιδιωµατισµούς και ακρότητες. 

• Η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για το Γυµνάσιο και η 

καθιέρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

• Η µείωση της αναλογίας των µαθητών ανά δάσκαλο από 40 σε 30, 

καθώς και των διδακτικών ωρών των δασκάλων από 36 σε 28-34 την 

εβδοµάδα, προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική η διδασκαλία και η 

µάθηση. 

• Η σύνταξη του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράµµατος για το 

δηµοτικό σχολείο, τα οποία εµπεριέχονται στα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 

                                                 
7 Σ. Ευαγγελόπουλου, 1998, Ελληνική εκπαίδευση, τόµος Β΄, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Μ. 
Ηλιού, 1986, Οι αντιφάσεις της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1976, στο Καζαµία Α. & 
Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 45-49, Α. Καζαµία, 1983, όπ.π., σ.σ. 415-467, Ε. Χοντολίδου, 1987, 
όπ.π.  
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483/1977 (το οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 

497/1981) και το 1034/1977 αντίστοιχα. 

• Η συγγραφή νέων βοηθητικών βιβλίων γραµµατικής και συντακτικού 

της δηµοτικής γλώσσας, καθώς και η οργάνωση σεµιναρίων για την 

ενηµέρωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

• Η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούσαν την ειδική αγωγή, την ειδική 

επαγγελµατική εκπαίδευση και την κοινωνική µέριµνα των 

αποκλινόντων από το φυσιολογικό ατόµων µε το Ν. 1143/1981. 

• Η καθιέρωση διαφόρων αλλαγών και ρυθµίσεων που αφορούσαν τη 

βελτίωση της διοίκησης και εποπτείας της δηµοτικής εκπαίδευσης, 

καθώς και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Από τα όσα προαναφέρθηκαν εξάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι η 

µεταρρύθµιση του 1976-1977 αποτελεί τη συνέχεια των µεταρρυθµιστικών 

προσπαθειών του 1929 και του 1964, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, 

ακολουθώντας κάθε φορά την τύχη των δηµοκρατικών και φιλελεύθερων 

κυβερνήσεων, οι οποίες κατά πολύ µικρά διαστήµατα κυβέρνησαν τη χώρα από την 

αυγή του 20ου αιώνα ως το εν λόγω χρονικό διάστηµα. Μέσω της µεταρρύθµισης του 

1976 επιχειρήθηκε µια αστικοδηµοκρατική µεταρρύθµιση, όπως ήταν εξάλλου και 

εκείνη του 1964, µέσα, όµως, από διαφορετικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά 

συγκείµενα.8 Πολλά µεταρρυθµιστικά στοιχεία της µεταρρύθµισης του 1964, που 

είχαν εν τω µεταξύ καταργηθεί από τη δικτατορία, αναβίωσαν και εντάχθηκαν στη 

νέα εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, γεγονός που συνέβαλε στην ευρεία συναίνεση του 

πολιτικού κόσµου της χώρας. 

Η µεταρρύθµιση του 1976-1977 ψηφίστηκε µέσα στο κλίµα της 

µεταπολίτευσης, το οποίο δεν επέτρεψε στα υπερσυντηρητικά στοιχεία να 

επιβάλλουν τις ακραίες απόψεις τους. Εντούτοις, δεν παύει να αποτελεί ειρωνεία της 

ιστορίας το γεγονός ότι η δεξιά πολιτική παράταξη εµφανίστηκε να προτείνει και 

τελικά να υιοθετεί µεταρρυθµιστικά µέτρα, τα οποία είχε πολεµήσει µε όλες τις 

δυνάµεις της µια δεκαετία πριν.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στη Βουλή, η πλατειά 

συναίνεση των πολιτικών κοµµάτων που παρατηρήθηκε, και ο χαρακτηρισµός του ως 

                                                 
8 Σ. Ευαγγελόπουλου, 1998, όπ.π., Γ. Ξανθάκου-Νίκα, 1982, Τα όρια της µεταρρύθµισης, στο Κριτική 
της εκπαιδευτικής πολιτικής (1974-1981), Αθήνα, Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, σ.σ. 78-85, Ε. 
Χοντολίδου, 1987, όπ.π. 
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υπερκοµµατικού νοµοσχεδίου, ανάγκασε τον Υπουργό Παιδείας να αντιδράσει 

λέγοντας ότι: «Το νοµοσχέδιο δεν είναι καθόλου υπερκοµµατικόν. Το νοµοσχέδιο 

φέρει την σφραγίδα της Νέας ∆ηµοκρατίας».9   

Όπως προαναφέρθηκε, η µεταρρύθµιση του 1976-1977 υπερψηφίσθηκε από την 

ελληνική Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ ήταν τα κόµµατα που εξέφρασαν τις 

εντονότερες αντιδράσεις, αλλά τελικά ψήφισαν τα νοµοσχέδια για την εκπαίδευση.10 

Όπως συνέβη και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα οι δύο 

θεµελιώδεις εννοιολογικοί άξονες της µεταρρύθµισης του 1976-1977 ήταν ο 

εκσυγχρονισµός και ο εκδηµοκρατισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η 

µεταρρύθµισης του 1976-1977 αποτελεί αναµφισβήτητα ένα πολύ σηµαντικό βήµα 

προς το εκσυγχρονισµό της ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα η συνταγµατική 

κατοχύρωση της παιδείας ως αναφαίρετο δικαίωµα κάθε πολίτη, αποτελεί µιας από 

τις βασικότερες προϋποθέσεις κατά την προσπάθεια δηµιουργίας ενός προοδευτικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Η Νέα ∆ηµοκρατία (Ν∆) προσπάθησε να φέρει στην εκπαίδευση τον αστικό 

εκσυγχρονισµό, τον οποίο είχε πολεµήσει λυσσαλέα µερικά χρόνια πριν. Στο πλαίσιο 

της προσπάθειάς της αυτής, τα µεταρρυθµιστικά µέτρα που θεσπίστηκαν κρίθηκαν 

από το σύνολο του λαού ως θετικά, γιατί αποτελούσαν ουσιαστικά του αιτήµατα ήδη 

από τις αρχές του 20ου αιώνα. Σε τελική, όµως, ανάλυση η προσπάθεια αυτή της Ν∆ 

δεν στέφθηκε από επιτυχία, µια που αν και υπήρχαν οι δυνατότητες για να επιτύχει, 

αυτές δε συνοδεύτηκαν από µια πραγµατική θέληση για επιτυχία.11 

Έτσι, παρά τις σχετικές εξαγγελίες, κατά την περίοδο αυτή, ο συγκεντρωτικός 

χαρακτήρας του ελληνικού συστήµατος όχι µόνο δεν αµβλύνθηκε, αλλά ενισχύθηκε 

σηµαντικά, ξεπερνώντας κάθε προηγούµενο. Παράλληλα, το κύρος της γενικής 

εκπαίδευσης µεγάλωσε σε αντίθεση προς εκείνο της τεχνικής εκπαίδευσης, το οποίο 

περιορίστηκε ακόµα περισσότερο. Σταθερό, επίσης, παρέµεινε και το γενικότερο 

ιδεολογικό περιεχόµενο της εκπαίδευσης.12 Μπορούµε, κατά συνέπεια, να 

                                                 
9 Μ. Ηλιού, 1986, όπ.π., σ. 46. 
10 Μια λεπτοµερής αναφορά του σχετικού διαλόγου που αναπτύχθηκε στην ελληνική Βουλή κατά την 
ψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου, είναι πέρα από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλέπε: ∆. ∆έδε, 1998, Εκπαιδευτική πολιτική των κοµµάτων και 
µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση την περίοδο 1974-1989, Αθήνα, εκδ. Κορφή, Α. Καζαµία, 1983, 
όπ.π., σ.σ. 415-467, Α. Καζαµία, 1986, όπ.π., σ.σ. 9-19, Σ. Μπουζάκη, 1999, όπ.π., Ε. Χοντολίδου, 
1987, όπ.π., A. Kazamias, 1978, op.cit., p.p. 21-45.    
11 ∆. ∆έδε, 1998, όπ.π., Α. Καζαµία, 1994, όπ.π., σ.σ. 67-111, Θ. Μυλωνά, 1986, όπ.π., Π. Ξωχέλλη, 
1981, Θέµατα εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, Αθήνα, εκδ. ∆ίπτυχο.  
12 Μ. Ηλιού, 1986, όπ.π., σ.σ. 45-49. 
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ισχυριστούµε ότι τα µεταρρυθµιστικά µέτρα του 1976-1977 υπονοµεύθηκαν έµµεσα, 

καθώς σηµαδεύτηκαν από την αντίφαση που παρατηρήθηκε ανάµεσα στην τάση για 

εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος από τη µια, και στην ταυτόχρονη 

άρνηση καταβολής των αναγκαίων πιστώσεων και αναθεωρήσεων των αρχών, των 

θεσµών, των διαδικασιών και της εκπαιδευτικής πολιτικής ολόκληρου του 

εκπαιδευτικού µηχανισµού και της λειτουργίας του. 

∆ίκαια, λοιπόν, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ό,τι έγινε στο χώρο της 

εκπαίδευσης κατά την περίοδο αυτή περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τοµέα 

της εξωτερικής µεταρρύθµισης.13 Γι� αυτόν ακριβώς το λόγο και ο απολογισµός της 

µεταρρύθµισης του 1976-1977 εµφανίζεται αρνητικός ακόµα και ως προς τους 

στόχους που η ίδια έθεσε, και αφορούσαν τον εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Ακόµα και η ευρεία συναίνεση γύρω από τα µεταρρυθµιστικά µέτρα του 

1976-1977 αποδείχθηκε παραπλανητική, µια που όπως φάνηκε στην πορεία, η 

µεταρρύθµιση αυτή δεν είχε στην πραγµατικότητα την υποστήριξη καµιάς 

κοινωνικής δύναµης. 

Κατά την περίοδο αυτή, η ιδεολογική κατεύθυνση της εκπαίδευσης 

προσδιορίζεται από το παρελθόν και αντιµετωπίζει συντηρητικά το µέλλον. Γενικά, 

δεν τηρήθηκαν οι βασικές αρχές µιας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, έτσι, τα 

µεταρρυθµιστικά µέτρα δεν εφαρµόστηκαν αποδοτικά και κατά συνέπεια δεν 

απέδωσαν όσο αναµενόταν. Θεωρούµε ότι στην ουσία δεν υπήρχε ούτε η διάθεση 

ούτε η δυνατότητα για ουσιαστική µεταρρύθµιση, αλλά για µια εντυπωσιακή και 

επιφανειακή διαρρύθµιση των εκπαιδευτικών πραγµάτων και πρακτικών.     

Οι αρχές της δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίζονται, ανάµεσα στα άλλα, και από 

σηµαντικές πολιτικές µεταβολές, οι οποίες θα δροµολογήσουν µια σειρά από 

µεταρρυθµίσεις σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Ο µονόπλευρος 

προσανατολισµός της εξωτερικής πολιτικής της Ν∆, καθώς και η βαθιά οικονοµική 

κρίση στην οποία βρισκόταν η χώρα, θα µετατοπίσουν µεγάλες λαϊκές µάζες προς το 

ΠΑΣΟΚ, το οποίο µε βασικά αιτήµατα την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία 

και την κοινωνική αναµόρφωση, θα κερδίσει τις εκλογές του 1981 και θα σχηµατίσει 

µια ισχυρή αυτοδύναµη κυβέρνηση.  

                                                 
13 Φ.Κ. Βώρου, 1986, Ιδεολογικές διακηρύξεις και ανασχέσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
περιόδου 1975-81 (Αναφορά στη δευτεροβάθµια γενική εκπαίδευση), στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη 
Μ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 50-54, Α. Καζαµία, 1995, όπ.π., σ.σ. 550-586, Ν. Τερζή, 1993, όπ.π., Ε. 
Χοντολίδου, 1987, όπ.π.  
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Επιπρόσθετα, η ένταξη της χώρας στον ΕΟΚ λίγο πριν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει 

την εξουσία, θα προκαλέσει σηµαντικές µεταβολές στο οικονοµικό πεδίο, το οποίο θα 

δεχθεί έντονες πιέσεις προκειµένου να εναρµονισθεί µε τις οικονοµίες των άλλων 

χωρών της Κοινότητας. Στο ιδεολογικό επίπεδο, η ιδεολογία της εθνικής 

ανεξαρτησίας, η αντιδυτική και αντιδεξιά στάση και τα αιτήµατα για κοινωνικό 

µετασχηµατισµό, συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της ιδεολογία της 

αλλαγής. Μέσα στο γενικό αυτό κλίµα αλλαγής θα θεσπιστούν µια σειρά από 

µεταρρυθµιστικά εκπαιδευτικά µέτρα, τα οποία θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε 

στη συνέχεια. 

Ενώ κατά τη δεκαετία του 1970 η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση χαρακτηρίζεται 

από µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, η αντίστοιχη της δεκαετίας του 1980 στοχεύει, 

κυρίως, στον εκδηµοκρατισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η ιδεολογική της 

αφετηρία εντοπίζεται στις αντιλήψεις που συνιστούν το κριτικό 

κοινωνιοµεταρρυθµιστικό µοντέλο, όπως αυτό αναπτύχθηκε στα εκπαιδευτικά 

συστήµατα των δυτικών χωρών, σε αντίστοιχες περιόδους διακυβέρνησής τους από 

σοσιαλιστική ή εργατικά κόµµατα.14 Μέσα στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας 

σκιαγραφείται ο επιθυµητός τύπος ανθρώπου και πολίτη, ο οποίος θα αποτελέσει το 

προϊόν των θεσµών που συµβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίησή του, 

µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και εκείνος του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Με δεδοµένες, λοιπόν, τις συνθήκες που επικρατούσαν στην ελληνική κοινωνία 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980, θα επιχειρηθεί κατά την πρώτη κυβερνητική 

περίοδο του ΠΑΣΟΚ (1981-1985) η θεσµοθέτηση και η εφαρµογή µιας 

«δηµοκρατικής» εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια ενός 

ευρύτερου σοσιαλιστικού κοινωνικού µετασχηµατισµού. 

Σ� αυτό το πλαίσιο εντάσσονται θεσµικά µέτρα όπως:15 

• Η καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος στη γραφή της νέας 

ελληνική γλώσσας. 

                                                 
 
 Σ. Μπουζάκη, 1992, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του �80. Μια αναλυτική-
ερµηνευτική προσέγγιση των νέων προσπαθειών και των νέων αδιεξόδων, στο Πυργιωτάκη Ι. & 
Κανάκη Ι. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 240-265,  
15 Σ. Ευαγγελόπουλου, 1998, όπ.π., Α. Καζαµία, 1994, όπ.π., σ.σ. 67-111, του ιδίου, 1995, όπ.π., σ.σ. 
550-586, Σ. Μπουζάκη, 1992, όπ.π., σ.σ. 240-265, Ε. Χοντολίδου, 1987, όπ.π., S. Chelmis, 1999, 
Citizenship values and political education in Greek primary school: An historical perspective, in Ross 
A. (ed.) Young citizens in Europe, London, CiCe publ., p.p. 65-72. 
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• Ο εκσυγχρονισµός των Α.Π. και η συγγραφή νέων σχολικών 

εγχειριδίων για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

• Η συγγραφή, για πρώτη φορά στην ιστορία του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος, βοηθητικών βιβλίων για του εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

• Η προσπάθεια για ενοποίηση της µεταϋποχρεωτικής δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µε την ίδρυση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου.  

• Η µεταβίβαση της σχολικής περιουσίας στα όργανα τοπικής 

αυτοδιοίκησης και η θεσµοθέτηση σχολικών επιτροπών και δηµοτικών 

επιτροπών παιδείας για τη διαχείρισή της. 

• Η κατάργηση των επιθεωρητών και η εισαγωγή του θεσµού του 

σχολικού συµβούλου. 

• Ο τονισµός του κοινωνικού/ αντισταθµιστικού ρόλου της εκπαίδευσης, 

µέσω της ίδρυσης µεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων, και 

την εισαγωγή του θεσµού της εσωσχολικής βοήθειας στα πλαίσια της 

ενίσχυσης του κράτους πρόνοιας. 

• Η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την πορεία ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, µέσω του πενταετούς προγράµµατος οικονοµικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Μια από τις σηµαντικότερες αλλαγές τη ιστορίας της νεοελληνικής 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι η εσωτερική µεταρρύθµιση του δηµοτικού σχολείου 

που πραγµατώθηκε κατά την περίοδο αυτή.16 Η εν λόγω µεταρρυθµιστική 

προσπάθεια τοποθέτησε σε εντελώς νέες βάσεις τόσο τους σκοπούς και το 

περιεχόµενο όσο και τη διδακτική µεθοδολογία του δηµοτικού σχολείου, 

στοχεύοντας στον πλήρη εκσυγχρονισµό του. Καθοριστική στην όλη διαδικασία 

υπήρξε η συνολική αναθεώρηση του ΑΠ., καθώς και η συγγραφή νέων βιβλίων τόσο 

για το µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό. 

Συντελεστές της µεταρρύθµισης αυτής υπήρξαν το Π.∆. 583/1982 και ο Ν. 

1566/1985. Στο Ν. 1566/1985 για τη «∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», ως σκοπός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

αναφέρεται ανάµεσα στα άλλα και «η ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη 

των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από 

                                                 
16 Ι. Χριστιά, 1998, Από την πατριδογνωσία στη µελέτη περιβάλλοντος, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω. 
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φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες 

προσωπικότητας και να ζήσουν δηµιουργικά�Ειδικότερα υποβοηθεί τους µαθητές: 

α) να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δηµοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την 

εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δηµοκρατία, να 

εµπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται 

από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής 

παράδοσης�β) να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρµονικά το πνεύµα και το 

σώµα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους�γ) να αναπτύσσουν 

δηµιουργική και κριτική σκέψη�δ) να κατανοούν τη σηµασία της τέχνης, της 

επιστήµης και της τεχνολογίας, να σέβονται και να διαφυλάσσουν και να προάγουν 

τον πολιτισµό. ε) να αναπτύσσουν πνεύµα φιλίας και συνεργασίας µε όλους τους 

λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσµο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό».17  

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, καθώς και των επιµέρους επιδιώξεών 

του, τονίζονται ως βασικοί συντελεστές «η κατάρτιση και προσωπικότητα των 

εκπαιδευτικών, τα άρτια και µε εσωτερική συνοχή αναλυτικά προγράµµατα, τα 

σύγχρονα διδακτικά βιβλία και µέσα διδασκαλίας, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις 

µαθητών και εκπαιδευτικών και όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων» (άρθρο 1, παρ. 2 και 3). 

Κατά τη διαδικασία ψήφισης του σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή, η Ν∆ 

άσκησε έντονη κριτική στο Ν. 1566/1985, το οποίο, κατά την άποψή της, 

κοµµατικοποιεί και υποβαθµίζει την παιδεία, αποτελώντας ένα δείγµα αυθαιρεσίας 

και αλαζονικού τρόπου διαχείρισης των εθνικών θεµάτων. Σχετική κριτική ασκεί 

στον εν λόγω νόµο και το ΚΚΕ, σύµφωνα µε την οποία ο Ν. 1566/1985, αν και 

περιέχει αρκετά θετικά σηµεία, εντούτοις δεν κινείται σε µια κατεύθυνση 

πραγµατικής αλλαγής, εκσυγχρονισµού και εκδηµοκρατισµού του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος.18  

Από τους ίδιους τους µεταρρυθµιστές υποστηρίζεται ότι στα µεταρρυθµιστικά 

κείµενα της περιόδου αυτής είναι εµφανής η προσπάθεια απόδοσης στο σχολείο του 

διττού ρόλου της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, 

                                                 
17 ΥΠΕΠΘ, 1985, Νόµος Πλαίσιο 1566/85, Αθήνα, ΟΕ∆Β, σ. 1-3. 
18 Μια λεπτοµερέστερη παρουσίαση των αντιπαραθέσεων που δηµιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία 
ψήφισης του σχετικού νοµοσχεδίου είναι πέρα από τους σκοπούς του παρόντος πονήµατος. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλέπε: ∆. ∆έδε, 1998, όπ.π., Σ. Μπουζάκη, 1992 και 1999, όπ.π., Β. 
Παπαχρίστου & Λ. Μάνδαλου, 1997, Τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων του δηµοτικού 
σχολείου: Πολιτική πρώτη προτεραιότητας η ανάγκη άµεσης αναθεώρησής τους, στο Ανοιχτό Σχολείο, 
τ. 63, σ.σ. 5-8.   
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µέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός κράτους πρόνοιας.19 Η εκπαιδευτική πολιτική 

ασκείται µε στόχο την αναβάθµιση της άνισης κατανοµής των εκπαιδευτικών 

αγαθών, καθώς και την παροχή παιδείας και ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε όλους. 

Στην προσπάθεια αυτή, ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του 

ελληνικού κράτους δεν αποτέλεσε αρχικά εµπόδιο, στη µεταρρυθµιστική αυτή 

διαδικασία, καθώς το αίτηµα για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση εµφανίζεται ως αίτηµα 

του ίδιου του κράτους, εφόσον κατά την περίοδο αυτή αποτελεί τον εκφραστή των 

ριζοσπαστικότερων στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας. Κατά τη δεύτερη, όµως, 

περίοδο 1985-1989, όπου παρατηρείται µια συντηρητική στροφή, αυτός ο 

γραφειοκρατικός και συγκεντρωτικός χαρακτήρας του θα λειτουργήσει ανασταλτικά 

όσον αφορά την εδραίωση των νέων µεταρρυθµιστικών µέτρων. 

Είναι γεγονός ότι, αν και η εσωτερική µεταρρύθµιση του δηµοτικού σχολείου, 

παρά τις όποιες αδυναµίες της, αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της σύγχρονης νεοελληνικής εκπαίδευσης, εντούτοις, 

η όλη µεταρρύθµιση δεν χαρακτηρίστηκε από τη ριζοσπαστικότητα που απαιτούσε η 

τότε εποχή, γεγονός που συνέβαλε στη δηµιουργία απογοήτευσης, η οποία µε τη 

σειρά της διαµόρφωσε το κατάλληλο έδαφος για τη στήριξη της συντηρητικής 

κριτικής. Αν και η σηµασία της µεταρρύθµισης αυτής δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση 

να υποτιµηθεί, στηρίχθηκε, εντούτοις, σε ιδέες και παιδαγωγικές αντιλήψεις που 

επικράτησαν στο διεθνή χώρο κατά τις δύο προηγούµενες δεκαετίες. Επίσης, η εν 

λόγω µεταρρύθµιση έγινε υπό τους όρους µιας συγκεκριµένης ιδεολογίας, η οποία 

θεωρείται πλέον σήµερα ξεπερασµένη. Τέλος, αυτό που κυρίως ζηµίωσε τη 

µεταρρύθµιση της δεκαετίας του 1980 ήταν ότι δεν αντιµετωπίστηκε ως κυλιόµενη 

µεταρρύθµιση,20 γεγονός που θα της επέτρεπε να βελτιώνεται και να προσαρµόζεται 

συνεχώς στα νέα εθνικά και διεθνή κοινωνικά, και όχι µόνο, δεδοµένα. 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό αναφορικά µε τις δύο 

τελευταίες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του 20ου αιώνα, παρατηρούµε ότι 

επιβεβαιώνεται η φράση του Α. ∆ηµαρά ότι εµπίπτουν και αυτές στις 

«µεταρρυθµίσεις που δεν έγιναν». Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι, παρά τις 

ποµπώδεις διακηρύξεις τους, στην ουσία δεν είχαν ριζοσπαστική µορφή, αλλά 
                                                 
19 Σ. Ευαγγελόπουλου, 1998, όπ.π., Χ. ∆ούκα, 2000, Η παιδεία στην κοινωνία της πληροφορίας, 
Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, Σ. Μπουζάκη, 1992, όπ.π., σ.σ. 240-265, του ιδίου, 1999, όπ.π., A. Kazamias, 
1990, op.cit., p.p. 33-52.  
20 ∆. ∆έδε, 1998, όπ.π., Σ. Ευαγγελόπουλου, 1998, όπ.π., Γ. Μάρκου, 1991, Η σύγχρονη εκπαιδευτική 
πρόκληση και η εκπαιδευτική πολιτική των ελληνικών κοµµάτων, στο Λόγος και Πράξη, τ. 45, σ.σ. 19-
27, Ι. Χριστιά, 1998, όπ.π.  
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απέβλεπαν απλά στην προσαρµογή της εκπαίδευσης της ισχύουσα κοινωνικοπολιτική 

δοµή. Γι� αυτό και οι παρεµβάσεις τους είναι, κυρίως, ως διαρθρωτικές, παρά ως 

µεταρρυθµιστικές.     
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2.3.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Α.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

µηχανισµούς µέσω του οποίου επιδιώκεται όχι µόνο η δηµιουργία µελλοντικών 

πολιτών, που καλούνται να διατηρήσουν την εθνική, ιστορική και πολιτιστική τους 

κληρονοµιά, αλλά ταυτόχρονα και η πολιτιστική, κοινωνικο-πολιτική και οικονοµική 

σύγκλιση και συναδέλφωση όλων των λαών. Η εκπαίδευση, λοιπόν, µπορεί κάλλιστα 

να χρησιµοποιηθεί ως µέσο και για τους δύο σκοπούς µε άµεση ευθύνη των φορέων 

της, που δεν είναι άλλοι από το αναλυτικό πρόγραµµα, τα σχολικά εγχειρίδια, τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών κ.λπ. 

 Είναι κοινός τόπος, η συζήτηση για τα αναλυτικά προγράµµατα να 

θεµελιώνεται γύρω από ένα βασικό ερώτηµα. Ποιές αξίες, στάσεις, δεξιότητες, 

στρατηγικές και γνώσεις θεωρείται ότι πρέπει να αποκτήσουν οι σηµερινοί µαθητές, 

για να µπορέσουν να ζήσουν δηµιουργικά στον κόσµο του αύριο; Με βάση το 

ερώτηµα αυτό, το πλαίσιο ανάπτυξης των αναλυτικών προγραµµάτων θεµελιώνεται 

σε µια προσπάθεια προσδιορισµού του κόσµου του αύριο, καθώς και των 

σηµαντικότερων παραγόντων που θα τον διαµορφώσουν. ∆ηµιουργείται έτσι ένα 

πλαίσιο παραδοχών για την κοινωνία και το µαθητή, το οποίο στηρίζει τις εκάστοτε 

επιλογές, οι οποίες παράλληλα αναζητούν εχέγγυα εγκυρότητας που συνδέονται 

άρρηκτα µε τη γενικότερη αποδοχή τους από όλες τις κοινωνικο-πολιτικές οµάδες της 

συγκεκριµένης κοινωνίας. 

 Ειδικότερα για την ελληνική περίπτωση η συγκριτική µελέτη των αναλυτικών 

προγραµµάτων της περιόδου 1931-1973 κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα, 

αναφορικά µε την ιεράρχηση, καθώς και µε τις µορφές των οργανωτικών σχέσεων 

της σχολικής γνώσης:1 

• Τα προγράµµατα που εξετάστηκαν χαρακτηρίζονται από µια ορισµένη 

σταθερότητα ιεραρχικών γνώσεων σε όλες τις µορφές ιεράρχησης της σχολικής 

γνώσης. 

• Όλα τα προγράµµατα δε χαρακτηρίζονται από µεγάλες εναλλαγές µαθηµάτων στις 

αµέσως κατώτερες ιεραρχικές θέσεις της σχολικής γνώσης, από την άποψη του 

χρόνου που διατίθεται για τη διδασκαλία του κάθε µαθήµατος. 

                                                 
1 Χ. Νούτσου, 1979, Προγράµµατα µέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973), Αθήνα, 
Θεµέλιο, σ.σ. 143-150. 
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• Όλα τα προγράµµατα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός πυρήνα µαθηµάτων 

που κατέχει τις πρώτες θέσεις της ιεραρχίας σε όλες τις µορφές ιεράρχησης της 

σχολικής γνώσης. 

• Παρόλη τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει τις ιεραρχικές σχέσεις της σχολικής 

γνώσης σε όλα τα προγράµµατα, επισηµαίνεται και η ύπαρξη ορισµένων διαφορών 

από πρόγραµµα σε πρόγραµµα. 

• Οι τροποποιήσεις αυτές των ιεραρχικών δοµών, που οδηγούν σε µια ορισµένη 

τροποποίηση προσανατολισµού της σχολικής γνώσης, οφείλονται ασφαλώς σε 

ορισµένες διαφορετικές επιλογές των συντακτών αυτών των προγραµµάτων, σε 

σύγκριση µε τις επιλογές των συντακτών προηγούµενων ή µεταγενέστερων 

προγραµµάτων. 

• Ένα, επίσης, χαρακτηριστικό των προγραµµάτων αυτών είναι η µικρή χρονική 

διάρκεια διατήρησης των περισσότερων τροποποιήσεων. 

• Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από µια ορισµένη αυστηρότητα στην οριοθέτηση 

της σχολικής γνώσης. 

• Ένα βασικό χαρακτηριστικό, ιδίως των νεώτερων προγραµµάτων, είναι η 

αναλυτική παρουσίαση του περιεχοµένου στις περισσότερες γνωστικές περιοχές. 

• Όλα τα προγράµµατα, και ιδιαίτερα τα νεότερα, αφήνουν ελάχιστα περιθώρια στην 

πρωτοβουλία του διδακτικού προσωπικού και των µαθητών για διαφορετική 

εκλογή και οργάνωση της σχολικής γνώσης. 

• Εντοπίστηκε µια αυστηρή οµοιοµορφία των οργανωτικών σχέσεων που διέπει όλα 

τα προγράµµατα. 

• Όλα τα προγράµµατα χαρακτηρίζονται από µια ευδιάκριτη δυνατότητα ελέγχου 

του περιεχοµένου κατά τη διαδικασία υλοποίησης των διαφόρων γνωστικών 

περιοχών. 

 Η οµοιοµορφία αυτή που παρατηρείται αναφορικά µε τα αναλυτικά 

προγράµµατα στον ελλαδικό χώρο, είναι κατά κάποιο τρόπο αναµενόµενη, αφού έχει 

διαπιστωθεί ότι και οι εκπαιδευτικοί σκοποί της αντίστοιχης περιόδου παρουσιάζουν 

µεταξύ τους µεγάλη οµοιότητα. Έτσι, "αν και µε το πέρασµα των χρόνων η περιγραφή 

των σκοπών του δηµοτικού σχολείου στα νοµοθετικά κείµενα έγινε µικρότερη και πιο 

περίπλοκη, δεν άλλαξε, ωστόσο, ως προς την ουσία τους".2 Είναι γνωστό, ότι οι 

                                                 
2 Ο Α. ∆ηµαράς στη µελέτη του για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και το Α.Π. µέχρι και εκείνο του 
1978 παρατηρεί ότι: "... το πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητο 
από το 1913... γιατί δεν µπορεί, ασφαλώς, να θεωρηθεί ότι το πρόγραµµα έχει αναπροσαρµοστεί 
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περισσότερες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στη χώρα µας νοµοθετήθηκαν κάτω από 

το ίδιο σχεδόν φραστικό πλαίσιο εκπαιδευτικών σκοπών, το οποίο παρέµεινε σχεδόν 

αµετάβλητο από τις αρχές του αιώνα. Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό τα τελευταία 

τριάντα χρόνια, κατά τα οποία, αν και η ελληνική κοινωνία γνώρισε διαφορετικές 

κυβερνήσεις µε σηµαντικές µεταξύ τους ιδεολογικο-πολιτικές αποκλείσεις, το µόνο 

σηµείο στο οποίο φαίνεται να διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί σκοποί είναι η 

διαφορετική σειρά προτεραιότητας που έχουν, και η οποία εικάζεται ότι εκφράζει και 

την κατεύθυνση της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής.3 

Τα Α.Π. αποτελούν, λοιπόν, σήµερα και στη χώρα µας τον πυρήνα της 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.4 Ωστόσο, η διαβάθµιση των εκπαιδευτικών σκοπών 

και στόχων τα τελευταία τριάντα χρόνια, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1, δείχνει 

τις µεγάλες οµοιότητες που υπάρχουν ως προς την ουσία τους κατά τις διάφορες 

χρονικές περιόδους.5 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ 

 

1964: Θρησκευτικός - Ηθικός - Εθνικός - Γνωστικός - Πολιτικός 

1969: Εθνικός - Θρησκευτικός - Ηθικός - Πολιτικός - Γνωστικός 

1975: Ηθικός - Γνωστικός - Εθνικός - Θρησκευτικός - Πολιτικός 

1976: Γνωστικός - Ηθικός - Θρησκευτικός - Εθνικός - Πολιτικός 

1985: Γνωστικός - Ηθικός - Πολιτικός - Εθνικός - Θρησκευτικός 

 

                                                                                                                                            
επειδή το µάθηµα της πατριδογνωσίας µετονοµάστηκε σε "σπουδή του περιβάλλοντος", ή επειδή 
προστέθηκαν µία ή δύο ώρες για την "αγωγή του πολίτη", ή επειδή αυξοµειώθηκαν οι ώρες ορισµένων 
µαθηµάτων (ιδίως καθώς οι αυξοµειώσεις αυτές αντιστοιχούν σε µεταβολές στο σύνολο, των 
διδακτικών ωρών στις έξι τάξεις). Οι αναλογίες ανάµεσα στα ελληνικά, ας πούµε, και τα µαθηµατικά, 
παραµένουν". Βλ. Α. ∆ηµαρά, 1982, Ο σκοπός του εκπαιδευτικού συστήµατος, στο Επιθεώρηση 
Πολιτικής Επιστήµης, τ. 3, σ. 114 και 152, Γ. Φλουρή, 1992, ∆υσαρµονία Εκπαιδευτικών Νόµων, 
Σχολικού Προγράµµατος, ∆ιδακτικών Βιβλίων και ∆ιδακτικής Πράξης: Μια Πτυχή της Κρίσης της 
Ελληνικής Εκπαίδευσης, στο Πυργιωτάκη Ι. & Κανάκη Ι. (επιµ.) Παγκόσµια Κρίση στην Εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 206-239, Γ. Φλουρή, 1995, Αναντιστοιχία εκπαιδευτικών σπουδών, 
αναλυτικού προγράµµατος και εκπαιδευτικών µέσων: Μερικές όψεις της εκπαιδευτικής 
αντιφατικότητας, στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές 
Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, σ.σ. 328-367 
3 Γ. Φλουρή, 1995, όπ.π. 1995 
4 Γ.Ε. Βρεττού & Α.Γ. Καψάλη, 1997, Αναλυτικό πρόγραµµα. Σχεδιασµός-αξιολόγηση-αναµόρφωση, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Γ. Χατζηγεωργίου, 1998, Γνώθι το curriculum, Αθήνα, εκδ. 
Ατραπός. 
5 Α. ∆ηµαρά, όπ. π., 1982, σ. 151, Γ. Φλουρή, όπ. π., 1992, σ. 206, Γ. Φλουρή, όπ.π., 1995, σ. 332 
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 Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, άσχετα από το ποιοί είναι οι σκοποί σε κάθε 

χρονική περίοδο, το αναλυτικό πρόγραµµα παραµένει ουσιαστικά αναλλοίωτο σε 

τέτοιο βαθµό, ώστε να διερωτάται κανείς γιατί διατυπώνονται διαρκώς νέοι σκοποί, 

αφού τελικά το πνεύµα τους δε µεταφέρεται στα µαθήµατα και στο περιεχόµενό τους. 

Κατά συνέπεια, η υπόθεση που εύλογα διατυπώνεται είναι ότι οι πραγµατικοί σκοποί 

και οι επιδιώξεις της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής δεν καθορίζονται από 

φραστικές δηλώσεις και εξαγγελίες, αλλά εξαντλούνται µέσα από άλλες παραµέτρους 

της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, όπως εγκυκλίους ΥΠΕΠΘ, σύνθεση πληθυσµού 

της τάξης, εκπαιδευτικές ανισότητες, "κρυφό" αναλυτικό πρόγραµµα, περιεχόµενο 

βιβλίων, κ.ά.6 

 Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα πιο πρόσφατα νοµικά κείµενα (Ν. 1566/85, Π.∆. 

583/82) και τα σχολικά εγχειρίδια, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη µιας αναντιστοιχίας σε 

όλα τα επίπεδα της επάλληλης διασύνδεσης των επιµέρους αυτών στοιχείων, η οποία 

στοιχειοθετεί ένα µεγάλο µέρος της εκπαιδευτικής αντιφατικότητας. Έτσι, καθίσταται 

αναπόδραστη η διάσπαση της εσωτερικής συνοχής του εκπαιδευτικού 

οικοδοµήµατος, η οποία αποτελεί µόνιµη αφετηρία προβληµάτων, που συνιστούν µια 

πτυχή της ελληνικής εκπαιδευτικής κρίσης.7 

 Πέρα από όλα αυτά, το αναλυτικό πρόγραµµα θεωρείται ότι εκφράζει το 

"λέγειν" και το "τευχείν" της εθνικής κοινωνίας για τον εαυτό της. "Λέγειν" ως λόγος 

ο οποίος δηµιουργεί µια φαντασιακή ενότητα όµορων πολιτισµικά υποκειµένων και 

αποσκοπεί στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο σώµα του εθνο-κρατικού 

µηχανισµού. Και "τευχείν" ως πράξη ερµηνείας, ενεργητικής παρέµβασης και 

µετασχηµατισµού της ιστορικής πραγµατικότητας. Αυτή η διττή υπόσταση, ο 

δυαδικός χαρακτήρας του αναλυτικού προγράµµατος κρυσταλλώνεται στις δύο 

διαφορετικές γνωσιολογικές κατηγορίες: της "εθνικής γνώσης" και της "παγκόσµιας 

γνώσης". Η "εθνική γνώση" έχει ως σκοπό την αναπαραγωγή του εθνικού πολιτισµού 

και της ιστορικής κληρονοµιάς, ενώ η "παγκόσµια γνώση" αποσκοπεί στην κοινωνική 

αναπαραγωγή και ένταξη των ατόµων στον οικονοµικό καταµερισµό εργασίας. Ως 

"εθνικός λόγος" το αναλυτικό πρόγραµµα οφείλει να είναι καθολικός, ενιαίος, 

                                                 
6 Α. Καζαµία & Μ. Κασσωτάκη, 1990, Η ελληνική εκπαίδευση και η νέα Ευρώπη, στο Εκπαίδευση και 
Επάγγελµα, τ. 2, αρ. 3, σ.σ. 199-215, Γ. Φλουρή, 1995, όπ.π. 
7 Α. Κοντάκου, Ε. Κόνσολα & ∆. Χατζηγεωργίου, 1999, Οι ευρωπαϊκές αξίες στα σχολικά εγχειρίδια, 
στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β. & Νικοδήµου Σ. (επιµ.) Ελληνική εκπαιδευτική και παιδαγωγική 
έρευνα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, σ.σ. 317-324, Γ. Φλουρή, 1995, όπ.π. 
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συνεχής, κατανοητός και πειστικός, αφού διαµέσου του σχολικού προγράµµατος η 

ελληνική κοινωνία αυτο-αναγνωρίζεται µέσα από την ιστορία που διηγείται στα 

παιδιά της για τον εαυτό της. Συνακόλουθα, ως "εθνικός λόγος" το αναλυτικό 

πρόγραµµα επιλέγει και αποσπά ή απορρίπτει και αποκρύπτει από την παγκόσµια 

γνώση και τον παγκόσµιο πολιτισµό τα τµήµατα εκείνα που θεωρεί απαραίτητα για 

τη διαµόρφωση της "εθνικά χρήσιµης" γνώσης. Ουσιαστικά, λοιπόν, το αναλυτικό 

πρόγραµµα αντιπροσωπεύει την έλλογη και συστηµατική πρόθεση της Ελληνικής 

Πολιτείας για την κωδικοποίηση, την ταξινόµηση και την εγχάραξη επιλεκτικών 

"εθνικών" σηµαινόντων στα κοινωνικά υποκείµενα για τη δηµιουργία της εθνικής 

ταυτότητας και της εθνικής συνείδησης.8 

 Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της σύγχρονης 

ελληνικής εκπαίδευσης παραµένει στενά εθνοκεντρικό. Η ισχύουσα εκπαιδευτική 

σκοποθεσία ελάχιστα λαµβάνει υπόψη της τη διεθνοποίηση και την παγκοσµιοποίηση 

της οικονοµίας και της κουλτούρας. Η διεθνοποίηση αυτή έχει διαµορφώσει ένα νέο 

διεθνές πλαίσιο οικονοµικού ανταγωνισµού, καθώς και πρωτόγνωρους όρους στο 

παιχνίδι των παγκόσµιων πολιτιστικών και πολιτικών επιρροών.9 

 Είναι γνωστό, ότι η κάθε πολιτεία επιδιώκει να διαµορφώσει ιστορική και 

κοινωνική συνείδηση στα άτοµά της µέσα από θέσεις, ιδέες και απόψεις, οι οποίες 

βασίζονται σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα αξιών και ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

γνώσεων. Τόσο οι αξίες όσο και η εκπαιδευτική γνώση επιλέγονται, αξιολογούνται 

και επιβάλλονται µε βάση την κυρίαρχη ιδεολογία και διοχετεύονται µέσω της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας, όπου εκτός από το αναλυτικό πρόγραµµα, τα σχολικά 

εγχειρίδια αποτελούν ουσιώδεις διαδικασίες. 

 Εξάλλου, η ανάπτυξη των σχολικών εγχειριδίων είναι αλληλένδετη µε την 

ανάπτυξη του αναλυτικού προγράµµατος και αποτελεί φυσικό προϊόν του. Γι' αυτό, 
                                                 
8 Γ. Φλουρή, & Γ.  Πασιά, 1997, Ο εθνικός χαρακτήρας της γνώσης και η ιδεολογία του ευρωπαϊσµού, 
στο Βάµβουκα Μ., &  Χουρδάκη Α. (επιµ.) Παιδαγωδική επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ. 256 και 257 
9 Ν. Ηλιάδη, 1994, Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και το νέο εργασιακό και οικονοµικό 
περιβάλλον, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 34-35, σ.σ. 228-240, Α. Καζαµία, Μ.  Κασσωτάκη, 1990, Η 
Ελληνική Εκπαίδευση και η Νέα Ευρώπη, στο Εκπαίδευση και Επάγγελµα, τ. 2, Αρ. 3, σ.σ. 199-215, Α. 
Καζαµία & Μ.  Κασσωτάκη, 1995, Εκπαιδευτικό Μανιφέστο: Προβληµατισµοί για την 
ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής εκπαίδευσης, στο Καζαµία Α., & Κασσωτάκη 
Μ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 12-39,  Β. Κουλαίδη, 1996, Μελέτη των αντιλήψεων των µαθητών σχετικά µε 
την προβαλλόµενη από τα Α.Π. "αλήθεια", στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α., & Πετρουλάκη Ν. 
(επιµ.) Η Εκπαίδευση στην Ενωµένη Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 104-120, Ι. 
Wojnar, 1996, Μόρφωση και πολιτιστική αγωγή, στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α., & Πετρουλάκη Ν. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 178-187, A. Kodakos, et al., 1998, The new European value system as it appears in 
school textbboks, in proceedongs of the Inetrnational Concerence �Sustainalbe developemtn in the 
islands and the roles of research and higher education�, vol. 2, p.p. 125-130.  
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και πολλοί από τους ειδικούς υποστηρίζουν ότι η δοµή και η όλη αρχιτεκτονική των 

σχολικών εγχειριδίων, αλλά και ο τρόπος χρήσης τους ενδέχεται να συντελέσει, σε 

µεγάλο βαθµό, στην επιτυχία ή αποτυχία όχι µόνο του σχολικού προγράµµατος, αλλά 

ακόµη και όλου του εκπαιδευτικού συστήµατος.10 

 Τα σχολικά εγχειρίδια εκφράζουν κατά πολύ τη φιλοσοφία που διέπει τη 

λειτουργία της κοινωνίας για την οποία γράφονται και καλούνται να οδηγήσουν στην 

επιτυχία τους στόχους της αγωγής. Αποτελούν όργανο του σχολείου, γιατί µε 

αφετηρία τις γνώσεις που εµπεριέχουν, µεταδίδουν και καλλιεργούν στάσεις και 

διαθέσεις. Στο περιεχόµενό τους αποσαφηνίζονται οι σκοποί του αναλυτικού 

προγράµµατος και επιδιώκεται να υλοποιηθούν. 

 Εποµένως, τα σχολικά εγχειρίδια έχουν συγκεκριµένους στόχους και οπτικές 

παρουσίασης, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος και του µέλλοντος, που 

εξυπηρετούν συγκεκριµένα συµφέροντα, υποβάλλουν ιδέες, κρίσεις και 

διαµορφώνουν συνειδήσεις. Μπορούν λοιπόν να προβάλλουν εθνικιστικές αιχµές και 

να υποθάλπτουν τις αντιθέσεις µε τους γειτονικούς λαούς ή, αντίθετα, να προωθούν 

ιδέες συνεργασίας, φιλίας και ειρήνης. ∆εν είναι παράξενο λοιπόν τα σχολικά 

εγχειρίδια να αλλάζουν, όταν αλλάζει και η εξωτερική πολιτική µιας χώρας.11 

 Το σχολικό εγχειρίδιο αναντίρρητα αποτελεί προϊόν και παράγοντα 

κοινωνικών διαδικασιών. Ως µέσο διδασκαλίας, ασκεί συγκεκριµένες λειτουργίες, οι 

κυριότερες από τις οποίες είναι η ενηµέρωση και η παρουσίαση της 

πραγµατικότητας, η δραστηριοποίηση των κινήτρων µάθησης, η διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας, η άσκηση και η εµπέδωση, καθώς και η καθοδήγηση της διδασκαλίας 

και της κοινωνικοποίησης. Η τελευταία λειτουργία µάλιστα είναι η σηµαντικότερη, 

αφού µ' αυτήν το σχολικό εγχειρίδιο απευθύνεται στη συναισθηµατική σφαίρα των 

µαθητών και µαθητριών και αποβλέπει στη διαµόρφωση στάσεων και διαθέσεων σ' 

αυτούς.12 

                                                 
10 Γ. Φλουρή, 1995, όπ.π. 
11 Μ. ∆ηµάση, 1996, Τα ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού σχολείου της 
Κωνσταντινούπολης και η θρησκευτική και εθνική ταυτότητα των ελληνοπαίδων, Θεσσαλονίκη, εκδ. 
Κυριακίδη, Α Θ. Κατσουλάκου & Κ. Τσαντίνη, 1994, Προβλήµατα ιστοριογραφίας (επανάσταση του 
�21, Βαλκανικοί Πόλεµοι) στα σχολικά εγχειρίδια των Βαλκανικών κρατών, Αθήνα, εκδ. Εκκρεµές, 
Μπενέκου, 1991, Σχολικό βιβλίο, στην Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, τ.6, σ.σ. 
4657-4662. 
12 Α. Κουλουµπαρίτση & Π. Καβούρη, 1994, Πως υλοποιείται το αναλυτικό πρόγραµµα της ιστορίας 
στο δηµοτικό σχολείο, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 74, σ.σ. 62-70, Κ. Μπονίδη & Ε. Χοντολίδου, 
1997, Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από την ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου σε ποιοτικές µεθόδους 
ανάλυσης - το παράδειγµα της Ελλάδας, στο Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 188-
224, Y. Roussakis & E. Matsagouras, 2000, Developing images of a region through education: Identity 
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 Τα σχολικά εγχειρίδια µαζί µε το αναλυτικό πρόγραµµα αποτελούν µια 

σηµαντική παράµετρο που ασκεί επίδραση στους µαθητές αναφορικά µε τη 

διαµόρφωση των εθνικών τους στάσεων. Από διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

σε διεθνές επίπεδο, είναι γνωστό ότι τα σχολικά εγχειρίδια:13 

• Εστιάζονται κυρίως στην προβολή της εθνικής παράδοσης. 

• ∆εν ανανεώνονται συχνά. 

• Επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στα εθνικά ζητήµατα και θέµατα των χωρών 

που τα χρησιµοποιούν, σε στρατιωτικές και διπλωµατικές υποθέσεις. 

• Λιγότερη προσοχή δίνεται σε κοινωνικές, οικονοµικές και επιστηµονικές 

προσεγγίσεις, στην ποικιλία ή τον πλουραλισµό των πολιτισµών, καθώς και στην 

οικουµενική αλληλεξάρτηση των λαών και τις παγκόσµιες αξίες. 

• Καµιά χώρα δεν απαλλάσσεται από τον εθνοκεντρισµό, τη διαστρέβλωση των 

γεγονότων, τη διαφορετική προβολή των άλλων λαών και την ανακρίβεια των 

στοιχείων. 

• Η έµφαση δίνεται στην ιδιαίτερη ιστορία της χώρας. 

• Παρουσιάζουν τη χώρα τους ως ανώτερη από τις άλλες χώρες. 

• Η προβολή των άλλων εθνών χρωµατίζεται διαφορετικά και κάθε φορά σύµφωνα 

µε τις πολιτικές περιστάσεις και συγκυρίες. 

• ∆εν προωθούν την κριτική σκέψη και οδηγούν τα παιδιά να συµφωνούν µε τα 

συµπεράσµατα των συγγραφέων, τα οποία συχνά προβάλλουν εθνοκεντρικές 

αξίες, διαιωνίζοντας έτσι το status quo. 

• Προσφέρουν ελάχιστες ευκαιρίες για κριτική προσέγγιση των κοινωνικοπολιτικών 

συστηµάτων που εκπροσωπούν. 

• Αντανακλούν αισθήµατα αγάπης και αφοσίωσης προς την πατρίδα. 

• Αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στην ανάλυση του ρόλου του έθνους τους ως µέλους 

της παγκόσµιας κοινότητας. 

 Ως µέσα πάντως, µε τα οποία ασκείται και συγκεκριµενοποιείται η σχολική 

εργασία, τα σχολικά εγχειρίδια ασκούν αναµφισβήτητα µια πολύ σηµαντική 

κοινωνικοποιητική επίδραση στους µαθητές, έτσι ώστε να µπορεί να πει κανείς ότι 

                                                                                                                                            
and otherness in the Mediterranean, in Ross A. (ed.) Developing identities in Europe: Citizenship 
education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 257-264. 
13 Γ. Φλουρή & Π.  Καλογιαννάκη, 1996, Εθνοκεντρισµός και Εκπαίδευση. Η περίπτωση των 
Βαλκάνιων Λαών και Τούρκων στα Ελληνικά Σχολικά Βιβλία: αφορµή για προβληµατισµό και 
συζήτηση, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 23, σ. 209-211 
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πρέπει κάποιος να αλλάξει τα σχολικά εγχειρίδια, αν θέλει να αλλάξει τα µυαλά των 

ανθρώπων.14 

 Στην Ελλάδα, το σχολικό εγχειρίδιο είναι ένα µέσο διδασκαλίας που 

χρησιµοποιείται από το µαθητή ενός σχολείου, αφού υποστεί επιτυχώς τη διαδικασία 

έγκρισής του από το Υπουργείο Παιδείας. Γίνεται λοιπόν φανερό πως το επίσηµο 

διδακτικό βιβλίο, ακριβώς επειδή περιβάλλεται µε το κύρος της υπουργικής 

απόφασης για την έγκρισή του, επιβάλλει τον υποχρεωτικό και αποκλειστικό 

χαρακτήρα της δικής του οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Το διδακτικό βιβλίο 

γίνεται λοιπόν θεσµικά υποχρεωτικό τόσο για το µαθητή όσο και για το δάσκαλο, µια 

και υλοποιεί τη σχολική γνώση του προγράµµατος, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και 

αποκλειστικό σχεδόν στήριγµα τόσο των µαθητών όσο και των δασκάλων, µια και 

αυτό χρησιµοποιούν οι µαθητές για να κατακτήσουν τη σχολική γνώση και µε βάση 

αυτό κρίνονται ως προς το βαθµό κατάκτησής της. Εποµένως, και στην ελληνική 

περίπτωση επιβεβαιώνονται οι έρευνες σύµφωνα µε τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό του διδακτικού χρόνου (72%-95%) διατίθεται στη διδασκαλία 

µε τα διδακτικά βιβλία, τα οποία µε τον τρόπο αυτό, αντικαθιστούν κάθε άλλη µορφή 

αναλυτικού προγράµµατος.15 

 Ο κεντρικός αυτός ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στη διδασκαλία εξηγείται 

µε βάση πολλούς λόγους:16 

 α. Ιστορικά το σχολικό εγχειρίδιο είναι το παλαιότερο µέσο διδασκαλίας, έτσι 

ώστε όχι µόνο η χρήση του να θεωρείται ως εντελώς αυτονόητη αλλά και το σχολείο 

γενικότερα χωρίς σχολικά εγχειρίδια να θεωρείται ως παντελώς αδιανόητο. 

β. Η αυθεντία που ασκεί γενικά στον πολύ κόσµο ο γραπτός λόγος, καθώς ταυτίζεται 

µε την αλήθεια, επαυξάνεται στην περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου από το 

γεγονός ότι παρουσιάζει µε σύστηµα, οργάνωση και διάρθρωση τη γνώση µιας 

συγκεκριµένης επιστηµονικής περιοχής. 

                                                 
14 Α. Καψάλη & ∆. Χαραλάµπους, 1995, Σχολικά Εγχειρίδια. Θεσµική Εξέλιξη και Σύγχρονη 
Προβληµατική, Αθήνα, εκδ. Έκφραση. 
15 Α. Καψάλη & ∆. Χαραλάµπους, 1995, όπ.π., Γ. Μαυρογιώργου, 1986, ∆ύο σενάρια "κακοποίησης" 
του σχολικού βιβλίου (1921-1986) και ο κοινός ιδεολογικός παρονοµαστής, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
τ. 29, σ.σ. 13-18, Χ. Νούτσου, 1979, όπ.π., Γ. Φλουρή, 1995, όπ.π., G. Flouris, 1995, The Image of 
Europe in the Curriculum of the Greek Elementary School, in Bell G. (ed.) Educating European 
Citizens, London, David Fulton publ., p.p. 104-119 
16 A. Καψάλη & ∆. Χαραλάµπους, 1995, όπ.π., σ. 114-115 
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 γ. ∆εν είναι, ύστερα από τα παραπάνω, τυχαίος ο συνειρµός που 

δηµιουργείται και έχει εµπεδωθεί στον πολύ κόσµο ανάµεσα στις έννοιες σχολικό 

εγχειρίδιο και µόρφωση. 

 δ. Η σηµασία όλων των παραπάνω επιτείνεται από το γεγονός ότι για πολλούς 

η χρήση των σχολικών εγχειριδίων στο σχολείο σηµαίνει την πρώτη αλλά και 

τελευταία επαφή µε το βιβλίο και ότι σε πολλά σπίτια τα σχολικά εγχειρίδια είναι τα 

µόνα βιβλία που έχει στη διάθεσή της η οικογένεια. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτά το 

σχολικό εγχειρίδιο µια ιδιαίτερη ψυχολογική αξία ως κάτι το ξεχωριστό ή και 

µοναδικό, κάτι κοινωνικώς δυσπρόσιτο, σύµβολο ενός άλλου κόσµου µε δύναµη και 

εξουσία, µέσα στο οποίο το άτοµο δεν µπορεί παρά να αισθάνεται ανίσχυρο και 

αδύναµο. 

 ε. Στο σχολείο, τέλος, είναι από τις συνθήκες λειτουργίας υποχρεωµένοι 

εκπαιδευτικός και µαθητές να εργάζονται µε το σχολικό εγχειρίδιο πολύ περισσότερο 

από ό,τι µε άλλα µέσα διδασκαλίας. 

 Οι κατηγορίες, τώρα, που συνήθως προσάπτονται στα διδακτικά βιβλία 

αφορούν τους ψευτολογοτεχνισµούς, την κακή ποιότητα και παλαιότητα των 

πληροφοριών, τα λάθη, τις ασάφειες, τις ασυναρτησίες και γενικά τον 

αντιεπιστηµονικό και αντιπαιδαγωγικό τρόπο µε τον οποίο προσφέρονται οι 

πληροφορίες και οι ελάχιστες κρίσεις. Το σχολικό εγχειρίδιο, προορισµένο να 

µεταδώσει στις νεότερες γενιές το σύνολο των βασικών γνώσεων και τις κυρίαρχες 

για την εκάστοτε εποχή αξίες, υιοθετεί συνήθως ένα λόγο αντικειµενικό και 

ουδέτερο, ο οποίος επιβεβαιώνει το κύρος του. Όµως, το γεγονός ότι στην Ελλάδα το 

σχολικό εγχειρίδιο υπήρξε κατά κανόνα κρατικό µονοπώλιο προσέφερε στις 

κοινωνικές και πολιτικές οµάδες που έλεγχαν κάθε φορά την κεντρική εξουσία µια 

µοναδική ευκαιρία αποτελεσµατικής προπαγάνδας. Με την κρατική έγκριση, οι 

συγγραφείς των εγχειριδίων µπορούσαν συνεπώς να µεταδώσουν θετικές ή αρνητικές 

εικόνες, να ορίσουν εχθρούς και φίλους, να καλέσουν σε συναισθηµατική ταύτιση 

τους µαθητές, µέσω ενός λόγου όχι πλέον ουδέτερου αλλά συγκινησιακά 

φορτισµένου.17 

 Ακολουθεί, δηλαδή, και η Ελλάδα τη διεθνή πρακτική του "αφελούς και 

πρωτόγονου ναρκισσισµού" των αρχών του 20ου αιώνα, σύµφωνα µε τον οποίο οι 

γειτονικοί λαοί παρουσιάζονται τα σχολικά εγχειρίδια µιας χώρας ως εχθρικοί, 

                                                 
17 Χ. Φράγκου, 1983, Το διδακτικό - σχολικό βιβλίο, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 12, σ.σ. 12-17 
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αντιπαθητικοί, κατώτεροι, µε πολλά µειονεκτήµατα. Ακολουθώντας την πρακτική 

αυτή στα σχολικά εγχειρίδια και η εκπαίδευση γενικότερα καλλιεργούν έναν οµαδικό 

ναρκισσισµό, στα πλαίσια του οποίου οι Έλληνες οικειοποιούνται όλες τις αρετές, 

ενώ όλες οι κακίες και τα ελαττώµατα προσγράφονται σε άλλους λαούς.18 

 Εντούτοις, η κατάσταση φαίνεται πως αρχίζει να βελτιώνεται τα τελευταία 

χρόνια. Η Μεταπολίτευση σήµανε και ριζική αλλαγή στο χώρο της εκπαίδευσης µε τη 

µεταρρύθµιση του 1976 και τη σταδιακή αλλαγή όλων των σχολικών εγχειριδίων µε 

τη συγγραφή εντελώς καινούργιων. Τα βιβλία αυτά δεν περιέχουν στοιχεία 

φανατισµού αλλά και διακρίνονται στο µεγαλύτερο µέρος τους από µια σύγχρονη 

παιδαγωγική αντίληψη. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν µεροληπτικές κρίσεις ή 

ότι το έθνος σε πολλά από αυτά παύει να βρίσκεται στο κέντρο της αφήγησης. 

Πρόκειται ωστόσο για περισσότερο έµµεσες αναφορές, οι οποίες σε καµιά περίπτωση 

δε συγκροτούν λόγο φανατικό.19 

 Στα πλαίσια της βελτίωσης αυτής, αρχίζουν να γράφονται µε το πνεύµα της 

Ουνέσκο όχι µόνο τα εγχειρίδια της Ιστορίας αλλά και τα κείµενα της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν µπορεί να γίνεται µονοµερώς, αλλά πρέπει να 

αναληφθεί εκστρατεία για µια κοινή αντιµετώπιση από όλους τους λαούς για 

απάλειψη όλων των αιχµών που αφήνουν τα σχολικά εγχειρίδια κυρίως για τους 

γειτονικούς λαούς.20 

 ∆εν κινδυνεύει κανείς παρόλα αυτά να διαψευσθεί αν διατύπωνε την εκτίµηση 

ότι από άποψη περιεχοµένου τα νέα βιβλία είναι πολύ πιο προοδευτικά και πολύ πιο 

εκσυγχρονισµένα σε σχέση µε το περιεχόµενο των προηγούµενων βιβλίων. Ωστόσο, 

αν και υπάρχει µια ποικιλία θεµάτων, όπως ιστορία, θρησκεία, πολιτισµός, πολιτική, 

οικονοµία, οι αναφορές στην παγκοσµιότητα του περιβάλλοντος, ακόµη και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σπανίζουν.21 

 Από σχετικές έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα, 

διαπιστώθηκε ότι για τη διαιώνιση της κατάσταση που µόλις περιγράψαµε σηµαντικό 

ρόλο παίζουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καθώς:22 

                                                 
18 Α. Καψάλη & ∆. Χαραλάµπους, 1995, όπ.π. 
19 Ν. Άχλη, 1983, Οι Γειτονικοί µας Λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι στα Σχολικά Βιβλία της Ιστορίας 
Γυµνασίου και Λυκείου, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, Χ. Νούτσου, 1979, όπ.π. 
20 Α. Καψάλη & ∆. Χαραλάµπους, 1995, όπ.π., Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π.  
21 Γ. Μαυρογιώργου, 1985, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, τεχνοκρατία και τεχνικός έλεγχος. Η 
περίπτωση των νέων βιβλίων του δηµοτικού σχολείου, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 21, σ.σ. 16-35, 
Φλουρή Γ., 1995, όπ.π. 
22 Ν. Ασκούνη,  1997, Απέναντι σε δύο αντιθετικές φιγούρες του �εθνικού άλλου�: στοιχεία από µια 
ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) �Τί είν� η πατρίδα 
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• Καλλιεργούν υποταγή στο έθνος και όχι µύηση στις παγκόσµιες αξίες και το 

διεθνισµό. 

• Είναι διστακτικοί στο να εµπλέξουν τους µαθητές σε κοινωνικο-πολιτικά 

προβλήµατα. 

• Η τοποθέτηση της πλειοψηφίας τους απέναντι στους εθνικούς άλλους διέπεται από 

την αποδοχή της διάκρισης των λαών και των πολιτισµών σε ανώτερους και 

κατώτερους. 

• Οικειοποιούνται το δυτικοευρωπαϊκό στερεότυπο ανωτερότητας και αποποιούνται 

πλήρως τον προσδιορισµό "Ανατολίτες". 

 Παράλληλα, ενώ οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά της έλευσης και της 

παρουσίας µεταναστών, δεν αισθάνονται την παρουσία αυτών των "ξένων" ως 

επικίνδυνη για την ελληνικότητα και τον ελληνικό πολιτισµό, όπως αντίστοιχα 

αισθάνονται για τους ευρωπαίους "ξένους" από τη "∆ύση". Στο λόγο των 

εκπαιδευτικών γίνεται σαφές ότι οι φτωχότερες και παραδοσιακότερες οµάδες 

"ξένων", οσοδήποτε πολυπληθείς και αν είναι, δεν απειλούν µε αλλοίωση την 

ελληνική εθνική ταυτότητα. Όσο µεγαλύτερη είναι για τους εκπαιδευτικούς η 

προσλαµβανόµενη απειλή από τον εθνικό άλλο, είτε αυτός είναι ο "ανώτερος" 

Ευρωπαίος είτε ο "κατώτερος" από τον χαρακτηριστικά λεγόµενο "τρίτο" κόσµο, 

τόσο πιο διογκωµένη είναι η αυτοεικόνα που προβάλλεται.23 

 Ωστόσο, η έµφαση του αυτοπροσδιορισµού στον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό 

συνεπάγεται στο λόγο των εκπαιδευτικών µια υποβάθµιση της σηµασίας του 

σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού και µια µειωµένη αξιολόγησή του στην ίδια την 

αγορά των πολιτισµικών αξιών. 

 Είναι γενικά αποδεκτό πως τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν ένα πολιτικό, 

πληροφοριακό και παιδαγωγικό µέσο, προϊόν και παράγοντα κοινωνικών 

διαδικασιών. Όπως προαναφέρθηκε, σηµαντική ώθηση στη συστηµατική έρευνα των 

                                                                                                                                            
µας;� Εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ.σ. 283-322, Θ. ∆ραγώνα, κ.ά., 
1997, Περιγραφή των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 220-282, Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π. 
23Ε. Αβδελά, 1997, Χρόνος, ιστορία και εθνική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, στο Φραγκουδάκη Α. 
& ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 49-71, Θ. ∆ραγώνα, 1997, Όταν η εθνική ταυτότητα απειλείται: 
ψυχολογικές στρατηγικές αντιµετώπισης, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 72-
105, Χ. Ιγγλέση, 1997, �Να πάµε ξανά σε κάποιους δρόµους των παππούδων µας, των αρχαίων 
προγόνων�: Ο φόβος εθνικής αλλοίωσης και η εθνική αυτοεικόνα στο λόγο των εκπαιδευτικών. 
Συµπεράσµατα µέρους των πιλοτικών συνεντεύξεων, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) 
όπ.π., σ. 343. 
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σχολικών εγχειριδίων δόθηκε µετά το τέλος του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Στην 

Ελλάδα, ωστόσο, η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων είναι σχετικά πρόσφατη.  

 H επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας απεκάλυψε ότι στη χώρα µας, η 

διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων του δηµοτικού σχολείου, µε σκοπό την 

εξακρίβωση του κατά πόσο συµβάλλουν στην προώθηση του πνεύµατος της 

οικουµενικής εκπαίδευσης έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. 

 Για την καλύτερη παρουσίασή τους, τις κατατάξαµε σε τρεις κατηγορίες, 

σύµφωνα µε τη βαθµίδα στην οποία αναφέρονται. Στην πρώτη κατηγορία εντάχθηκαν 

οι έρευνες που ασχολούνται µε τα εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου, στη δεύτερη 

κάποιες άλλες οι οποίες συγκρίνουν τα βιβλία του δηµοτικού µε τα αντίστοιχα του 

γυµνασίου και στην τρίτη αυτές που αφορούν τα βιβλία του γυµνασίου και του 

λυκείου. 

Στην πρώτη κατηγορία, αναφέρουµε την έρευνα του Μάππα Σ. (1982),24 

παρατηρεί ότι παρά τις αλλαγές που επήλθαν στην αντίληψη του ελληνικού κράτους 

για την ιστορία, εντούτοις, οι βασικοί προσανατολισµοί των σχολικών εγχειριδίων 

παραµένουν οι ίδιοι µε εκείνους του 19ου αιώνα, βασικό χαρακτηριστικό των οποίων 

είναι η µυθοποίηση της ελληνικής αρχαιότητας.  

Ο Millas H. (1992),25 σε αντίστοιχη έρευνα που πραγµατοποίησε και η οποία 

εστιάστηκε στα εγχειρίδια ιστορίας και πιο συγκεκριµένα στον τρόπο µε τον οποίο 

παρουσιάζονται οι Τούρκοι µέσα σ� αυτά. Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε είναι  

ότι οι άγριοι και απολίτιστοι Τούρκοι παρουσιάζονται ως ο βασικότερος εχθρός των 

ανώτερων και πολιτισµένων Ελλήνων, των οποίων εκτός από τη χώρα θέλουν να 

κλέψουν και τη δόξα που προέρχεται από το αρχαίο ένδοξο παρελθόν τους. (Το ίδιο 

βέβαια ισχύει και για τα αντίστοιχα τουρκικά εγχειρίδια, τα οποία εξετάστηκαν και 

αυτά στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας). 

 Η έρευνα της Καλογιαννάκη - Χουρδάκη Π. (1993)26 ασχολείται µε τους 

Έλληνες µαθητές του δηµοτικού σχολείου και την πολιτική κοινωνικοποίησή τους, 

και της οποίας ένα από τα συµπεράσµατα είναι ότι οι προτιµήσεις των παιδιών προς 

τις άλλες χώρες, καθώς και τα συναισθήµατα αποστροφής και αρνητισµού φαίνεται 

ότι σχετίζονται µε το γενικότερο πολιτικό κλίµα, τα ιστορικο-πολιτικά µηνύµατα και 
                                                 
24 Σ. Μάππα, 1982, Ιστορία και ιδεολογία: τα σχολικά εγχειρίδια, στο Κριτική της εκπαιδευτικής 
πολιτικής (1974-1981), Αθήνα, Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, σ.σ. 62-77.  
25 H. Millas, 1992, History textbooks in Greece and Turkey, in History Workshop Journal, vol. 21, no. 
2, p.p. 21-33. 
26 Π. Καλογιαννάκη - Χουρδάκη, 1993, Έλληνες µαθητές του δηµοτικού σχολείου και πολιτική 
κοινωνικοποίηση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη,  
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τα εθνικά βιώµατα, όπως αυτά προβάλλονται στα παιδιά από το σχολείο, την 

οικογένεια και τα Μ.Μ.Ε. 

 Ακολουθεί η έρευνα του Χουρδάκη Α. (1994),27 η οποία έδειξε ότι δεν 

προβάλλεται η οικουµενικότητα µέσω της παρουσίας και της διαπραγµάτευσης του 

Αρχαίου Κόσµου µέσα από τα βιβλία του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, τα οποία 

παραµένουν σχεδόν αποκλειστικά ελληνοκεντρικά. Έτσι, η έκταση του αρχαίου 

κόσµου περιορίζεται κυρίως στην προϊστορική εποχή (Κρήτη - Μυκήνες) και στην 

κλασική ελληνική αρχαιότητα (5ος-4ος π.Χ. αιώνας). Οι µνείες στον υπόλοιπο αρχαίο 

κόσµο είναι ελάχιστες και αποσπασµατικές απλές αναφορές σε αρχαίους 

Ανατολικούς και Μεσογειακούς λαούς. Αρκετές αναφορές γίνονται µόνο στο 

Ρωµαϊκό πολιτισµό, ενώ αγνοείται η πολιτιστική ιστορία των αρχαίων Ανατολικών 

και Μεσογειακών λαών, της Άπω Ανατολής και της Κεντρικής Αµερικής. 

 Ο Μπονίδης Κ. (1995)28 επιδιώκοντας να καταγράψει την εικόνα των άλλων 

λαών στα εγχειρίδια της Γλώσσας και της Ιστορίας, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα 

σχολικά αυτά εγχειρίδια είναι εθνοκεντρικά και οι αναφορές στους άλλους λαούς 

είναι γεµάτες προκατάληψη και εχθρότητα. 

 Η έρευνα του Φλουρή Γ., για την εικόνα της Ευρώπης στο αναλυτικό 

πρόγραµµα του ελληνικού δηµοτικού σχολείου (1995)29 αποκάλυψε ότι αυτή 

παρουσιάζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω πολεµικών γεγονότων, ενώ παράλληλα οι 

αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελάχιστες. 

 Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Φλουρής Γ. και Καλογιαννάκη - Χουρδάκη Π. 

(1996)30 για τους Βαλκάνιους λαούς και τους Τούρκους έδειξε ότι από τη µια µεριά 

τα εγχειρίδια καλλιεργούν ένα είδος εθνοκεντρισµού στους Έλληνες µαθητές µε το να 

προσδίδουν από τη µια ιδιαίτερη αξία στον ελληνικό πολιτισµό και από την άλλη ένα 

αρκετά ικανό ποσοστό αναφορών στους λαούς αυτούς ήταν αρνητικές, γεγονός που 

                                                 
27 Α. Χουρδάκη, 1994, Ο "αρχαίος κόσµος" στα βιβλία του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, Αθήνα, 
εκδ. Γρηγόρη, βλ. επίσης ιδίου, 1995, Θέµατα από την Ιστορία της Παιδείας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 
και 1996, A global dimension via the teaching of the "Ancient World". Theoretical concepts and an 
empirical approach from Greek primary textbooks, in Mediterranean Journal of Educational Studies, 
Vol. 1, No. 2, p.p. 157-182. 
28 Κ. Μπονίδη, 1995, Οι άλλοι λαοί στα ελληνικά εγχειρίδια Γλώσσας και Ιστορίας του ∆ηµοτικού 
Σχολείου, στα πρακτικά της ηµερίδας µε θέµα: Σχολικά Εγχειρίδια, Βαλκανικών Χωρών, εκδ. 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σ.σ. 15-34. 
29 G. Flouris, 1995, Image of Europe in the Curriculum of the Greek Elementary School, in Bell G. 
(ed.) Educating European Citizens, London, David Fulton Publ., p.p. 104-119. 
30 Γ. Φλουρή & Π. Καλογιαννάκη, 1996, Εθνοκεντρισµός και Εκπαίδευση. Η περίπτωση των 
Βαλκάνιων Λαών και Τούρκων στα Ελληνικά Σχολικά Βιβλία: αφορµή για προβληµατισµό και 
συζήτηση, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 23, σ.σ. 207-248. 
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παρεµποδίζει την προώθηση τόσο της οικουµενικής εκπαίδευσης όσο και της 

εκπαίδευσης για ειρήνη. 

Ο ∆εληκωσταντής Κ. (1997)31 αναλύοντας το περιεχόµενο των εγχειριδίων του 

µαθήµατος των θρησκευτικών, παρατήρησε ότι αναφορές σε άλλες θρησκείες, πλην 

του χριστιανισµού, συναντώνται κατά κύριο λόγο στο εγχειρίδιο της Ε΄ δηµοτικού 

και αφορούν, ως επί το πλείστον, τον ισλαµισµό, του οποίου βασικός εκπρόσωπος 

είναι ο τούρκος κατακτητής. Έτσι, υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι ο ισλαµισµός 

είναι αποκλειστικά τουρκική θρησκεία. 

 Μια άλλη έρευνα του Φλουρή Γ., που αφορούσε την ύπαρξη ή µη 

οικουµενικών θεµάτων στα σχολικά εγχειρίδια των µαθηµάτων των κοινωνικών 

σπουδών (1997)32 έδειξε ότι τα σχολικά εγχειρίδια δεν έχουν προσαρµοστεί στις νέες 

πραγµατικότητες της διεθνούς σκηνής, µια που εξακολουθεί να κυριαρχεί σ' αυτά 

τόσο η αρχαία ελληνική όσο και η ελληνοχριστιανική παράδοση.  

Ο Καραγιώργος ∆. (1998)33 στην έρευνά του αναφορικά µε την εικόνα του 

γείτονα στα εγχειρίδια κοινωνικών σπουδών του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, 

επισηµαίνει ότι διακρίνονται από µη ανεκτικότητα και εµπάθεια απέναντι στους 

γειτονικούς µας λαούς.   

Στην έρευνα που διεξήγαγαν το 1999 οι Φλουρής Γ. & Ιβρίντελη Μ.34 

αναφορικά µε τον τρόπο παρουσίασης των Μεσογειακών λαών στο Α.Π. και τα 

σχολικά εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 

αναφορές που γίνονται στους λαούς αυτούς είναι, κυρίως, µέσω πολεµικών 

γεγονότων και συγκρούσεων. Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

αναφορών που εντοπίστηκαν ήταν αρνητικές, από τις οποίες η µεγάλη πλειοψηφία 

αφορούσε τις µεσογειακές χώρες του Αφρικής και της Ασίας, λόγω του ότι αυτές 

παρουσιάζονται, κυρίως, µέσω των προβληµάτων που τις µαστίζουν. 

                                                 
31 Κ. ∆εληκωσταντή, 1997, Οι άλλες θρησκείες στα νέα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών του 
δηµοτικού σχολείου, στο Μακεδνόν, τ. 3, σ.σ. 25-34. 
32 G. Flouris, 1997, Global  Dimensions in the Educational Legislation, Social Studies Curriculum and 
Textbooks of Greek Compulsory Education (Grades 1-9), in Mediterranean Journal of Educational 
Studies, Vol. 2, No. 2, p.p. 17-39.  
33 ∆. Καραγιώργου, 1998, Η εικόνα του «άλλου»/του «ξένου»/ του «γείτονα» στα σχολικά εγχειρίδια 
κοινωνικών σπουδών του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνές Συνέδριο µε 
θέµα «Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά εγχειρίδια των Βαλκανικών χωρών, Θεσσαλονίκη, 
16-18 Οκτωβρίου.    
34 Φλουρή Γ. & Ιβρίντελη Μ., 1999, Η Εικόνα των Μεσογειακών Λαών στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, 
στα Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου: Η Περίπτωση της Ελληνικής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την «Εκπαίδευση στις Χώρες της Ανατολικής 
Λεκάνης της Μεσογείου» που διοργανώθηκε από το ΚΕΕ και τον ΟΟΣΑ, Αθήνα, 1-4 ∆εκεµβρίου. 
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Στη έρευνα του Chelmis S. (1999)35 καταδεικνύεται ότι τόσο το Α.Π. 

πρόγραµµα όσο και τα σχολικά εγχειρίδια του µαθήµατος της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής είναι διάχυτα από τις παραδοσιακές αξίες της ελληνοχριστιανικής 

παράδοσης, τις οποίες καλούνται άκριτα να αποδεχτούν και να υιοθετήσουν οι 

έλληνες µαθητές. Επιπρόσθετα, απουσιάζουν οι αναφορές σε κοινά αποδεκτές 

υπερεθνικές-οικουµενικές αξίες.  

Σε αντίστοιχη έρευνα των Κοντάκου Α., Κόνσολα Ε. & Χατζηγεωργίου Ι. 

(1999),36 στην οποία εξετάστηκαν τα εγχειρίδια της Γλώσσας, προκειµένου να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν µέσα σ� αυτά αναφορές στις ονοµαζόµενες «ευρωπαϊκές 

αξίες», αν και εµφανίζονται σ� αυτά ελάχιστες σχετικές αναφορές, στην ουσία είναι 

σαν να µην υπάρχουν, αφού η λειτουργικότητά τους αντισταθµίζεται από τα 

υπερβολικά υψηλά ποσοστά εµφάνισης του ρόλου του εθνικού τοµέα στο εν λόγω 

θέµα.  

Στόχος µιας διαχρονικής έρευνας ήταν η αναζήτηση των αλλαγών που 

σηµειώθηκαν στην εικόνα του Βούλγαρου και του Τούρκου στα ελληνικά σχολικά 

εγχειρίδια της ιστορίας της Ε΄ και Στ΄ δηµοτικού από το 1950-1990.37 Τα 

συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε είναι ότι η εικόνα των δύο πιο σηµαντικών 

ελληνικών εθνικών «άλλων» βελτιώθηκε σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου και 

πιο συγκεκριµένα από το 1974 και µετά, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι έχουν πλέον 

πλήρως εκλείψει οι αρνητικές και στερεοτυπικές αναφορές στους δύο παραπάνω 

λαούς, αλλά απλά ότι έχουν κατά πολύ περιοριστεί.   

Οι Roussakis Y. & Matsagouras E. (2000)38 επιχειρώντας µια διερεύνηση των 

σχολικών εγχειριδίων του δηµοτικού αναφορικά µε την εικόνα των µεσογειακών 

λαών µέσα σ� αυτά, επισηµαίνουν το γεγονός ότι παρατηρείται µια έµφαση στην 

εικόνα της ευρωπαϊκής αρχαιότητας στην περιοχή, ενώ δε δίνεται σχεδόν καθόλου 

σηµασία στη σύγχρονη εικόνα της εν λόγω περιοχής. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν 

αρκετές θετικές αναφορές στους µη ευρωπαίους κατοίκους της περιοχής της 

Μεσογείου.   

                                                 
35 S. Chelmis, 1999, op.cit., p.p. 65-72. 
36 Α. Κοντάκου, Ε. Κόσνολα & Ι. Χατζηγεωργίου, 1999, όπ.π., σ.σ. 317-324. 
37 Λ. Κουλλάπη, 2000, Η εικόνα των Βουλγάρων και των Τούρκων στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της περιόδου 1950-90, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σπιτανού Α. 
(επιµ.) Η εικόνα του «άλλου»/ γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών, Αθήνα, εκδ. 
Τυπωθήτω, σ.σ. 361-374.   
38 Y. Roussakis & E. Matsagouras, 2000, op.cit., p.p. 257-264.  
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Όσον αφορά την εικόνα των Βαλκανικών λαών στο Α.Π. και στα σχολικά 

εγχειρίδια µαθητή και δασκάλου του δηµοτικού σχολείου, η έρευνα των Φλουρή Γ. & 

Ιβρίντελη Μ. (2000)39 αποκάλυψε ότι παρά το σχετικά µεγάλο αριθµό αναφορών που 

εντοπίστηκαν, τα παραπάνω τεκµήρια εξακολουθούν να παραµένουν εθνοκεντρικά, 

µια που οι Βαλκάνιοι λαοί ορίζονται και αποκτούν σηµασία αποκλειστικά και µόνο 

όταν συµβάλλουν στην επιβεβαίωση της µοναδικότητας του ελληνισµού και 

αγνοούνται καταφανώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Τις περισσότερες αναφορές 

συγκεντρώνουν οι Τούρκοι, ενώ όλοι οι Βαλκάνιοι λαοί παρουσιάζονται, ως επί το 

πλείστον, µέσω συγκρούσεων και πολέµων, όπου τις περισσότερες φορές οι Έλληνες 

έχουν το δίκιο και οι «άλλοι» το άδικο. Τέλος, επισηµαίνεται η απουσία των 

πολιτισµικών συνεπειών της µακρόχρονης κοινής ζωής και ιστορίας των βακλανικών 

λαών και εθνών.  Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξαν και οι υπόλοιπες έρευνες 

που πραγµατοποιήθηκαν από του ίδιους ερευνητές, και οι οποίες σχετίζοντας, ως επί 

το πλείστον, µε την εικόνα της Ευρώπης, του «κόσµου»αλλά και του εθνικού 

«άλλου» στο αναλυτικό πρόγραµµα, τα σχολικά εγχειρίδια και τα βιβλία δασκάλου 

της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.40  

 Όλοι πάντως καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα ελληνικά σχολικά 

εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου είναι εθνοκεντρικά και ότι δεν είναι απαλλαγµένα 

από στερεότυπα και εικόνες εχθρού για τους άλλους λαούς και κυρίως τους 

Τούρκους, ενώ τα οικουµενικά θέµατα που εµπεριέχονται στα µαθήµατα των 
                                                 
39 Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2000, Η εικόνα των βαλκάνιων γειτόνων µας στο αναλυτικό πρόγραµµα, 
στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία δασκάλου του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σπιτανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 231-262. 
40 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Μ. Ιβρίντελη, 1998, Ο «κόσµος» στο αναλυτικό πρόγραµµα, 
στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία δασκάλου του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, Master, Ρέθυµνο, 
Πανεπιστήµιο Κρήτητς, Μ. Ιβρίντελη, 2001, Η εικόνα του κόσµου στο αναλυτικό πρόγραµµα (Α.Π.) 
και τα σχολικά εγχειρίδια του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, στα πρακτικά του Πανελλήνιου 
Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα: «Σχολική 
γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», Ιωάννινα, 3-6 Μαϊου, Γ. Φλουρή & Μ. 
Ιβρίντελη, 2000, Η Παρουσία της Ευρώπης στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των Κοινωνικών Σπουδών της 
Ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκριτική Θεώρηση των Τριών Τελευταίων ∆εκαετιών του 
20ου Αιώνα (1977, 1982, 1999), στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το 
Πανεπιστήµιο Πατρών, µε θέµα: «Ιστορία της Εκπαίδευσης», Πάτρα, 28-30 Σεπτεµβρίου, Γ. Φλουρή 
& Μ. Ιβρίντελη, 2001α, Η Ευρώπη ως λόγος και ως εικόνα στα σχολικά εγχειρίδια των κοινωνικών 
σπουδών της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκριτική θεώρηση του τελευταίου τέταρτου 
του 20ου αιώνα, στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.∆.Ε. του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα: «Σχολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», 
Ιωάννινα, 3-6 Μαϊου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2001β, Η Ευρώπη ως λόγος στο αναλυτικό 
πρόγραµµα της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο Ουζούνη Κ. & Καραφύλλη Α. (επιµ.) Ο 
δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ένωση, Ξάνθη, εκδ. Σπανίδη, σ.σ. 93-106, Γ. Φλουρή & Μ. 
Ιβρίντελη, 2002, Η παρουσία των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης στο αναλυτικό πρόγραµµα της 
ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε 
από το Π.Τ.Ν. του Πανεπιστηµίου Πατρών µε θέµα: «Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση 
στην εκπαίδευση, Πάτρα, 17-19 Μαϊου. 
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κοινωνικών σπουδών είναι ισχνά σε ποσότητα µε εξαίρεση το µάθηµα της 

γεωγραφίας, το οποίο από τη φύση του διαπραγµατεύεται θέµατα γύρω από τη γη. 

 Στα ίδια περίπου πλαίσια κινούνται και οι συγκριτικές έρευνες που 

ασχολούνται παράλληλα µε τα εγχειρίδια του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου. 

Αναφέρουµε την προσπάθεια που γίνεται στον Τοµέα Παιδαγωγικής της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου από το ακαδηµαϊκό έτος 1991/92 διεξάγεται 

υπό τη διεύθυνση του Ξωχέλλη Π. ένα ερευνητικό πρόγραµµα µε σκοπό τη 

συγκρότηση αρχείου και αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Στόχος του προγράµµατος είναι να διερευνήσει την εικόνα των 

γειτονικών µας λαών µέσα από τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και αντίστοιχα την εικόνα των Ελλήνων µέσα από τα αντίστοιχα των 

βαλκανικών καταρχήν και στη συνέχεια και των ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, η εξέταση 

των εγχειριδίων της Ιστορίας των δύο τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού, καθώς και 

της Β' Γυµνασίου αποκάλυψε ότι οι Τούρκοι είναι  ο γειτονικός µας λαός, που µας 

απασχολεί κατεξοχήν, και στη συνέχεια, αλλά µε µεγάλη απόσταση σπουδαιότητας, 

έρχονται οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι. Αντίθετα, οι Αλβανοί πολύ λίγο µας 

ενδιαφέρουν, ενώ οι Ρουµάνοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Καταλήγουν λοιπόν στο 

συµπέρασµα ότι η ανισοµέρεια αυτή παραµορφώνει εν µέρει την ιστορική εικόνα που 

αποκτούν οι µαθητές στο σχολείο αναφορικά µε τους άλλους λαούς της Βαλκανικής, 

µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να παρακολουθήσουν πέρα από συναισθηµατισµούς 

και µε βάση την ιστορική γνώση τις προθέσεις, τις επιδιώξεις ή και τις διεκδικήσεις 

τους.41 

Η έρευνα της Ασκούνη Ν. (1997),42 η οποία εξέτασε την εικόνα τόσο των 

Ελλήνων όσο και των "άλλων" στα εγχειρίδια της Γλώσσας της Στ' ∆ηµοτικού, 

καθώς και των τριών τάξεων του Γυµνασίου. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι σε όλα τα 

εγχειρίδια η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων είναι Έλληνες. Επιπρόσθετα, η 

πορεία του εθνικού εαυτού µέσα στο χρόνο περιγράφεται πάντα σε σχέση µε κάποιον 

εχθρικό "άλλο", µέσα σ' ένα πλαίσιο συγκρούσεων και πολεµικών περιπετειών ως 

διαρκής άµυνα απέναντι σε ποικίλης προέλευσης επιβουλές. Ο εθνικός άλλος 

                                                 
41 Α. Καψάλη & ∆. Χαραλάµπους, 1995, Σχολικά Εγχειρίδια. Θεσµική εξέλιξη και Σύγχρονη 
Προβληµατική, Αθήνα, εκδ. Έκφραση, Π. Ξωχέλλη & Α. Καψάλη, 1992, Έκθεση έρευνας 
"Συγκρότηση αρχείου και αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων ∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου", 
Θεσσαλονίκη. 
42 Ν. Ασκούνη, 1997, "Μια µακρά πορεία στο χρόνο...": οι Έλληνες και οι άλλοι στα βιβλία της 
γλώσσας, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) "Τί είν' η πατρίδα µας;" Εθνοκεντρισµός στην 
εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ.σ. 442-489. 
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εµφανίζεται στο περιεχόµενο των βιβλίων που εξετάστηκαν µε όψεις διαφορετικές, 

αντίστοιχες µε τον ιδιαίτερο προσανατολισµό του καθενός. Παράλληλα, η αυτόνοµη 

παρουσία του "άλλου" (χωρίς άµεση σχέση µε τον εθνικό εαυτό), αν και είναι 

περιθωριακή στο εγχειρίδιο της Στ' δηµοτικού, είναι, αντίστροφα, ιδιαίτερα έντονη 

στα αντίστοιχα του γυµνασίου. 

 Η έρευνα της Βεντούρα Λ. (1997)43 εξέτασε τα εγχειρίδια του Εµείς και ο 

κόσµος της Α' και Γ' δηµοτικού, καθώς και τα εγχειρίδια της Γεωγραφίας της Στ' 

∆ηµοτικού και της Α' και Γ' Γυµνασίου. Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε είναι 

ότι τα εγχειρίδια αυτά υιοθετούν έναν ανθρωπιστικό λόγο και δεν περιέχουν 

αρνητικές αναφορές στον εθνικό άλλο. Υπολανθάνει ωστόσο µια αξιολόγηση και 

ιεράρχηση των χωρών και λαών µε κριτήρια τη µονόπλευρη επίδραση που ασκούν 

επί των άλλων και την εγγύτητά τους µε το πρότυπο της οικονοµικά ανεπτυγµένης 

Βορειοδυτικής Ευρώπης. 

 Τέλος, η έρευνα της Φραγκουδάκη Α. για τους απογόνους των Ελλήνων από 

την αρχαιότητα στα εγχειρίδια της Ιστορίας των Γ' και Στ' τάξεων του δηµοτικού, 

καθώς και της Γ' Γυµνασίου (1997),44 καταλήγει στο συµπέρασµα ότι κυριαρχεί η 

αντίληψη πως η εξέλιξη του ανθρώπου αλλά και των πολιτισµών έχει ως επίκεντρο 

την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, απουσιάζουν ουσιαστικά οι αρχαιότεροι από τον 

µινωικό πολιτισµό, και οι ελάχιστες και σποραδικές αναφορές στην Αίγυπτο και τη 

Μεσοποταµία δεν αναιρούν την εικόνα αυτή, καθώς µάλιστα µνηµονεύονται τις 

περισσότερες φορές σε σχέση µε τους Κρήτες και την εµπορική τους θαλασσοκρατία. 

Το µήνυµα αυτό κάνει ακόµα εντονότερο η αποσιώπηση άλλων µεγάλων αρχαίων 

πολιτισµών, όπως π.χ. ο κινέζικος, που εµφανίζονται έµµεσα δευτερεύοντες και 

ασήµαντοι. Σε τελική ανάλυση, οι εθνικοί άλλοι περιορίζονται σε εκείνους που στην 

ιστορία είχαν οι Έλληνες σχέσεις εχθρικές και εµπόλεµες. 

Στην έρευνα που διεξήχθη από την Κωνσταντινίδου Ε. (2000)45 αναφορικά µε 

την εικόνα του «άλλου» στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, επισηµαίνεται το 

γεγονός ότι οι βελτιώσεις που παρατηρούνται ως προς την εικόνα του «άλλου», παρά 

τον περιορισµό των αρνητικών εικόνων τους, χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά 

                                                 
43 Λ. Βεντούρα, 1997, Τα βιβλία γεωγραφίας: αντιφάσεις στο ανθρωπιστικό και εκσυγχρονιστικό 
µήνυµα, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 401-441. 
44 Α. Φραγκουδάκη, 1997, "Απόγονοι" Ελλήνων "από τη µυκηναϊκή εποχή": η ανάλυση των 
εγχειριδίων της Ιστορίας, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 344-400. 
45 Ε. Κωνσταντινίδου, 2000, Οι αλλαγές στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας:Πόσο αποτελεσµατικές 
είναι στη «βελτίωση» της εικόνας του εθνικού άλλου;, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σπιτανού Α. 
(επιµ.) όπ.π. σ.σ. 375-392.     
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επιφανειακές. Επιπρόσθετα, µέσα σ� αυτά είναι εµφανής η προσπάθεια τεκµηρίωσης 

του δεσµού των ελλήνων µε τη ∆ύση και η διαφοροποίησή τους από την Ανατολή.   

 Όσον αφορά τώρα τις έρευνες που αφορούν αποκλειστικά τα εγχειρίδια του 

Γυµνασίου, αναφέρουµε την έρευνα του Άχλη Ν. (1983)46 για την εικόνα των 

Βούλγαρων και Τούρκων στα εγχειρίδια της Ιστορίας Γυµνασίου και Λυκείου, για τα 

οποία παρατηρεί ότι καλλιεργούν το αίσθηµα της κατωτερότητας, της καχυποψίας 

και της εχθρότητας προς τους "άλλους", ενώ παράλληλα παρουσιάζουν στοιχεία 

υπεροχής του έθνους, του κράτους, της κοινωνίας, της θρησκείας, του πολιτισµού και 

της φυλής µας. 

 Ακολουθεί η έρευνα του ∆ιαµαντόπουλου Γ. για την εικόνα του "άλλου" στα 

εγχειρίδια της Ιστορίας (1995),47ο οποίος παρατηρεί ότι συνεχίζεται και στο 

Γυµνάσιο η καλλιέργεια αισθηµάτων ανωτερότητάς µας απέναντι στους άλλους 

λαούς. Παράλληλα, διακρίνει διάχυτο ένα κλίµα αντιπάθειας και καχυποψίας, το 

οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καµία αναφορά σε Βαλκανικούς 

λαούς τους οποίους δεν έχουµε εµπλακεί σε πολέµους ως αντίπαλοι, ενώ για τους 

Σέρβους, µε τους οποίους οι σχέσεις µας είναι παραδοσιακά φιλικές, οι αναφορές 

είναι ελάχιστες. 

 Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, η παρατήρηση προηγούµενων ερευνητών ότι τα 

σχολικά εγχειρίδια γράφονται µε προοπτική να εξυπηρετήσουν τα εθνικά 

συµφέροντα, επιδιώκουν να διαµορφώσουν την εθνική συνείδηση, ενώ ταυτόχρονα 

υποβαθµίζουν έµµεσα ή άµεσα τους άλλους λαούς, µη συµβάλλοντας στην προώθηση 

της οικουµενικότητας και στην προβολή των παγκόσµιων αξιών.48   

Τέλος, η διαχρονική έρευνα που πραγµατοποίησε το Αγγελόπουλος Κ. (2000)49 

και η οποία αφορά τα εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 

1950 και εξής, παρατηρεί ότι διακρίνονται από τις έννοιες τις εθνικής συνέχειας, της 

κοινής παιδείας και θρησκείας ως δύο από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας, και, τέλος, από την ιδέα του ηρωισµού, ο οποίος 

σαφώς αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνικού έθνους.  

                                                 
46 Ν. Άχλη, 1983, Οι γειτονικοί µας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι, στα σχολικά βιβλία Ιστορίας 
Γυµνασίου και Λυκείου, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη.  
47 Γ. ∆ιαµαντόπουλου, κ.ά., 1995, Η εικόνα του "άλλου" στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας 
του Γυµνασίου, στα πρακτικά της ηµερίδας µε θέµα: Σχολικά Εγχειρίδια Βαλκανικών Χωρών, όπ.π., 
σ.σ. 47-58. 
48 Γ. Φλουρή & Π.  Καλογιαννάκη, 1996, όπ.π. 
49 Κ. Αγγελόπουλου, 2000, ∆ιακηρύσσοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα µέσω της διαλεκτικής στα 
σχολικά βιβλία της ελληνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 1950 και εξής, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σπιτανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 319-334. 
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2.4. ΤΟ Α.Π. ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

Κανένα άλλο εκπαιδευτικό θέµα δεν έχει προκαλέσει 

περισσότερες αντιπαραθέσεις όσο εκείνο του Α.Π. 

Πρέπει όλοι οι µαθητές να διδάσκονται ένα βασικό 

πυρήνα Α.Π.; Αν ναι, πρέπει να δοθεί έµφαση στις 

ευρωπαϊκές ρίζες του έθνους µας; Πρέπει να είναι  

ένα πολυπολιτισµικό Α.Π.; Για όλα τα παιδιά; Ή 

πρέπει να δηµιουργηθεί ένα εξειδικευµένο Α.Π. 

για κάθε µια από τις εθνικές οµάδες που αποτελούν 

το πολυσυλλεκτικό έθνος µας; Όποια και αν είναι η  

απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα, αυτό που πρέπει 

να έχουµε πάντα στο µυαλό µας είναι ότι «όποιος ελέγχει 

το παρελθόν ελέγχει το µέλλον, και αυτός που ελέγχει το 

παρόν ελέγχει το παρελθόν». 

Pollack Sadker M. & Miller Sadker D. 1997.   

Σε πολυεθνικά, πολυπολιτισµικά έθνη-κράτη όπως είναι οι ΗΠΑ, η αποδοχή της 

έννοιας του έθνους-κράτους ως βάση εξήγησης των κοινωνικών φαινοµένων που 

λαµβάνουν χώρα σ� αυτά είναι δυνατόν να µας παραπλανήσει, µια που µπορεί να µην 

λάβουµε υπόψη µας τις σηµαντικές πολιτισµικές πολιτισµικές διαφοροποιήσεις που 

ενυπάρχουν σ� αυτό, µε αποτέλεσµα να περιοριστούµε µόνο στην εξέταση της 

κυρίαρχης κουλτούρας. 

Οι ΗΠΑ έχουν πληθυσµό πάνω από 265 εκατοµµύρια, τα οποία προέρχονται 

από εκ διαµέτρου αντίθετα εθνικά και φυλετικά συγκείµενα, εντούτοις ως πολίτες 

των ΗΠΑ διακρίνονται από µια τόσο ισχυρή αίσθηση εθνικής ταυτότητας, η οποία 

είναι δυνατόν να µην απαντάται σε άλλα µικρότερα και πιο οµοιογενή έθνη-κράτη. 

Πιο σηµαντική από την οµοιογένεια εµφανίζεται στην περίπτωση των ΗΠΑ η 

υιοθέτηση κοινών αξιών, καθώς και κοινών οικονοµικών, κοινωνικών και 

πολιτισµικών συµφερόντων.1    

                                                 
1 Α.Ε. Γκότοβου, 2001, Οικουµενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα. Η επαναδιαπραγµάτευση του 
νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. ιδίου, J. Banks, 1994, Multiethnic education. Theory and 
practice, Boston, Allyn & Bacon, C.F. Diaz, 1992, The next millennium: A mutlicultural imperative for 
education, in Diaz C.F. (ed.) Multicultural education for the 21st century, Washington:DC., Nea Publ., 
p.p. 12-22, H. Giroux, 1998, The politics of national identity and the pedagogy of multiculturalism in 
the USA, in Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, Routledge, p.p. 178-194, T.M. Hesburgh, 
1989, A global agenda and american concerns, in McGhee G.C., Krogh P.F. & Thompson K.W. (eds.) 
National interest and global goals, New York, University Press of America, p.p. 133-140, P.F. Krogh, 
1989, The United States and global goals, in McGhee G.C., Krogh P.F. & Thompson K.W. (eds.) 



 311

Οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν στην ισχυρότερη οικονοµική δύναµη µετά το τέλος του 

∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Στα 1950, οι ΗΠΑ ευθύνονταν για το 59% της 

παγκόσµιας βιοµηχανικής παραγωγής. Οι συνθήκες αυτές δεν συνέβαλαν στην 

προαγωγή της έννοιας της παγκόσµιας αλληλεξάρτησης στους αµερικανούς πολίτες. 

Όταν ένα έθνος έχει ένα τόσο µεγάλο µερίδιο της διεθνούς οικονοµικής δύναµης, 

είναι πολύ δύσκολο για το έθνος αυτό να αντισταθεί στην τάση του να καθοδηγεί 

παρά να διαπραγµατεύεται. Στις µέρες µας οι ΗΠΑ εξακολουθούν να χρησιµοποιούν 

τη διάκριση αυτή, ότι δηλαδή είναι το έθνος µε την µεγαλύτερη σε διεθνές επίπεδο 

οικονοµία. Εντούτοις, στο σύγχρονο µετανεωτερικό οικονοµικό συγκείµενο η δύναµή 

τους έχει περιοριστεί στο 25%. Σε σχέση µε τη επίπεδο διαβίωσης των πολιτών τους, 

οι ΗΠΑ βρίσκονται στην Πέµπτη θέση πίσω από τον Καναδά, την Ελβετία, την 

Ιαπωνία και τη Γερµανία.2   

Επιπρόσθετα, στις ΗΠΑ η εθνική ποικιλοµορφία έχει παραµείνει αρκετά ορατή 

παρά τις αφοµοιωτικές προσπάθειες οι οποίες έλαβαν χώρα κατά µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Έτσι σηµαντικές πληθυσµιακές οµάδες εξακολουθούν να διατηρούν 

σηµαντικούς δεσµούς µε τις εθνικές τους κουλτούρες, τα σύµβολα και τις 

πατροπαράδοτες παραδόσεις τους. Ο εθνικός αυτοπροσδιορισµός συχνά επιτείνεται 

από τις διακρίσεις µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωπες αρκετές πληθυσµιακές οµάδες, 

λόγω των ιδιαίτερων φυλετικών, γλωσσικών ή πολιτισµικών τους χαρακτηριστικών. 

                                                                                                                                            
op.cit., p.p. 193-204, M. Peters, 1995, Radical democracy, the politics of dofference, and education, in 
Kanpol B. & McLaren P. (eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common struggle, 
London, Bergin & Garvey, p.p. 39-57, D. Reese, 1996, Teaching young children about native 
americans, in ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, Urbana:Ill, 
http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed394744.html, p.p. 1-4, J. Rotblat, 1997, Preface, in 
Rotblat J. (ed.) World citizenship. Allegiance to humanity, New York, St. Martin�s Press, p.p. vii-xvi, 
S. Shapiro, 1995, Educational change and the crisis of the left: Toward a postmodern educational 
discourse, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 19-38, C.A. Torres, 1998, Democracy, 
education, and multiculturalism, New York, Rowman & Littlefield, B. Waldschmidt-Nelson, 1997, 
Black seperatism as an alternative to the goal of racial integration: A comparison of the nation of Islam 
and the black power movement of the 1960s, in Krakau K. (ed.) The Americanb nation-National 
identity-Nationalism, New Brunswick: N.J., Lit Verlag, p.p. 263-282, R.J. Wood, 1959, Seeing the 
world as others see it, in Liberal Education, vol. 45, p.p. 2-6.    
2 Γ. Χατζηγεωργίου, 1998, Γνώθι το curriculum, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, C.F. Diaz, B.G. Massialas & 
J.A. Xanthopoulos, 1999, Global perspectives for educators, Boston, Allyn & Bacon, R. Farren, 1994, 
Nationality, ethnicity, political socialization, and public policy: Some cross-national perspectives, in 
Farren R. (ed.) Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 23-102, H.A. 
Giroux, 1995, The politics of insurgent multiculturalism in the era of Los Angeles uprising, in Kanpol 
B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 107-124, E. Hicks, 1999, Ninety-five languages and seven forms of 
intelligence, New York, Peter Lang, K. Krakau, 1997, Nation-national identity-Nationalism: An 
introduction, in Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 7-16, M. Lazerson, 1993, Social class, ethnicity, and 
education in American history, in Harvard Educational Review, vol. 19, no. 2, p.p. 314-320, R. 
Nicholas, 1991, Cultures in the curriculum, in Liberal Education, vol. 77, no. 3, p.p. 16-21, C.A. 
Torres, 1998, op.cit., J. Wertsch, 1998, Mind as action, New York, Oxford University Press, R.J. 
Wood, 1959, op.cit. p.p. 2-6.  
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Ο εθνικός αυτοπροσδιορισµός επιτείνεται, επίσης, σε περιόδους µεγάλης εισροής 

νέων µεταναστών στις ΗΠΑ.3 Χιλιάδες µετανάστες από την Ασία και τη Λατινική 

Αµερική µετακινήθηκαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, πως αντιµετωπίζει η ίδια η ταυτότητα των ΗΠΑ τον 

εαυτό της σε σχέση µε τις διεθνείς εξελίξεις στα τέλη του 20ου αιώνα; Συνοπτικά, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι το θέµα της εθνικής ταυτότητας στις ΗΠΑ δεν έχει πλήρως 

αποσαφηνιστεί, µια που ακόµα και σήµερα οι φωνές που ακούγονται αναφέρονται σε 

θέσεις που είχαν πρωτοαρθρωθεί στις αρχές του 20ου αιώνα. Ωστόσο, είναι εµφανής ο 

φιλελεύθερος δηµοκρατικός διεθνισµός του χαρακτήρα των ΗΠΑ, ο οποίος 

διαµορφώθηκε µέσω της ιστορικής ανάπτυξης των κοινωνικών αγώνων που έλαβαν 

χώρα µέσα στα εδαφικά τους όρια, καθώς της πολιτικής κουλτούρας που υιοθετήθηκε 

προκειµένου να καταστήσει την εξωτερική πολιτική της χώρας αµιγώς αµερικανική.4 

Μια τέτοιου είδους ταυτότητα µπορεί να µην ανταποκρίνεται σε όλες τις πλευρές του 

αµερικανικού τρόπου ζωής, ωστόσο αποτελεί το πιο διακριτό εθνικό τους 

χαρακτηριστικό, το οποίο µάλιστα έχει σηµαντικό αντίκτυπο και στη σύγχρονη 

µετανεωτερική διεθνή πραγµατικότητα. 

Σε αντίθεση µε τα έθνη-κράτη των οποίων η εθνική ταυτότητα µπορεί να 

θεωρηθεί ως µια εξολοκλήρου δική τους «κατασκευή», οι ΗΠΑ όλο και περισσότερο 

αντιλαµβάνονται το εαυτό ως κάτοχο και συντηρητή πολλαπλών παλιών ταυτοτήτων. 

Σε αντίθεση µε τα έθνη που αποτελούνται από άτοµα τα οποία µπορούν να επιλέγουν 

ελεύθερα αυτό που θεωρούν τα ίδια καλύτερο γι� αυτά, οι ΗΠΑ αντιλαµβάνονται τον 

εαυτό τους ως µια σύνθεση από οµάδες ατόµων, οι οποίες άλλες λιγότερο και άλλες 

περισσότερο είναι ταυτίζονται µε τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά του τόπου 

προέλευσής τους. Στην περίπτωση των ΗΠΑ η εθνική ιδέα είναι «µία αποτελούµενη 

                                                 
3 J. Banks, 1994, op.cit., H. Giroux, 1998, op.cit., p.p. 178-194, T. Popkewitz, 1994, A political 
sociology of educational reform, New York, Teachers College Press, A. Rapoport, 1997, The dual role 
of the nation state in the evolution of world citizenship, in Rotblat J. (ed.) op.cit., p.p. 91-125. 
4 R. Samuda, 1997, Το καναδικό στίγµα της πολυπολιτισµικότητας: Κοινωνικές και εκπαιδευτικές 
επιπτώσεις, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 
σ.σ. 166-179, H.C. Triandis, 1997, Προς τον πλουραλισµό στην εκπαίδευση, στο Modgil S., κ.ά. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 130-165, R. Bauer, 1997, The �principal end of the Plantation�: The praying Indian 
and the politics of a New England colonial identity, 1630-1700, in Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 55-82, 
R. Farren, 1994, op.cti., p.p. 23-102, H. Giroux, 1998, op.cit., p.p. 178-194, R.J. Holton, 1998, 
Globalization and the nation-state, London, MacMillan, D. Locke, Multicultural counseling, in 
http://www.ed.gov/databases/ERIC-Digests/ed357316.html, p.p. 1-4, C. MacCarthy, 1991, 
Multicultural approaches to racial inequality in the United States, in Oxford Review of Education, vol. 
17, no. 3, p.p. 301-317, S. Shapiro, 1995, op.cit., p.p. 19-38, T. Smith, 1997, The American national 
identity and U.S. foreign policy, in Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 333-344, C.A. Torres, 1998, op.cit.  
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από πολλές άλλες» (e pluribus unum).5 Στο σηµείο αυτό καθοριστικό ρόλο 

διαδραµατίζει το εκπαιδευτικό σύστηµα µιας χώρας. 

Οι ιστορικές ρίζες της αµερικανικής εκπαίδευσης είναι ως επί το πλείστον 

ευρωπαϊκές. Οι αξίες και οι πρακτικές της αρχαίας Ελλάδας και Ρώµης είναι εµφανείς 

και διάχυτες σε όλο το αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η σηµερινή µορφή και 

διάρθρωσή του είναι το αποτέλεσµα µιας σειράς µακρόχρονων και ποικίλων 

αλλαγών, οι οποίες επιβάλλονταν κάθε φορά από τις ισχύουσες κοινωνικές δοµές.6 

Έτσι, αµέσως µετά τον Πόλεµο της Ανεξαρτησίας από την αγγλική κυριαρχία, το 

αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα αρχίζει σιγά-σιγά να αποκτά το δικό του διακριτό 

χαρακτήρα µέσω της θέσπισης µιας σειράς εκπαιδευτικών µέτρων. Στα µέτρα αυτά 

συγκαταλέγονται η δηµιουργία των σχολείων γενικής παιδείας, η διάδοση της 

εκπαίδευσης των γυναικών, η επέκταση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η 

συγγραφή σχολικών εγχειριδίων για τους αµερικανούς και τους προγόνους τους, και, 

τέλος, η διάδοση της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Αµέσως µετά τον 

                                                 
5 C. Bagley, 1997, Πολυπολιτισµικότητα, τάξη και ιδεολογία: Μια σύγκριση Ευρώπης-Καναδά, στο 
Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 89-105, J. Rifkin, 1996, Το τέλος της εργασίας και το µέλλον της, 
Αθήνα, εκδ. Νέα Σύνορα, J. Anderson, 1994, How we learn about race through history, in Kramer L., 
Reid D. & Barney W. (eds.) Learning history in America. Schools, cultures and politics, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, p.p. 87-106, J. Bnaks, 1994, op.cit., A. Busia, 1998, Re:locations-
rethinking Britain from Accra, Nnew York, and the map room of the British museum, in Bennett D. 
(ed.) op.cit., p.p. 267-281, H. Cleveland & L.P. Bloomfield, 1989, Rethinking international 
cooperation, in McGghee G.C., Krogh P.F. & Thompson K.W. (eds.) op.cit., p.p. 141-150, H. Dittgen, 
1997, The American debate about immigration in the 1990s: A new nationalism after the end of the 
Cold War?, in Krakau K. (ed.) op.cit, p.p. 197-232, C.A. Grant & J.M. Sachs, 1995, Multicultural 
education and postmodernism: Movement toward a dialogue, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., 
p.p. 89-105, I. Hassan, 1998, Counterpoints: Nationalism, colonialism, multiculturalism, etc., in 
personal perspective, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 282-294, D. Herrmann, 1997, Making Americans: 
Conceptions of the ideal American in campaigns to americanize new immigrants in early 20th century, 
in Krakau K. (ed.) op.cit., p.p. 169-184, D.M. Kirkham, 1993, The �new world order� in historical 
perspective, Worland:Wyo, High Palins publ., F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social studies in a global 
society, New York, Delmar publ., J. Stratton & I. Ang, 1998, Multicultural imagined communities: 
Cultural difference and national identity in the USA and Australia, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 135-
162.   
6 T. Husen, 1991, Η αµφισβήτηση του σχολείου, Αθήνα, εκδ. Προτάσεις, C.F. Diaz, 1992, Resistance 
to mutlicultural education: Concerns and responces, in Diaz C.F. (ed.) op.cit., p.p. 193-203, του ιδίου, 
1998, Research in multicultural education: Implications for teaching, paper presented at the KEE 
Confernce on �Research, Teaching and Learning� Delphi, 18-20 December, p.p. 1-7, C.F. Diaz, B.G. 
Massialas & J.A. Xanthopoulos, 1999, op.cit., S.M. Fain, 1988, Revising the american character: 
Perspectives on global education and multicultural education, in Louisiana Social Studies Journal, vol. 
15, no. 1, p.p. 26-33, T. Lewis, 1999, Valid knowledge and the problem of practical arts curricula, in 
Moon B. & Myrphy P. (eds.) Curriculum in context, London, The Open University Press, p.p. 130-147, 
I. Lister, 1995, Educating beyond the nation, in International Review of Education, vol. 41, no. 1-2, 
p.p. 109-118, W.G. Martin, 1996, Toward a �global� curriculum and classroom: Contrasting 
comparative and world-historical strategies, in Teaching Sociology, vol. 24, no. 2, p.p. 135-147, G. 
Morrison, 2000, Teaching in America, Boston, Allyn and Bacon, G. Pierce, 1993, The centrality of 
critical thinking in educating for diversity, paper presented at the 13th annual intarnational confernce on 
�Critical Thinking and Educational Reform�, Sonoma State University, 1-4 August, p.p. 1-15, D. 
Reese, 1996, op.cit., p.p. 1-4.    
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Εµφύλιο Πόλεµο, θεσπίστηκαν νέα µέτρα που αφορούσαν την εκπαίδευση των 

µαύρων κατοίκων της χώρας, καθώς και τη δηµιουργία σχολείων για τους ινδιάνους 

κατοίκους της χώρας, τα οποία υπήρξαν απόρροια µιας γενναίας εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης, η οποία σε µεταγενέστερη έκδοσή της, στη διάρκεια του 20ου αιώνα, 

επηρεάστηκε καθοριστικά από τις παιδαγωγικές αρχές του John Dewey. Τέλος, µετά 

τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, το αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

σηµαδεύτηκε από µια σειρά αλλαγών και µεταρρυθµίσεων οι οποίες αποτελούσαν 

απόρροια του διεθνούς κλίµατος που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του ψυχρού 

πολέµου, του κινήµατος των πολιτικών δικαιωµάτων, και το οποίο οδήγησε στην 

εκδήλωση του ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 

στην αναγνώριση της ισότητας των δύο φύλων, και στον πόλεµο ενάντια στη φτώχια.  

Ένας από τους βασικότερους σκοπούς του αµερικανικού εκπαιδευτικού, ήδη 

από την ίδρυσή του, υπήρξε η δηµιουργία αµερικανών πολιτών, µέσα από ένα σύνολο 

ατόµων που είχαν διαφορετικές, ευρωπαϊκές ως επί το πλείστον, καταβολές. Στην 

προσπάθειά του αυτή υιοθέτησε την πρακτική του γνωστού melting pot, η οποία 

στηρίχθηκε στην ιδέα της λειτουργίας της κυρίαρχης αµερικανικής κουλτούρας ως 

«χωνευτηριού», στο οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να ενταχθούν όλοι οι ήδη υπάρχοντες, 

αλλά και όλοι οι νέοι κάτοικοι της χώρας. Για περισσότερα από εκατό χρόνια η 

πρακτική αυτή αποτέλεσε τη βάση τόσο του εκπαιδευτικού συστήµατος των ΗΠΑ 

όσο και της κρατικής πολιτικής όσον αφορά το θέµα των εθνικών διαφοροποιήσεων 

µέσα στο συγκείµενο της χώρας.7 Το εκπαιδευτικό σύστηµα γινόταν αντιληπτό ως 

                                                 
7 M. Carnoy, 1988, Εκπαίδευση, οικονοµία και το κράτος, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 40, σ.σ. 8-42, 
Π. Καλογιαννάκη, 1998, M. Sadler, I. Kander, N. Hasn και η συγκριτική παιδαγωγική. Αναζητήσεις 
και προβληµατισµοί µέσα από το έργο τους, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Γ.Π. Μάρκου, 1996, Η 
διαπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, Β. Μασσιάλα, 1986, Η εκπαίδευση των ελλήνων της 
Αµερικής: Από την αφοµοίωση στον πολιτιστικό πλουραλισµό, στο Νέα Παιδεία, Φθινόπωρο, σ.σ. 33-
49, A.N. Applebee, 1996, Curriculum as conversation, Chicago, The University of Chicago Press, J.A. 
Banks, 1992, Multicultural education: Nature, challenges, and opportunities, in Diaz C.F. (ed.) op.cit., 
p.p. 23-37, C.F. Diaz, 1992, op.cit., p.p. 8-10, R.L. Garcia, 1992, Educating for human rights: A 
curriculum blueprint, in Diaz C.F. (ed.) op.cit., p.p. 166-178, H. Giroux, 1983, Theory and resistance in 
education, London, Heinemman, του ιδίου, 1995, op.cit., p.p. 107-124, C.A. Grant & J.M. Sachs, 1995, 
op.cit., p.p. 89-105, K.D. Gutierrez & P. McLaren, 1995, Pedagogies of dissent and transformation: A 
dialogue about postmodernity, social contaxt, and the politics of literacy, in Kanpol B. & McLaren P. 
(eds.) op.cit., p.p. 125-147, P. Hansen, 1998, Schooling a European identity: ethno-cultural exclusion 
and nationalist resonance within the EU policy of �The European dimension in education�, in 
European Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 5-23, A.G. Hilliard III, et al., 1995, 
Infusion of African and African American content in the school curriculum, Chicago, Third World 
Press, B. Kanpol & P. McLaren, 1995, op.cit., p.p. 1-17, I. Lister, 1995 Educating beyond the nation, in 
International Review of Education, vol. 41, no. 1-2, p.p. 109-118, B.G. Massialas, 1984, The education 
of Hellenes in America: From melting pot to cultural pluralism, in Ahepan, Ffall, p.p. 22-24, C.A. 
McGee Banks, 1992, The leadership challenge in multicultural education, in Diaz C.F. (ed.) op.cit., p.p. 
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εκείνος ο κρατικός θεσµός µέσω του οποίου η εκπαιδευτική πολιτική του 

αµερικανικού κράτους, όπως αυτή εκφραζόταν µέσω της κυρίαρχης κοινωνικής ελίτ, 

επεδίωκε την καλλιέργεια συγκεκριµένων κανόνων για τη δηµιουργία του «καλού» 

εθνικού πολίτη και την ενδυνάµωση της εθνικής ταυτότητας, µε απώτερο στόχο τη 

δηµιουργία συνεκτικών δεσµών µεταξύ των πολιτισµικά διαφορετικών 

πληθυσµιακών οµάδων από τις οποίες αποτελούνταν η αµερικανική κοινωνία.  

Για περισσότερο από µισό αιώνα, το εκπαιδευτικό αυτό µοντέλο δε συνάντησε 

σηµαντικές αντιδράσεις, ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι όχι µόνο οι λευκοί, 

αλλά και αρκετοί µαύροι διανοούµενοι αντιλαµβάνονταν τις πρακτικές που 

χρησιµοποιούσε ως αποδεκτούς και επιθυµητούς κοινωνικούς στόχους. Σχεδόν κάθε 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ από το 1950 και µετά, 

έστρεφε το κέντρο βάρους της στην αναγκαιότητα της γνωριµίας των αµερικανών 

πολιτών µε τους κατοίκους διαφορετικών εθνών. Ολοένα αυξανόµενες µεταβολές σε 

διεθνές επίπεδο, κατέστησαν σαφές το γεγονός ότι τα σχολεία δεν µπορούσαν πλέον 

να εξακολουθήσουν να αγνοούν τις επιταγές της µετανεωτερικής πραγµατικότητας.8 

Έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι παιδαγωγοί άρχισαν να αµφισβητούν την 
                                                                                                                                            
204-213, S.W. Rothstein, 1996, Schools and society, Englewood Cliffs:N.J., Merrill, S. Shapiro, 1995, 
op.cit., p.p. 19-38, J. Xanthopoulos, C. Diaz & S. Byrne, 1999, Education in a multicultural society, 
class outline, F. Yeo, 1995, The conflicts of difference in an inner0city school: Experiencing border 
crossings in the ghetto, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 197-215.    
8 B. Bullivant, 1997, Προς µια ριζοσπαστική πολυπολιτισµικότητα: Ανάλυση των τάσεων στο 
αναλυτικό πρόγραµµα και στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 65-88, 
J. Cummins, 1999, Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση. Εκπαίδευση µα σκοπό την ενδυνάµωση σε µια 
κοινωνία της ετερότητας, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, M. Albrow, 1997, The global age, Stanford: CA., 
Stanford University Press, J. Banks, 1994, op.cit., D. Corson, 1998, Changing education for diversity, 
Buckingham:Ph., Open University Press, N. Daly & D. O�Dowd, 1992, Teacher education programs, in 
Diaz C.F. (ed.) op.cit., p.p. 179-192, C.F. Diaz, B.G. Massialas & J.A. Xanthopoulos, 1999, op.cit., D. 
Elkind, 1997, The death of child nature. Education in the postmodern world, in Phi Delta Kappan, vol. 
79, no. 3, p.p. 241-245, S.M. Fain, 1988, op.cit., p.p. 26-33, R. Farren, 1994, op.cit., p.p. 23-102, H.A. 
Giroux, 1990, The politics of postmodernism. Rethinking the boundaries of race and ethnicity, in 
Journal of Urban and Cultural Studies, vol. 1, no. 1, p.p. 5-38, H.A. Giroux, 1994, Slacking off: 
Border youth and postmodern education, in Journal of Advanced Composition, vol. 14, no. 2, p.p. 347-
366, H.A. Giroux, 1995, op.cit., p.p. 107-124, C.A. Grant & J.M. Sachs, 1995, op.cit., p.p. 89-105, E. 
Hicks, 1999, op.cit., R.J. Holton, 1998, Globalization and the nation-state, London, MacMillan, B. 
Kanpol & P. MacLaren, 1995, op.cit., J. Kincheloe, P. Slattery & S. Steinberg, 1998, Contextualizing 
teaching, New York, Longman, L. Kramer & D. Reid, 1994, Introduction: Historical knowledge, 
education, and public culture, in Kramer L., Reid D. & Barney W. (eds.) op.cit., p.p. 1-24, C. 
MacCarthy, 1991, Multicultural aqpproaches to racial inequality in the United States, in Oxford Review 
of Education, vol. 17, no. 3, p.p. 301-317, W.G. Martin, 1996, op.cit., p.p. 135-147, G. Morrison, 2000, 
op.cit., J. Nelson, 1997, Global connections: Infusing a global perspective into our schools, in Social 
Studies Journal, vol. 26, p.p. 52-57, E. Smith Simmons & B.J. Strenecky, 1995, Semester at SEA. A 
vehicle for global education, in Mmulticultural Review, vol. 4, no. 1, p.p. 37-44, C. Soudien, 1999, 
Race, culture, and curriculum development in the USA: a study of the process of itnroducing a 
multicultural dimension into the curriculum, in Moon B. & Murphy P. (eds.) op.cit., p.p. 230-244, J. 
Spinthourakis & J. Katsilis, 1999, Multicultural education: Historical and sociological foundations, in 
Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, Ellinika Grammata, p.p. 
181-194, J. Stratton & I. Ang, 1998, op.cit., p.p. 135-162, C.A. Torres, 1998, op.cit.         
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αξία του µύθου του «χωνευτηριού», και να υποστηρίζουν το δικαίωµα της προαγωγής 

και διατήρησης, παράλληλα µε την αµερικανική εθνική ταυτότητα, και της ιδιαίτερης 

εθνικής ταυτότητας των πληθυσµιακών οµάδων που συγκροτούν την αµερικανική 

κοινωνία.  

Μέσα στα πλαίσια του µετανεωτερικού εκπαιδευτικού λόγου εντοπίζεται ένα 

συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον των ειδικών όσον αφορά τη θέµα της ετερότητας. 

Πιο συγκεκριµένα, ένα από τα βασικότερα θέµατα που σχετικού λόγου που 

αρθρώνεται είναι το κατά πόσον είναι εφικτή η γεφύρωση του χάσµατος που 

δηµιουργείται από την ύπαρξη ποικίλων διαφορών µεταξύ των εθνικών «άλλων», 

προς όφελος ολόκληρου του εκπαιδευτικού αλλά και του πολιτικοκοινωνικού 

οικοδοµήµατος της χώρας. Ο µετανεωτερικός λόγος στις ΗΠΑ συνυπάρχει µε ένα 

εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση κάθε 

φορά που έρχεται αντιµέτωπο µε θέµατα που σχετίζονται µε την πολιτισµική 

ετερότητα και διαφορά,9 και στα πλαίσια του οποίου η αύξηση του µη λευκού 

πληθυσµού δεν επιτρέπει πλέον την αποσιώπηση θεµάτων και προβληµάτων που 

σχετίζονται µε τους όρους φυλή, εθνότητα, φύλο, και κοινωνική τάξη.  

Η εκπαιδευτική κρίση στις ΗΠΑ ενυπάρχει στην αντίθεση ή την αναντιστοιχία 

που παρατηρείται ανάµεσα στις προσδοκίες για το σχολικό σύστηµα και στην 

πραγµατικότητα. Έτσι, το σύγχρονο αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα επικρίνεται 

ότι διέπεται από ένα άστοχο παιδαγωγικό προοδευτισµό, έναν άκρατο ατοµικισµό, 

έναν εξισωτισµό των µαθητών, καθώς και από έναν άγονο πνευµατικό ωφελιµισµό.10 

Από τις προηγούµενες αναφορές, µπορούµε, λοιπόν, να καταλήξουµε στη διαπίστωση 
                                                 
9 J. Lynch, 1997, Μια αρχική τυπολογία των προοπτικών για την εξέλιξη του προσωπικού στην 
πολυπολιτισµική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 235-260, J. 
Banks, 1994, op.cit., I.L. Claude Jr., 1989, Global goals and foreign policy, in McGhee G.C., Krogh 
P.F. & Thompson K.W. (eds.) op.cit., p.p. 93-102, M. Gabler. N. Gabler & J. Hefley, 1987, What are 
they teaching our children?, Wheaton: IL., Victor Books, R. Martin (ed.), 1993, National review of 
Asia in American etxtbboks in 1993, Ann Arbor:Michigan, The Association for Asian Studies, W.G. 
Martin, 1996, op.cit., p.p. 135-147, S.W. Shapiro, 1980, Capitalist society: Aspects of the sociology of 
Nicos Poulantzas, in Harverd Educational Review, vol. 50, no. 3, p.p. 320-337, F. Stopsky & S. Lee, 
1994, op.cit., C.A. Torres, 1998, op.cit., R.J. Wood, 1959, op.cit., p.p. 2-6, F. Yeo, 1995, op.cit., p.p. 
197-215.   
10 Χ. ∆ούκα, 2000, Η παιδεία στην κοινωνία της πληροφορίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, Α. Καζαµία, 
1992, Εκπαιδευτική κρίση και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Το παράδειγµα των ΗΠΑ, στο 
Πυργιωτάκη Ι. & Κανάκη Ι. (επιµ.) Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 85-
118, A. Busia, 1998, op.cit., p.p. 267-281, C.F. Diaz, 1992, op.cit., p.p. 12-22, C. Diaz, 1998, Research 
in multicultural education: Implications for teaching, paper preseneted at the KEE Conference on 
�Research, Teaching and Learning� Delphi, 18-20 December, p.p. 1-7, C.F. Diaz, B.G. Massialas & 
J.A. Xanthopoulos, 1999, op.cit., R.F. Elomore, 1999, Getting to scale with good educational practice, 
in Moon B. & Murphy P. (eds.) op.cit., p.p. 253-275, R. Farren, 1994, op.cit., p.p. 23-102, H.A. 
Giroux, 1995, op.cit., p.p. 107-124, E. Hicks, 1999, op.cit., L. Kramer & D. Reid, 1994, op.cit., G. 
Morrison, 2000, op.cit., T. Popkewitz, 1994, op.cit.   
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ότι το αµερικανικό, όπως και όλα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα, βρίσκεται υπό 

την επίδραση ενός διεθνοποιηµένου εκπαιδευτικού χώρου, πολιτισµικών και 

γνωστικών επικοινωνιών, ως αποτέλεσµα του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης και 

της σµίκρυνσης των χωροχρονικών συντεταγµένων ανάπτυξης τόσο της ατοµικής 

όσο και της κοινωνικής δράσης. Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτες 

τις πολιτισµικές πολιτικές που δοµούνται πάνω στην έννοια της πολιτισµικής 

ενδοστρέφειας, ενώ από την άλλη, η προσαρµοστικότητα φαίνεται ότι αποτελεί τόσο 

το ζητούµενο όσο και τον τελικό στόχο της σηµερινής µετανεωτερικής εποχής. 

Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά τα µαθήµατα των κοινωνικών σπουδών, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960 πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ µια προσπάθεια 

ανανέωσης του παρουσίασης και διδασκαλίας του, η οποία είναι γνωστή µε την 

ονοµασία «Νέες Κοινωνικές Σπουδές».11 Μέσα στα πλαίσια αυτά ως σκοπός των 

µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών ορίστηκε από το Εθνικό Συµβούλιο 

Κοινωνικών Σπουδών «η κατάλληλη προετοιµασία των νέων ατόµων προκειµένου να 

γίνουν ανθρώπινοι, λογικοί και ενεργοί πολίτες ενός ολοένα και περισσότερο 

αλληλεξαρτώµενου κόσµου�Η έµφαση στην καλλιέργεια και προαγωγή της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και της εκλογικευµένης πρακτικής αποτελούν τις 

έννοιες κλειδιά του Α.Π. των κοινωνικών σπουδών».12  

Οι βασικότεροι από τους στόχους του Α.Π. των κοινωνικών σπουδών είναι οι 

εξής:13 

Το Α.Π. των κοινωνικών σπουδών οφείλει να βοηθήσει τους µαθητές να 

αναπτύξουν: 

1. Κοινωνική υπευθυνότητα και ενεργή συµµετοχή στα κοινά. 

2. Ενόραση του εαυτούς τους ως µέλους της ευρύτερης ανθρώπινης 

περιπέτειας στο χώρο και το χρόνο. 

                                                 
11 B. Beyre, 1994, Gone but not forgottten-reflections on the new social studies movement, in The 
Social Studies, vol. 85, no. 6, p.p. 251-255, H. Giroux, 1983, op.cit., B.G. Massialas, 1992, The �new 
social studies�-Retrospect and prospect, in The Social Studies, vol. 83, no. 3, p.p. 120-124, M.J. Rice, 
1992, Reflections on the new social studies, in The Social Studies, vol. 83, no. 5, p.p. 224-231, J. Rossi, 
1992, Uniformity, diversity, and the �new social studies�, in The Social Studies, vol. 83, no. 1, p.p. 41-
45, P. Woolover & K.P. Scott, 1988, Roots of social studies education, Active lrearning in teaching 
social studies, Boston, ScotT & Foreshman/Little, p.p. 23-34. 
12 Evans. C.S. 1987, Teaching a global perpsective in elementary classrooms, in The Elementary 
School Journal, vol. 87, no. 5, p. 547. 
13 B.G. Massialas, 2000, Global imperatives for social studies in the 21st century, in Welch G.F. & 
Mawgood E. (eds.) Education reform in the United Arab Emirates: A global perspective, Dubai, 
Ministry of Education and Youth UAE, p.p. 468-483. 
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3. Κριτική κατανόηση της ιστορίας, της γεωγραφίας, των οικονοµικών, των 

πολιτικών και κοινωνικών θεσµών, παραδόσεων και αξιών των ΗΠΑ, όπως 

αυτές εκφράζονται τόσο µέσα από την ενότητα όσο και µέσα από την 

ποικιλοµορφία τους ως έθνους. 

4. Κατανόηση τόσο απέναντι στους «άλλους» ανθρώπους όσο και στην 

ενότητα και την πολυπλοκότητα την παγκόσµιας ιστορίας, της γεωγραφίας, 

των θεσµών, των παραδόσεων και των αξιών.  

5. Κριτική στάση και αναλυτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση 

του σταδίου ανάπτυξης του ανθρωπίνου γένους. 

Οι βασικές θεµατικές ενότητες µε τη βοήθεια των οποίων θα πραγµατωθούν οι 

παραπάνω στόχοι είναι οι εξής:14 

1. Πολιτισµός. 

2. Χρόνος, συνέχεια και αλλαγή. 

3. Άνθρωποι, τόποι και περιβάλλοντα. 

4. Προσωπική ανάπτυξη και ταυτότητα. 

5. Άτοµα, οµάδες και θεσµοί. 

6. ∆ύναµη, εξουσία και διακυβέρνηση. 

7. Παραγωγή, διανοµή και κατανάλωση. 

8. Επιστήµη, τεχνολογία και κοινωνία. 

9. ∆ιεθνείς σχέσεις. 

10. ∆ηµοκρατικά ιδανικά και πρακτικές.    

Η συζήτηση για το Α.Π. στις ΗΠΑ αρχίζει, κυρίως, µετά τη δεύτερη δεκαετία 

του 20ου αιώνα. Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών, 

και όχι µόνο, συνθηκών που επικρατούσαν την εποχή αυτή, το Α.Π. 

προσανατολίσθηκε προς τις ανάγκες του παιδιού και τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας. Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο κέρδισε έδαφος η µπιχεβιοριστική 

θεώρηση του Α.Π., η οποία επικράτησε στις ΗΠΑ ιδιαίτερα µετά το γνωστό 

«Σπούτνικ σοκ»,15 το οποίο κατέδειξε ότι τα φυσιογνωστικά µαθήµατα στις ΗΠΑ 

υστερούσαν σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, σηµειώθηκαν 

                                                 
14 W.C. Hope, 1996, It�s time to transform social studies teaching, in The Social Studies, vol. 87, no. 4, 
p.p. 149-151, B.G. Massialas, op.cit., p.p. 1-30. 
15 Γ.Ε. Βρεττού & Α.Γ. Καψάλη, 1997, Αναλυτικό πρόγραµµα. Σχεδισµός-αξιολόγηση-αναµόρφωση, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, J.W. Gurthie & L.C. Pierce, 1990, The international economy and 
national education reform: a comparison of education reforms in the United States and Great Britain, in 
Oxford Review of Education, vol. 16, no. 2, p.p. 179-206, J. Reinhartz & D. Beach, 1997, Teaching and 
learning in the elementary school. Focus on curriculum, New Jersey, Merrill.  
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εκτεταµένες προσπάθειες, οι οποίες απέβλεπαν στη σύνδεση του σχολείου µε τους 

διάφορους επιστηµονικούς κλάδους. Για τη σύνταξη των Α.Π. καθοριστικό ρόλο 

κατά την περίοδο αυτή διαδραµάτισαν οι απόψεις του J. Bruner. Επιπρόσθετα, το 

Α.Π. διακρίνεται και κατά την περίοδο αυτή από την προσπάθεια µετάδοσης µιας 

ευρωκεντρικής προοπτικής του ανθρώπινου πολιτισµού.16 Η έµφαση αυτή 

ενδυνάµωσε το µύθο της εγγενούς ανωτερότητας των ευρωπαίων έναντι όλων των 

άλλων κατοίκων του πλανήτη, ο οποίος εντοπίζεται στους κόλπους του 

εκπαιδευτικού συστήµατος των ΗΠΑ ακόµα και στη σύγχρονη µετανεωτερική εποχή.  

Αξίζει, στο σηµείο αυτό, να αναφερθεί ότι, στις ΗΠΑ, ιστορικά, οι 

εκπαιδευτικές αρχές των διαφόρων πολιτειών, δεν επέτρεπαν το σχεδιασµό 

διαφοροποιηµένων Α.Π., επειδή ο κύριος σκοπός της αµερικανικής πολιτικής ήταν 

«εξαµερικανισµός» όλων των µειονοτήτων. Έτσι δεν υπήρχαν Α.Π. για Έλληνες, 

Ιταλούς, Αφρικανούς, Πορτορικανούς, κλπ. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970 

αρχίζει µια αντίστροφη πορεία,17 ένα από τα πρώτα βήµατα της οποίας ήταν να 

συµπεριληφθούν στην αµερικανική ιστορία απόψεις και θέµατα, τα οποία απουσίαζαν 

από αυτήν και τα οποία σχετίζονταν µε τα επιτεύγµατα και την προσφορά και µη 

δυτικών λαών και πολιτισµών. 

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από το Α.Π. στις ΗΠΑ περιστρέφεται 

γύρω από την ανάγκη καθορισµού εθνικών στάνταρ, αν όχι ενός ενιαίου εθνικού Α.Π. 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους έχει τον τελευταίο καιρό ενταθεί η συζήτηση αυτή 

απορρέουν από τα ακόλουθα. Πρώτον, επειδή τα εκπαιδευτικά θέµατα είναι ευθύνη 

της κάθε µιας από τις πενήντα πολιτείες και όχι του κρατικού Υπουργείου Παιδείας, 

εντοπίζονται πολλές ουσιαστικές τοπικές και πολιτειακές διαφορές σε συγκεκριµένα 

θέµατα-ζητήµατα του Α.Π. ∆εύτερον, κάθε πολιτεία διαφέρει από τις υπόλοιπες όσον 

αφορά το βαθµό ελέγχου που ασκεί στο Α.Π., συµπεριλαµβανοµένων των θεµατικών 

ενοτήτων που εµπεριέχονται σ� αυτά, καθώς και της διάρθρωσής τους.18 Έτσι, αν και 

                                                 
16 J. Banks, 1994, op.cit., A.D. Griffith, 1990, Social studies for nation building, in The Social Studies, 
vol. 81, no. 4, p.p. 161-165. 
17 R.F. Elomore, 1999, Getting to scale with good educational practice, in Moon B. & Murphy P. (eds.) 
op.cit., p.p. 253-275, M.J. Rice, 1992, op.cit., p.p. 224-231, C.A. Torres, 1998, op.cit. 
18 Α. Καζαµία, 1992, όπ.π., σ.σ. 85-118, C. Cornbleth, 1995, Curriculum knowledge: controlling the 
�great speckled bird�, in Educational Review, vol. 47, no. 2, p.p. 157-164, T.L. Epstein, 1994, Tales 
from two textbboks-A comparison of the civil rights movement on two secondary history textbooks, in 
The Socials Studies, vol. 85, no. 3, p.p. 121-126, D. Fleming, 1991, Social studies refor and global 
education, in The Social Studies, vol. 82, no. 1, p.p. 11-15, J. Oakes & M. Lipton, 1999, op.cit., The 
national education goals report, 1993, Building the best, summary guide, Washington:DC., Department 
of Education, D. Schneider, 1995, A reaction to �the storm of controversy continues�, in The Socials 
Studies, vol. 86, no. 6, p.p. 275-176.   
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οι τοπικές διοικήσεις λειτουργούν σύµφωνα µε ορισµένες γενικές οδηγίες από το 

σχετικό Υπουργείο, η ελευθερία που έχουν είναι σχετικά πολύ µεγάλη.   

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συντάχθηκαν για πρώτη φορά εξειδικευµένα 

εθνικά στάνταρ για κάθε ένα από τα µαθήµατα του Α.Π. Βασική επιδίωξη του 

κράτους ήταν, όπως υποστηρίχθηκε, όχι ο περιορισµός της αυτονοµίας των πενήντα 

πολιτειών σε θέµατα εκπαίδευσης, αλλά η συνολική εθνική βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των µαθητών. Ωστόσο, η δηµοσίευσή τους προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, 

κυρίως , όσον αφορά το µάθηµα της ιστορίας, από εκείνους που υιοθετούν µια 

καθαρά ευρωκεντρική προοπτική.19    

Η υπάρχουσα δοµή του Α.Π. των κοινωνικών σπουδών έχει χαρακτηριστεί ως 

µια επεκτανόµενου τύπου προσέγγιση των διαφόρων κοινοτήτων. Η προσέγγιση 

αυτή, η οποία έχει κυριαρχήσει στο Α.Π. των κοινωνικών σπουδών του δηµοτικού 

σχολείου για αρκετές δεκαετίες, βασίζεται στην αρχή της σταδιακής επαφής των 

µαθητών σε κάθε σχολική χρονιά µε µια ευρύτερη ανθρώπινη κοινότητα, ξεκινώντας 

από τον εαυτό και την οικογένεια στις πρώτες τάξεις και καταλήγοντας στον κόσµο 

στην τελευταία τάξη του δηµοτικού. Πιο συγκεκριµένα, η θεµατική διάρθρωση του 

Α.Π. των κοινωνικών σπουδών του δηµοτικού σχολείου έχει ως εξής:20 

Τάξη 1: Το άτοµο στα πλαίσια των βασικών κοινωνικών οµάδων: Γνωριµία µε 

τους θεσµούς του σχολείου και της οικογένειας. 

Τάξη 2: Γνωριµία µε τις βασικές ανάγκες των κοντινών µας κοινωνικών 

οµάδων: Η γειτονιά. 

Τάξη 3: Το µοίρασµα της γης µε τους άλλους: Η κοινότητα. 

Τάξη 4: Η ζωή των ανθρώπων σε διαφορετικά περιβάλλοντα: Η θρησκεία. 

Τάξη 5: Οι κάτοικοι των ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ και οι κοντινοί τους γείτονες.  

Όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, στις ΗΠΑ η έκδοσή τους αποτελεί µια πολύ 

καλά οργανωµένη επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα. Τα σχολικά εγχειρίδια εκδίδονται 

από διάφορους εκδοτικούς οίκους και πωλούνται κατά δεκάδες εκατοµµύρια στους 

µαθητές και τους δασκάλους τους. Αν και τα εγχειρίδια στις ΗΠΑ, όπως άλλωστε και 

                                                 
19 P.H. Martorella, 1996, Teaching social studies in middle and secondary schools, Englewood Cliffs: 
N.J., Merrill & Pretntice Hall, M. Pollack Sadker & D. Miller Sadker, 1997, op.cit., J. Reinhartz & D. 
Beane, 1997, Teaching and learning in the elementary school. Focus on curriculum, New Jersey, 
Merrill, The national education goals report, 1993, Building a nation of learners, vol. I, 
Washington:DC., Department of Education, p.p. 1-29.  
20 R. Allen 1996, Introduction: What should we teach in social studies? And why?, in Massialas B.G. & 
Allen R. (eds.) Crucial issues in teaching social studies K-12, New York, Wadsworth, p.p.1-26, F. 
Stopsky & S. Lee, 1994, op.cit., R. Woolover & K.P. Scott, 1988, op.cit. 
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στις περισσότερες χώρες του κόσµου, εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό 

διδακτικό εργαλείο, εντούτοις ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το ενδιαφέρον 

της κοινής γνώµης αναφορικά µε το µορφή και το περιεχόµενό τους ήταν ιδιαίτερα 

περιορισµένο. Ο βασικός σκοπός της έκδοσης των σχολικών εγχειριδίων υπήρξε 

ανέκαθεν η παραγωγή ενός προϊόντος προσιτού σε ένα συγκεκριµένο κοινό, στα 

πλαίσια µιας ανταγωνιστικής και ασταθούς αγοράς, το οποίο είναι προσαρµοσµένο 

στις απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών. Μέσα στα πλαίσια αυτά επιχειρείται µια 

τροποποίηση της γνώσης σε περιεχόµενο του σχολικού εγχειριδίου, στην οποία 

εµπεριέχεται η αναπαραγωγή της γνώσης µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται η 

παραδοσιακή αποδοχή της γνώσης που εµπεριέχεται µέσα σ� αυτά και όχι η 

παραγωγή νέων µορφών γνώσης.21 

Η έγκριση των σχολικών εγχειριδίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 

τους µαθητές των δηµοτικών σχολείων γίνεται µε δύο τρόπους. Ο ένας από αυτούς 

είναι η επιλογή τους σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια της οποίας κάθε σχολείο είναι 

ελεύθερο να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε σειρά κρίνει αυτό ως πιο κατάλληλη για τις 

ανάγκες των µαθητών του. Ο άλλος τρόπος είναι µέσω της έγκρισης σε επίπεδο 

πολιτείας, στα πλαίσια της οποίας κάθε πολιτεία, µα βάση ορισµένα κριτήρια που η 

ίδια θέτει εξ αρχής, επιλέγει και καθορίζει ένα σύνολο σχολικών εγχειριδίων από τα 

οποία µπορούν να επιλέξουν οι σχολικές µονάδες που υπάγονται στα γεωγραφικά και 

διοικητικά της όρια. Η έγκριση των σχολικών εγχειριδίων ισχύει για πέντε ως έξι 

χρόνια. Στις επιτροπές έγκρισης που συγκροτούνται σε τοπικό επίπεδο συµµετέχουν 

συνήθως γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεπιστηµιακοί, και εκπρόσωποι των εκδοτικών 

οίκων. Οι περισσότερες από τις πολιτείες χρησιµοποιούν τον πρώτο τρόπο έγκρισης 

της χρήσης των σχολικών εγχειριδίων. Εντούτοις, υπάρχουν και 22 πολιτείες που 

έχουν υιοθετήσει το δεύτερο τρόπο.22 Αυτές είναι: η Αλαµπάµα, το Αρκάνσας, η 

Καλιφόρνια, η Φλόριντα, η Γεωργία, η Χαβάη, το Αϊντάχο, η Ιντιάνα, το Κεντάκι, η 

Λουϊζιάνα, ο Μισισιπής, η Νεβάδα, το Νέο Μεξικό, η Βόρεια Καρολίνα, η 

                                                 
21 J.S. Chall & S.S. Conard, 1991, Should textbooks challenge students?, New York, Teachers College 
Press, K. Crawford, 2000, The ideological and political role of the school textbook in constructing 
national memory, in Ross A. (ed.) Developing identities in Europe: Citizenship education and higher 
education, London, CiCe publ., p.p. 239-252, J. Kincheloe, P. Slattery & S. Steinberg, 1998, op.cit., J. 
Lemlech, 1984, Curriculum and instructional methods for the elementary school, New York, 
MacMmillan publ., J. Oakes & P. Lipton, 1999, op.cit. 
22 J. Anyon, 1979, Ideology and Unietd States history textbooks, in Harvard Educational Review, vol. 
49, no. 3, p.p. 361-386, G. Contreras, 1990, International perspectives on research in social studies, in 
The Social Studies, vol. 81, no. 6, p.p. 287-290, J.K. Lemlech, 1984, op.cit., W.G. Martin, 1996, op.cit., 
p.p. 135-147, P.H. Martorella, 1996, op.cit. 
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Οκλαχόµα, το Όρεγκον, η Νότια Καρολίνα, το Τεννεσσή, το Τέξας, η Γιούτα, η 

Βιρτζίνια και η ∆υτική Βιρτζίνια.  

Σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Soudien C. (1999)23 και η οποία 

αφορούσε τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται οι αµερικανοί αφρικανικής 

καταγωγής στο Α.Π. των ΗΠΑ, παρατηρήθηκε ότι αυτοί παρουσιάζονται σχεδόν 

αποκλειστικά µέσω αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ενώ απουσιάζουν 

εντελώς αναφορές που σχετίζονται µε την προσφορά τους στη διαµόρφωση του 

σύγχρονου αµερικανικού έθνους-κράτους. 

Σε αντίστοιχες έρευνες που πραγµατοποίησε ο Massialas B. (1969 & 1972)24 

στα εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών, παρατήρησε ότι οι σχετικές αναφορές που 

εµπεριέχονται σ� αυτά είναι επιφανειακές και υπεραπλουστευµένες, οι αναφορές σε 

συγκεκριµένες ιδέες και γεγονότα χαρακτηρίζονται ως αφηρηµένες και άτονες, ενώ η 

κοινωνία παρουσιάζεται ως επί το πλείστον, µε έναν ιδεαλιστικό και µη ρεαλιστικό 

τρόπο. Τέλος, αποφεύγεται συστηµατικά η ενασχόληση µε αµφιλεγόµενα θέµατα και 

προβλήµατα.    

Η έρευνα των Nichols A. & Ochoa A. (1971)25 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

όλες οι τότε σειρές σχολικών εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών ήταν διάχυτες από 

στερεότυπα και προκαταλήψεις, κυρίως, απέναντι στις χώρες που συνιστούσαν τον 

τόπο καταγωγής των µεταναστών-πολιτών που διαβιούσαν στις ΗΠΑ κατά την εν 

λόγω χρονική και ιστορική συγκυρία.    

Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα των McDiarmid G. & Pratt 

D.,26 η οποία διεξήχθη τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή, το 1974, µια που όπως 

δηλώνουν οι ίδιοι οι ερευνητές, ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τόσο οι 

εθνικές µειονότητες όσο και οι εθνικοί «άλλοι» από τα σχολικά εγχειρίδια των 

κοινωνικών σπουδών των ΗΠΑ αντικατοπτρίζει, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες 

του κόσµου, την επίσηµη πολιτική και κοινωνική οπτική του αµερικανικού έθνους. 

Εξετάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια των 

κοινωνικών σπουδών ο πόλεµος του Βιετνάµ, οι Griffen W. & Marciano J. (1979),27 

                                                 
23 C. Soudien, 1999, op.cit., p.p. 230-244. 
24 B.G. Massialas, 1969, Citizenship education and political socialization, in Ebel R.L. (ed.) 
Encyc;oapedia of Educational Reaserch, New York, MacMillan, B.G. Massialas, 1972, Political youth, 
traditional schools, Englewood Cliffs: N.J., Prentice Hall.  
25 A. Nichols & A. Ochoa, 1971, Evaluating textbooks for elementary social studies: Criteria for the 
�Seventies, in Social Education, March, p.p. 290-294. 
26 G. McDiarmid & D. Pratt, 1974, op.cit. 
27 W. Griffen & J. Marciano, 1979, Teaching the Vietnam war, Montclair:N.J., Allanheld & Osmun 
publ. 
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παρατήρησαν ότι όχι µόνο αποκρύπτονται τόσο τα πραγµατικά και γεγονότα, αλλά 

επιπρόσθετα παρουσιάζεται ως µια αγαθοεργή πράξη εκ µέρους των αµερικανών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι τόσο οι µαθητές όσοι και οποιοσδήποτε άλλος θα 

διάβαζε αυτά τα εγχειρίδια δεν θα µπορούσε ποτέ να δει ότι ο πόλεµος αυτός υπήρξε 

η πιο καταφανώς επιθετική, σαφώς επεκτατική και αιµατηρή πράξη βίας από την 

εποχή του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου.  

Οι έρευνες των Hall B. (1985), Hadley M.B. & Wood R.W. (1987), Caroll, et al. 

(1987), Larkins, et al. (1987), Garcia J., et al. (1988), και Patrick & Hoge (1991), 28 

κατέδειξαν, επίσης, ότι τα εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών κατακλύζονται από 

αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για του «άλλους» λαούς, τα οποία σε πολύ 

µεγάλο βαθµό αντικατοπτρίζουν τόσο το status quo όσο και την πολιτική, εσωτερική 

και εξωτερική, του αµερικανικού κράτους.   

Επιπρόσθετα, οι έρευνες των Abdal-Haqq I. (1991), Brophy J., McMahon S. & 

Prawat R. (1991), και Rist M. (1991),29 οι οποίες εστιάστηκαν στον τρόπο µε τον 

οποίο προβάλλονται οι αφρικανικής καταγωγής αµερικανοί πολίτες στα εγχειρίδια 

των κοινωνικών σπουδών, έδειξαν ότι η πλούσια πολιτισµική κληρονοµιά τους µένει 

εκτός σχολικών εγχειριδίων, γεγονός που συµβάλλει τόσο στην παρανόηση του 

τρόπου ζωής τους όσο και στη δηµιουργία στερεοτυπικών, τις περισσότερες φορές 

αρνητικά χρωµατισµένων, αντιλήψεων γι� αυτούς.   

Ο Bernard-Powers J. (1992)30 παρατήρησε και αυτός ότι τα εν λόγω σχολικά 

εγχειρίδια όχι µόνο προάγουν την έννοια των φυλετικών διακρίσεων µέσω της 

ελλιπούς παρουσίασης, ή και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και αποσιώπησης της 

προσφοράς των µη δυτικών πολιτισµών, αλλά και συµβάλλουν καθοριστικά στη 

                                                 
28 J. Caroll, et al., 1987, We the people: A review of US government and civic textbooks, Washington: 
D.C., People for the American Way, J. Garcia, 1988, Cultural pluralism in recent nonfiction tradebooks 
for children, in The Social Studies, vol. 79, no. 6, p.p. 252-255, M.B. Hadley & R.W. Wood, 1987, 
Integrating international education into rural schools, in The Rural Educator, vol. 9, no. 1, p.p. 15-18, 
B. Hall, 1985, EPIE critiques elementary-level social studies textbooks, in The Social Studies, 
Semptember/October, p.p. 205-206, A. Larkins, et al., 1987, Trivial and noninformative content of 
elementary social studies: A review of primary text in four series, in Theory and Research in Social 
Education, vol. 15, no. 4, p.p. 299-311, J.J. Patrick & D.J. Hoge, 1991, Teaching government, civics, 
and law, in Shaver P.J. (ed.) Handobbok of Reasearch on Social Studies Teaching and Learning, New 
York, MacMillan, p.p. 427-436.    
29 I. Abdal-Haqq, 1991, Culturally responsive curriculum and textbooks, in http://www.ed.gov/ 
databases/ERIC-Digests/ed370935.html, p.p. 1-4, J. Brophy, S. McMahon & R. Prawat, 1991, 
Elementary social studies series: Critique of a representative example by six experts, in Social 
Education, March, p.p. 155-160, M. Rist, 1991, Ethnocentric education, in American School Board 
Journal, vol. 178, no. 1, p.p. 26-39.  
30 Bbernard-Powers J. 1992, op.cit., p.p. 85-96.  
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δηµιουργία ισχυρών στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τους µη δυτικούς 

κατοίκους του πλανήτη.  

Σε αντίστοιχη έρευνά του, η οποία εστιάστηκε στην εικόνα των ασιατών στα 

σχολικά εγχειρίδια, ο Martin R. (1993)31 σηµειώνει ότι η ιστορία των ασιατικών 

πολιτισµών δεν παρουσιάζεται επαρκώς µέσα σ΄ αυτά. Υπάρχουν πολλές ουσιαστικές 

ανακρίβειες, και παρανοήσεις του ασιατικού τρόπου ζωής και των θρησκευτικών 

συνηθειών των κατοίκων της εν λόγω περιοχής. Τέλος, δεν παρουσιάζουν τις 

τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή και δεν κάνουν καµία αναφορά στο ρόλο που 

καλείται να διαδραµατίσει η ασιατική ήπειρος στην αυγή του 21ου αιώνα. 

Μια άλλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Commeyras M. & 

Alvermann D. (1994)32 εστιάστηκε στον τρόπο παρουσίασης του «Τρίτου Κόσµου» 

στα σχολικά εγχειρίδια. Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε είναι ότι οι χώρες του 

τρίτου κόσµου δεν παρουσιάζονται ικανοποιητικά µέσα σ� αυτά, ενώ ελάχιστη 

προσοχή δίνεται στην ιστορία των σηµαντικών πολιτισµών που αναπτύχθηκαν στην 

Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αµερική.   

Στην έρευνά του ο Hilliard A.G. III (1995)33 αναφορικά µε τον τρόπο 

παρουσίασης των αφρικανών στα σχολικά εγχειρίδια, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 

η αφρικανική ιστορία µε τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται δεν εξάρετε όσο θα 

έπρεπε, ενώ ταυτόχρονα µέσω αυτού αποκρύπτεται επιµελώς η καταπίεση, την οποία 

κατά τη διάρκεια των αιώνων, έχει υποστεί ο αφρικανικός λαός από του λευκούς 

«κυρίους» τους, και ιδίως τα τελευταία 400 χρόνια.     

Τέλος, οι έρευνες των Farren R. (1994), Alter G. (1995), Martin W.G. (1996), 

Wertsch J. (1998) και Oakes J. & Lipton M. (1999)34 αναφορικά µε τα οικουµενικά 

θέµατα που υπάρχουν στα εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών, κατέδειξαν ότι αυτά 

είναι ελάχιστα, και ότι τα εν λόγω εγχειρίδια εξακολουθούν να παραµένουν σε 

αρκετά µεγάλο βαθµό εθνοκεντρικά και ευρωκεντρικά. 

                                                 
31 R. Martin (ed.), 1993, National review of Asia in American textbooks in 1993, AnnArbor:Michigan, 
The Association for Asian Studies. 
32 M. Commeyras & D. Alvermann, 1994, Messages that high school world history textbooks convey: 
Challenges for multicultural literacy, in The Social Studies, vol. 85, no. 6, p.p. 268-274. 
33 A.G. Hilliard III, et al., 1995, op.cit. p.p. xi-xxiv. 
34 G. Alter, 1995, Transforming elementary social studies: The emergence of a curriculum and 
textbooks focused on diverse, caring communities, in Theory and Research in Social Studies, vol. 
XXIII, no. 4, p.p. 355-374, R. Farren, 1994, op.cit., p.p. 441-462, W.G. Martin, 1996, op.cit., p.p. 135-
147, J. Oakes & M. Lipton, 1999, op.cit., J. Wertsch, 1998, Mind as action, New York, Oxford 
University Press.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Αν και είναι γνωστό ότι τα σχολικά 

εγχειρίδια επηρεάζουν και καθορίζουν 

ουσιαστικά την επίτευξη ή όχι των στόχων 

που αναγράφονται στο Α.Π., µόνο τα τελευταία 

χρόνια έγινε κατανοητή σε όλη της την έκταση 

η αναγκαιότητα και η σηµασία της ανάλυσης  

και των δύο παραπάνω τεκµηρίων ως προς τον  

τρόπο εγγραφής της εικόνας των εθνικών «άλλων» 

µέσα σ� αυτά.  

Nichols A. & Ochoa A., 1991. 

         Είναι γνωστό, ότι το σχολείο είναι ένας από τους βασικούς θεσµούς που 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων και στάσεων, κατά συνέπεια, 

ένας από τους βασικούς του στόχους είναι η καλλιέργεια της φιλοπατρίας και της 

εθνικής ταυτότητας στους αυριανούς πολίτες. Το σχολικό σύστηµα λοιπόν καλλιεργεί 

εκείνα ακριβώς τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά που γίνονται αντιληπτά ως κριτήρια 

της εθνικής ιδιαιτερότητας. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες ιστορικοπολιτικές συνθήκες, 

που οδήγησαν στην εδραίωση του σχολικού συστήµατος σε κάθε χώρα, καθορίζουν 

και τον τρόπο αναπαράστασης των «άλλων» και εποµένως το βαθµό εθνοκεντρισµού 

του συγκεκριµένου συστήµατος. 

 Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας υφίστανται τις επιδράσεις της επιχειρούµενης 

κοινωνικοποίησης, η οποία νοείται ως διαδικασία για την πρόσληψη ενός ατόµου 

στην κοινωνία και την προσαρµογή του στο κοινωνικό περιβάλλον. Η σχολική 

κοινωνικοποίηση λοιπόν αναφέρεται στις σκόπιµες και µεθοδευµένες επιδράσεις, που 

ασκεί το σχολείο ως σύστηµα µετάδοσης γνώσεων και αξιών σχετικά µε µια 

ορισµένη κοινωνική δοµή. Έτσι το σχολείο ως µηχανισµός πολιτιστικής κατανοµής 

ελέγχει τη γνώση και προπαγανδίζει υπέρ κάποιου συστήµατος ιδεών, πεποιθήσεων 

και αξιών σχετικών µε την κοινωνική πραγµατικότητα, προκειµένου να 

νοµιµοποιήσει µια οµαδική δράση και την κοινή της αποδοχή.1 

                                                 
1 Μ. ∆ηµάση, 1996, Τα ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού σχολείου της 
Κωνσταντινούπολης και η θρησκευτική και εθνική ταυτότητα των ελληνοπαίδων, Θεσσαλονίκη, εκδ. 
Κυριακίδη, σ. 83, M.L. Bucci, 1998, Stereotypes and reality in Florence, in Willems G.M., et al. (eds.) 
Towards intercultural language teacher education, Nijmegen, Han Press, p.p. 93-100. 



 326

 Θα πρέπει, εξάλλου, να ληφθεί υπόψη και το γεγονός, ότι στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο οι µαθητές διανύουν µια περίοδο της ζωής τους, κατά την οποία η πρόσληψη 

µηνυµάτων και η διαµόρφωση στάσεων, συµπεριφορών και αξιών θεωρείται 

ιδιαίτερα σηµαντική, αφού τότε διαµορφώνουν µια πρώτη γενική στάση για γεγονότα 

και καταστάσεις που τους περιβάλλουν.2 

 Ιδιαίτερα σηµαντική στα πλαίσια αυτά θεωρείται τόσο η προώθηση υγιών 

συναισθηµάτων απέναντι στα άλλα έθνη, όσο και η µελέτη και έρευνα για τη 

συγκεκριµένη επιλογή περιεχοµένου και σχολικής γνώσης που εγγράφεται στα 

σχολικά βιβλία, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανάγνωση των ιδεολογιών που 

εκφράζονται και προωθούνται µέσα από το περιεχόµενό τους. Εξάλλου η 

αντικειµενική παρουσίαση των άλλων λαών και η ειρηνική συνύπαρξή τους αποτελεί 

έναν από τους βασικούς στόχους τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Παγκόσµιας 

διάστασης της εκπαίδευσης, η οποία τονίζεται στην Πράσινη Βίβλο και αλλού. 

 Με δεδοµένη την ύπαρξη ενός ευρύτατα διαδεδοµένου σχετικού λόγου, ο 

οποίος απορρέει από διάφορους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, καθώς και 

της δέσµευσης των διαφόρων κρατών (τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο) 

αναφορικά µε την καταπολέµηση της φυλετικής βίας και παρενόχλησης, καθώς και 

της ξενοφοβίας, που αυξάνονται κυρίως στην Ευρώπη, κρίνεται αναγκαίο να 

διερευνηθεί κατά πόσο το σχολείο µέσα από τα διάφορα µαθήµατα προβάλλει και 

αναπτύσσει µια αγωγή ενάντια στις διακρίσεις µεταξύ των λαών, ενάντια στο 

φανατισµό και σωβινισµό και υπέρ της αποδοχής των ιστορικό-πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών των διαφόρων λαών.  

Μέσα στο συγκείµενο της σχολικής τάξης, η εκδήλωση καθώς και η 

προαγωγή των ρατσιστικών αντιλήψεων πραγµατώνεται µέσω του Α.Π., των 

σχολικών εγχειριδίων και των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Στη 

διαδικασία  αυτή καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν, κυρίως, τα µαθήµατα των 

κοινωνικών σπουδών, τα οποία στοχεύουν τόσο να εξοπλίσουν τους µαθητές µε τις 

«απαιτούµενες» πρακτικές γνώσεις όσο και να τους εµφυσήσουν τα «αναγκαία» 

ιδανικά3 προκειµένου να µπορέσουν να ενσωµατωθούν, να λειτουργήσουν επιτυχώς 

                                                 
2 Β. Massialas, J. Hurst, 1978, Social Studies in a New Era: The Elementary School as a Laboratory, 
New York, Longman. 
3 Cullingford, 1995, The effective teacher, London, Cassell, C. M. Dunfee & H. Sagl, 1971, The 
textbook and elementary social studies, in The Social Studies, March, p.p. 125-129, R. Gutierrez, 1995, 
Teaching secondary social studies to low and moderate achievers: A modest proposal, in The Social 
Studies, vol. 86, no. 4, p.p. 149-154, J.K. Lemlech, 1984, Curriculum and instructional methods for the 
elementary school, New York, MacMillan, J. Reinhartz & D. Beach, 1997, Teaching and learning in 
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και να µπορέσουν να επιβιώσουν στο συγκείµενο της συνεχούς µεταβαλλόµενης 

εθνικής και παγκόσµιας κοινωνίας του σύγχρονου πολύπλοκου µετανεωτερικού 

κόσµου. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι οι στάσεις, οι προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα δηµιουργούνται στο πλαίσιο µιας επικοινωνίας, κατά τη διαδικασία της 

οποίας γίνεται επιλεκτική χρήση πληροφοριών και γνώσεων.4 Όσον αφορά τους 

µαθητές, η διαδικασία αυτή πραγµατώνεται µέσω των σχολικών εγχειριδίων, µια που 

αυτά αποτελούν πολύ σηµαντικά, αν και όχι τα µόνα, µέσα επικοινωνίας µε το 

περιβάλλον τους.     

 Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι προνοµιακό πεδίο για να ανιχνεύσει κανείς 

τις αναπαραστάσεις των "άλλων", όπως καλλιεργούνται από το σχολικό σύστηµα, 

αποτελούν τα σχολικά βιβλία, µια που αποτυπώνουν µε τον πιο παραστατικό τρόπο 

τόσο το βαθµό εθνοκεντρισµού του κάθε σχολικού συστήµατος, όσο και τις 

αναπαραστάσεις µε τις οποίες οι κοινωνίες αντιλαµβάνονται τα άλλα έθνη. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η ενασχόληση µε το Α.Π. και τα 

σχολικά εγχειρίδια, και ιδίως εκείνα των κοινωνικών σπουδών, συνιστά µεταξύ 

άλλων ένα εργαλείο ελέγχου της εξουσίας που τα παράγει και τα προωθεί. Μέσω της 

ανάλυσης του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων µας παρέχεται η δυνατότητα να 

διερευνήσουµε τις έµµεσες δυναµικές της πολιτισµικής εκπαιδευτικής πολιτικής, 

καθώς και τις κοινωνικές οµάδες που τα διαµορφώνουν αλλά και διαµορφώνονται 

από αυτά.  

Η ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων µας παρέχει το απαιτούµενο 

συγκείµενο για την περαιτέρω ανάλυση της αλληλεπιδράσεων µεταξύ πολιτικής και 

εθνικής δύναµης, ιστορίας και πολιτισµού. Στο σηµείο αυτό συµφωνούµε µε τον 

Giroux, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «η σηµασία της πρόκλησης, της 

αναδιαµόρφωσης και της διαπραγµάτευσης των ορίων που θέτει η γνώση, και τα 

οποία σχετίζονται µε την εδραίωση των κυρίαρχων αφηγήσεων, των δοµηµένων 

                                                                                                                                            
the elementary school. Focus on curriculum, New Jersey, Merrill, F. Sesow & C. Sorensen, 1987, A 
strategy for helping pupils understand textbook content, in The Social Studies, vol. 78, no. 3, p.p. 140-
142. 
4 Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, Π. Ξωχέλλη, 2000, Εισαγωγή στη 
θεµατική του συνεδρίου, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η εικόνα του «άλλου»/ 
γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 27-30, F. Pingel, 
2000, Εθνική ιστορία ή/και ευρωπαϊκή ιστορία, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) 
όπ.π., σ.σ. 263-282, Γ. Φλουρή, 1998, Θεωρητική θεµελίωση για τα χαρακτηριστικά των σχολικών 
εγχειριδίων, στο ∆αµανάκη Μ. (επιµ.) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Θεωρητικές και 
εµπειρικές προσεγγίσεις, Ρέθυµνο, Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., σ.σ. 105-126, J. Garcia, et al., 1988, Cultural 
pluralism in recent nonfiction tradebooks for children, in The Social Studies, vol. 79, no. 6, p.p. 252-
255.  
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ταυτοτήτων, καθώς και της αντικειµενικής παρουσίασης της πραγµατικότητας, 

κρίνεται θεµελιώδους σηµασίας».5 Η διαδικασία δόµησης της σχολικής γνώσης 

χαρακτηρίζεται από τη λεγόµενη επιλεκτική παράδοση, µέσω της οποίας δοµείται το 

εκάστοτε εθνικό Α.Π., µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τις αξίες που 

θεωρούνται σηµαντικές από τις κυρίαρχες ταξικές οµάδες.6 Επιλέξαµε, λοιπόν, να 

µελετήσουµε το αναλυτικό πρόγραµµα και τα σχολικά εγχειρίδια, γιατί είναι εκείνα 

που εξασφαλίζουν τη συγκρότηση, την εδραίωση και την αναπαραγωγή της εθνικής 

ταυτότητας, καθώς δεν µεταδίδουν απλά γνώσεις, αλλά καλλιεργούν και στάσεις, 

µορφές και τύπους συµπεριφοράς, οι οποίες έχουν µεγάλη σηµασία για τη σχέση και 

την επικοινωνία µεταξύ ατόµων, οµάδων και λαών. Εποµένως, κατέχουν κεντρικό 

ρόλο στην περιγραφή και την αξιολόγηση του έθνους και των άλλων εθνών, που είναι 

κυρίαρχη σε µια κοινωνία.  

 Είναι, εξάλλου, γνωστή η βασική θέση της Ουνέσκο, ότι: "οι πόλεµοι αρχίζουν 

στα µυαλά των ανθρώπων. Αν λοιπόν, θέλει κανείς να εµποδίσει τους πολέµους, πρέπει 

να αλλάξει τα µυαλά των ανθρώπων. Και επειδή τα σχολικά εγχειρίδια ασκούν µια 

πολύ σηµαντική κοινωνικοποιητική επίδραση πρέπει κανείς να αλλάξει τα εγχειρίδια, 

αν θέλει να αλλάξει τα µυαλά των ανθρώπων".7 

 Γνωρίζοντας λοιπόν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του διδακτικού χρόνου (72%-

95%) διατίθεται στη διδασκαλία µε τα διδακτικά βιβλία,8 θα προβούµε στη 

λεπτοµερή εξέταση όλων των σχολικών εγχειριδίων των κοινωνικών σπουδών όλων 

των τάξεων τόσο του ελληνικού δηµοτικού σχολείου (των περιόδων 1976-1977 και 

1985 και µετά) όσο και της Αγγλίας και των Η.Π.Α. (που ισχύουν σήµερα), 

προκειµένου να διαπιστώσουµε, µέσω της ανάλυσης περιεχοµένου, σε ποιο βαθµό 

και  µε ποιο τρόπο παρουσιάζονται, αν παρουσιάζονται, οι εθνικοί «άλλοι» µέσα σ' 

αυτά. Επιπρόσθετα, θα θέλαµε να δούµε αν υπάρχουν κάποια στερεότυπα για 
                                                 
5 Giroux 1992, op.cit., p. 26. 
6 Μ. Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 1996, Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των διδακτικών 
εγχειριδίων, στο Νέα Παιδεία, τ. 79, σ.σ. 70-77, D. Corson, 1998, Changing education for diversity, 
Buckingham: Ph., Open University Press, K. Crawford, 2000, The ideological and political role of the 
school textbook in constructing national memory, in Ross A. (ed.) Developing identities in Europe, 
London, CiCe publ., p.p. 239-252. 
7 K. ∆εληκωσταντή, 1995, Τα δικαιώµατα του ανθρώπου. ∆υτικό ιδεολόγηµα ή οικουµενικό ήθος; 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, σ. 131. 
8 Γ. Φλουρή, 1995, Αναντιστοιχία εκπαιδευτικών σκοπών, αναλυτικού προγράµµατος και εκπαιδευ-
τικών µέσων: Μερικές όψεις της εκπαιδευτικής αντιφατικότητας, στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. 
(επιµ.) Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, 
σ.σ. 328-367, M. Gabler, N. Gabler & J. Hefley, 1987, What are they teaching our children?, 
Wheaton:IL., Victor Books, M. Pollack Sadker & D. Miller Sadker, 1997, Teachers, schools, and 
society, New York, McGraw-Hill publ. 
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ορισµένους λαούς, τα οποία πιθανόν να µην εξαρτώνται µόνο από τις ιδιαίτερες 

ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε µία µόνο χώρα και 

κατά συνέπεια µπορεί να είναι κοινά στις τρεις προς εξέταση χώρες. 

 Η µελέτη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική, µια που ο τρόπος µε τον οποίο 

ένας λαός, µία χώρα ή µία ήπειρος παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια συµβάλλει, 

σε αρκετά µεγάλο βαθµό, στη δηµιουργία των στάσεων (θετικών ή αρνητικών) των 

µαθητών απέναντι σ' αυτήν. 

 Με τον όρο «άλλοι», εννοούµε τους λαούς που απαρτίζουν τον πλανήτη µας 

και διαφέρουν από «εµάς». 

 ∆εν θα περιοριστούµε όµως µόνο στην εξέταση των εγχειριδίων που 

προορίζονται για το µαθητή. Θα επεκτείνουµε την έρευνά µας και στο αναλυτικό 

πρόγραµµα των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, µια που η συνολική εξέτασή 

τους θα µας δώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί τόσο 

στην ελληνική όσο και στην αγγλική και την αµερικάνικη (Η.Π.Α.) δηµοτική 

εκπαίδευση, όσον αφορά το πως προβάλλονται οι «άλλοι» λαοί και κατά πόσο αυτά 

είναι απαλλαγµένα από στερεότυπα και εικόνες εχθρού για τους εθνικούς «άλλους». 

           Όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, η επιλογή της χρονικής περιόδου 1976-

1977 έγινε για τους ακόλουθους λόγους: 

1.  Κατά την περίοδο αυτή θεσµοθετήθηκαν σηµαντικές εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις, όπως η εννεάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και η 

επίσηµη καθιέρωση της δηµοτικής. 

2.  Η χώρα µας δεν ήταν ακόµα µέλος της Ε.Ε. 

3.  Τέλος, η Ελλάδα είχε µόλις πρόσφατα βγει από την επτάχρονη περιπέτεια της 

δικτατορίας, κρίνεται κατά συνέπεια ενδιαφέρον να διερευνηθεί το αν η «έξοδός» 

της αυτή συνοδεύεται από µία αναδίπλωση στον εαυτό της ή από ένα «άνοιγµα» 

προς τους άλλους λαούς και πολιτισµούς.   

           Βασικά κριτήρια για την επιλογή των χωρών αυτών υπήρξαν η δυνατότητα 

πρόσβασής µας σ΄ αυτά µέσω της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η 

εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων ηπείρων στην παρούσα µελέτη. 

 Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίθηκε σκόπιµο να εξετάσουµε παράλληλα και 

τις εικόνες που εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια που προορίζονται για το 

µαθητή, µια που, όπως είναι γνωστό, απευθύνονται κυρίως στο συναίσθηµα, 

συµβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη χαλάρωση της έντασης του κειµένου και 

λειτουργώντας θετικά προς την κατεύθυνση της δραστηριοποίησης της προσοχής, 
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των γνωστικών διαδικασιών και των κινήτρων µάθησης των µαθητών, ενώ 

παράλληλα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο ως άµεση βοήθεια υποβοηθώντας και 

διευκολύνοντας του αδύνατους µαθητές όσο και ως µέσο ανατροφοδότησης όλων 

των µαθητών.9 Επιπρόσθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να µηνύµατα 

που περιέχονται σ� αυτές ή να µην εκφράζονται λεκτικά ή να έρχονται σε αντίθεση µε 

το λεκτικό µέρος της ενότητας στην οποία ανήκουν. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις 

αναλαµβάνουν το ρόλο της συµπλήρωσης του κειµένου, και είναι δυνατόν να 

αντιµετωπιστούν ως αυτόνοµες πηγές µάθησης.  

 Η βασική αρχή που καθοδηγεί την παρούσα µελέτη είναι η προαγωγή της 

διεθνούς κατανόησης και η ανάπτυξη µιας υπερεθνικής ταυτότητας, η οποία κρίνεται 

καθοριστικής σηµασίας τόσο µέσα στο συγκείµενο της Ενωµένης Ευρώπης όσο και 

µέσα στα πλαίσια του παγκόσµιου χωριού. 

 Τα κριτήρια µε βάση τα οποία επιλέχθηκε το θέµα αυτό απορρέουν κυρίως 

από τα συµπεράσµατα της µεταπτυχιακής εργασίας µας, µε θέµα, «Ο «κόσµος» στο 

αναλυτικό πρόγραµµα, στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία δασκάλου του 

ελληνικού δηµοτικού σχολείου», όπου επιχειρήθηκε µια πρώτη προσέγγιση του 

προβλήµατος. 

           Ειδικότερα από τη διαπίστωση ότι τόσο το αναλυτικό πρόγραµµα, όσο και τα 

εγχειρίδια µαθητή και δασκάλου του ελληνικού δηµοτικού σχολείου διαχέονται από 

έναν τέτοιο Ευρωκεντρισµό σύµφωνα µε τον οποίο ο ∆υτικός πολιτισµός είναι ο 

µόνος αξιόλογος πολιτισµός που εµφανίστηκε στον πλανήτη. Σ' αυτόν η 

ανθρωπότητα οφείλει τα πάντα. Η προσφορά των άλλων πολιτισµών στην παγκόσµια 

κληρονοµιά είτε αποκρύπτεται είτε παρουσιάζεται ως προσφορά του Ευρωπαϊκού 

πολιτισµού µέσω της νοµιµοποίησης που του παρέχει ο αρχαίος ελληνικός 

πολιτισµός, στον οποίο εντοπίζονται οι ρίζες του. Υπό την έννοια αυτή, 

                                                 
9 Σ. Βούρη, 1997, Τα Σλαβικά εγχειρίδια ιστορίας της Βαλκανικής (1991-1993). Τα έθνη σε πόλεµο, 
Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Γ. Βρεττού, 1994, Η εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων της ιστορίας 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση: το παράδειγµα της επανάστασης του 1821, στο Παιδαγωγική 
Επιθεώρηση, τ. 20-21, σ.σ. 43-67, Α. Γιαννικοπούλου, 1994, Η αναγνωσιµότητα των εικόνων στα 
βιβλία της Γλώσσας Α΄ και Β΄ τάξης του δηµοτικού, στο ∆ιαβάζω, τ. 345, σ.σ. 47-50, E.W. Eisner, 
1999, Αναλυτικά προγράµµατα και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, Λευκωσία, εκδ. Λειβαδιώτη,Χ. 
Κάτσικα, 1990, Η ιδεολογική χρήση της εικόνας στην ιστορία, στο Λόγος και Πράξη, τ. 42, σ.σ. 16-19, 
Α. Καψάλη & ∆. Χαραλάµπους, 1995, Σχολικά Εγχειρίδια. Θεσµική Εξέλιξη και Σύγχρονη 
Προβληµατική, Αθήνα, εκδ. Έκφραση, Κ. Μπονίδη, 1999, Ζητήµατα έρευνας του παρακείµενου των 
σχολικών εγχειριδίων. Εθνικά αυτοστερεότυπα και ετερο-στερεότυπα, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη 
Ν.Β. & Νικοδήµου Σ. (επιµ.) Ελληνική εκπαιδευτική και παιδαγωγική έρευνα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 
σ.σ. 239-246, W.R. Heitzmann, 1998, The power of political cartoons in teaching history, in National 
Council for History Education, Septemeber, p.p. 1-8, H. Verkest, 2000, A cartoon says more than a 
thousand words, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 437-448. 



 331

νοµιµοποιούµαστε σε κάποιο βαθµό να κάνουµε λόγο για µία δεύτερη ουσιαστικά 

µορφή εθνοκεντρισµού ή υπερεθνο-ευρωκεντρισµού. 

           Ο υπόλοιπος κόσµος και ειδικότερα οι χώρες του λεγόµενου αναπτυσσόµενου 

κόσµου, παρουσιάζονται κυρίως µέσω των προβληµάτων που τις µαστίζουν, γι' αυτό 

και προσάπτονται σ' αυτές κυρίως αρνητικοί χαρακτηρισµοί. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις αφήνεται να διαφανεί ότι υπάρχει και γι' αυτές µια ελπίδα "σωτηρίας", η 

οποία θα προέλθει µόνο από την ανάπτυξή τους και τον ενστερνισµό του ∆υτικού 

τρόπου ζωής. 

           Πρόθεσή µας, λοιπόν, είναι να διερευνήσουµε αν τα όσα προαναφέρθηκαν 

αποτελούν ένα φαινόµενο το οποίο χαρακτηρίζει την ελληνική πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας µας (ιστορικών και 

πολιτισµικών) ή πρόκειται για ένα γενικότερο φαινόµενο που χαρακτηρίζει τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα και άλλων ∆υτικών χωρών.    

 Η διερεύνηση αυτή θα συµβάλλει στη διασαφήνιση ερωτηµάτων όπως: 

α) Σε ποιά από τις προς εξέταση χρονικές περιόδους (1976-1977, 1985 και µετά) της 

ελληνικής εκπαίδευσης εµφανίζονται οι περισσότερες αναφορές; 

β) Σε ποιά από τις προς εξέταση χώρες ευρίσκονται οι περισσότερες αναφορές στους 

εθνικούς «άλλους»; 

γ) Σε ποιά µαθήµατα των κοινωνικών σπουδών εντοπίζονται οι περισσότερες 

αναφορές, ως προς την προβολή των άλλων; 

δ) Σε ποιά τάξη εµφανίζονται οι περισσότερες αναφορές;   

ε) Τί είδους αναφορές γίνονται; Είναι θετικές, ουδέτερες ή αρνητικές; 

στ) Ποιές χώρες έχουν παρουσιαστεί σε κάθε µια από τις προς εξέταση χώρες και 

γιατί;  

ζ) Γιατί παρουσιάζονται επιλεκτικά κάποιες χώρες σε συγκεκριµένες χρονικές 

περιόδους, ενώ άλλες παραλείπονται; 

Σε τελευταία ανάλυση πιστεύουµε ότι η µελέτη µας αυτή θα αποκαλύψει σε 

ποιο βαθµό προβάλλονται οι «άλλοι», ως «φίλοι», «εχθροί» ή «ουδέτεροι», στις 

επιλεγµένες χώρες. Επιπρόσθετα, θα καταδείξει κατά πόσο ο ρητορισµός που 

αρθρώνεται σε επίπεδο πολιτικών των επιλεγµένων χωρών της ∆ύσης και ο οποίος 

κάνει λόγο για εξάλειψη του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της βίας, µέσω της 

προώθησης της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των υπόλοιπων 

οικουµενικών αξιών, συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες πρακτικές των 

εκπαιδευτικών λειτουργιών όπως συµπυκνώνονται µέσα από το Α.Π. και τα σχολικά 
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εγχειρίδια, που αποτελούν τα τεκµήρια του επιδιωκόµενου, αλλά και του 

εφαρµοσµένου σχολικού προγράµµατος.  



 325
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Η προσωπική έρευνα/ αναζήτηση 

απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια 

και κόπο αλλά είναι πολύ σπουδαία 

και αποτελεί το σηµαντικότερο µέρος  

της ιστορίας. 

Πολύβιος. 

 

Όταν αναλύουµε την εικόνα του εθνικού 

«άλλου», οφείλουµε να λάβουµε υπόψη  

µας το γεγονός ότι οι εικόνα του «άλλου» 

είναι πάντοτε άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

δική µας εθνική ταυτότητα. 

Nolte, 1995.   

 Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου, η οποία είναι µια διαδικασία ταξινόµησης ή 

κωδικοποίησης που αποβλέπει στην υποκατάσταση της υποκειµενικής εκτίµησης µε 

την αντικειµενική ανάλυση και ποιοτικοποίηση.1 

 Το 1948 ο Berelson την όρισε "ως τεχνική έρευνας που έχει αντικείµενο την 

αντικειµενική, συστηµατική, και ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχοµένου της 

επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού λόγου, µε τελική επιδίωξη την ερµηνεία".2 

 Κατά τον Holsti (1969), η ανάλυση περιεχοµένου "είναι µια τεχνική έρευνας 

για την εξαγωγή συµπερασµάτων, µε τον αντικειµενικό και συστηµατικό προσδιορισµό 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των µηνυµάτων».3 Η ανάλυση περιεχοµένου, 

δηλαδή, αποσκοπεί στη µετατροπή του ποιοτικού υλικού σε ποσοτικό και µετρήσιµο. 

                                                 
1 Μ. Βάµβουκα, 1988, Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία, Αθήνα, εκδ. 
Γρηγόρη, Καλογιαννάκη-Χουρδάκη Π. 1993, Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτικά φαινόµενα: 
Μια θεωρητική-κριτική προσέγγιση, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg, σ.σ. 33-51, J.R. Fraenkel & N.E. Wallen, 1993, Quantitative research in social studies 
education, in Issues of Epistemology and Methodology, vol. 16, p.p. 67-82, G. McDiarmid & D. Pratt, 
1974, Teaching prejudice, Ontario, The Ontario Institute for studies in education.  
2 Η. Rust, 1981, Methoden und Probleme der Inhaltsanaluse. Eine Einfuhrung, Tubingen, Gunter Narr 
Verlag  Tubingen, σ. 21. 
3 Ο.R. Holsti, 1969, Content analysis for the social sciences and humanities, London, Addison - Wesley 
Pub. p. 14. 
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 Ως µονάδα µέτρησης χρησιµοποιήθηκε η παράγραφος, ενώ παράλληλα 

γίνεται χωριστή αναφορά στις εικόνες οι οποίες εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια 

που απευθύνονται στον µαθητή. 

 Έπειτα από προκαταρκτική ανάλυση αντιπροσωπευτικών ενοτήτων από 

εγχειρίδια διαφόρων τάξεων, η οποία έγινε προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα 

σύστηµα κατηγοριών, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί  µέρος του συστήµατος που 

δοµήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Unesco (1990) για τη 

διερεύνηση της "ειρήνης", επειδή εκιτµήθηκε ότι οι κατηγορίες των αναφορών που 

υπάρχουν στα εγχειρίδια του δηµοτικού εντάσσονται σ' αυτό το σύστηµα, το οποίο 

διαθέτει υπερεθνικές διαστάσεις. Όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα που ακολουθεί, 

οι τρεις κύριες κατηγορίες του συστήµατος αυτού, και έχουν χρησιµοποιηθεί και σε 

άλλες µελέτες,4 καθώς και οι υποκατηγορίες τους είναι ΦΥΣΗ: Ζωή και Ύλη. 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Πνεύµα, Συναίσθηµα και Σώµα. ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Οικονοµία, Κοινωνική 

Ζωή και Πολιτισµός. 

                                                 
4 Μ. Ιβρίντελη, 1998, Ο «κόσµος» στο αναλυτικό πρόγραµµα, στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία 
δασκάλου του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, Master, Ρέθυµνο, Πανεπιστήµιο Κρήτητς, Μ. 
Ιβρίντελη, 2001, Η εικόνα του κόσµου στο ααναλυτικό πρόγραµµα (Α.Π.) και τα σχολικά εγχειρίδια 
του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από 
το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα: «Σχολική γνώση και διδασκαλία στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση», Ιωάννινα, 3-6 Μαϊου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 1999, Η Εικόνα των 
Μεσογειακών Λαών στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου: Η 
Περίπτωση της Ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την 
«Εκπαίδευση στις Χώρες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου» που διοργανώθηκε από το ΚΕΕ 
και τον ΟΟΣΑ, Αθήνα, 1-4 ∆εκεµβρίου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, Η Εικόνα των Βαλκάνιων 
Γειτόνων µας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου του 
Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η Εικόνα του 
«Άλλου»/Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών Χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, 2000α, σ.σ. 
231-262, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2000β, Η Παρουσία της Ευρώπης στο Αναλυτικό Πρόγραµµα 
των Κοινωνικών Σπουδών της Ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκριτική Θεώρηση των 
Τριών Τελευταίων ∆εκαετιών του 20ου Αιώνα (1977, 1982, 1999), στα πρακτικά του ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Πατρών, µε θέµα: «Ιστορία της Εκπαίδευσης», 
Πάτρα, 28-30 Σεπτεµβρίου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2001α, Η Ευρώπη ως λόγος και ως εικόνα στα 
σχολικά εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκριτική 
θεώρηση του τελευταίου τέταρτου του 20ου αιώνα, στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου που 
διοργανώθηκε από το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα: «Σχολική γνώση και 
διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», Ιωάννινα, 3-6 Μαϊου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2001β, 
Η Ευρώπη ως λόγος στο αναλυτικό πρόγραµµα της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο 
Ουζούνη Κ. & Καραφύλλη Α. (επιµ.) Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ένωση, Ξάνθη, εκδ. 
Σπανίδη, σ.σ. 93-106, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2002, Η παρουσία των χωρών της ευρωπαϊκής 
ένωσης στο αναλυτικό πρόγραµµα της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα πρακτικά του 
Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.Ν. του Πανεπιστηµίου Πατρών µε θέµα: «Ο 
εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, Πάτρα, 17-19 Μαϊου, G. Flouris, 1997, 
Global dimensions in the educational legislation, social studies curriculum and textbooks of the Greek 
compulsory education (Grades 1-9), in Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 2, No. 2, 
p.p. 17-39. 
 



 335

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Παράγραφοι ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
 ΧΩΡΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ % ΑΝΑΦΟΡΕΣ % ΑΝΑΦΟΡΕΣ % 

  
 

ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

  
 

 
 

     

ΦΥΣΗ         
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
      

  αέρας-θάλασσα -έδαφος       
  κλιµατολογικός αλλαγές       
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη       
  νέα συνείδηση       
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό       

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό       
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα       
  υγεία-αρρώστιες       
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι       
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
      

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

    
 

 

    

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι      
 

 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
  
 
 

 
 

  

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

     
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 
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Οι αναφορές που εντοπίστηκαν εντάχθηκαν σε τέσσερις χρονικές περιόδους, οι 

οποίες για την περίπτωση σύγκρισης του ελληνικού Α.Π., καθώς και των αντίστοιχων 

σχολικών εγχειριδίων των περιόδων 1976-1977 & 1982-1985 και µετά, είναι οι 

ακόλουθες: Η χρονική έκταση της πρώτης περιόδου ξεκινάει από το 2.600 π.Χ. 

(Μινωική εποχή) και εκτείνεται ως το 324 µ.Χ. (χωρισµός του Ρωµαϊκού κράτους, 

έπειτα από τη νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου). Η δεύτερη ξεκινάει από την ίδρυση 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324 µ.Χ. και διαρκεί ως το 1453 µ.Χ. (άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους). Η τρίτη αρχίζει αµέσως µετά την άλωση 

της Πόλης (1453 µ.Χ.) και εκτείνεται ως το 1821 µ.Χ. (έναρξη της ελληνικής 

επανάστασης). Και τέλος, η τέταρτη χρονική περίοδος ξεκινά από το 1821 µ.Χ. και 

φτάνει ως τις µέρες µας. 

 Στην επιλογή αυτού του τρόπου χρονικής κατάταξης των αναφορών που 

εντοπίστηκαν µας οδήγησε και πάλι η προκαταρκτική ανάλυση που 

πραγµατοποιήσαµε, µια που παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των αναφορών στις 

άλλες χώρες σχετίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε το τι συνέβαινε στην Ελλάδα 

εκείνη τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονταν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο 

θεωρήθηκε ότι η κατάταξη αυτή είναι πιο πρόσφορη για την όσο το δυνατό καλύτερη 

κωδικοποίηση και ερµηνεία των σχετικών αναφορών που υπάρχουν τόσο στο Α.Π. 

όσο και στα σχολικά εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών του ελληνικού δηµοτικού 

σχολείου

Όσον αφορά τώρα τη σύγκριση του ελληνικού Α.Π. και των σχολικών 

εγχειριδίων µε τα αντίστοιχα της Αγγλίας και των ΗΠΑ, δεν ήταν βέβαια δυνατόν να 

χρησιµοποιηθεί, για ευνόητους λόγους, η ίδια χρονική κατάταξη. Έπειτα από σχετική 

αναδίφηση της βιβλιογραφίας, αναφορικά µε τον τρόπο περιοδολόγησης της 

παγκόσµιας ιστορίας, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες τέσσερις χρονικές περίοδοι:1  2.600 

π.Χ.-324 µ.Χ. (αρχαίοι χρόνοι), 324 µ.Χ.-1500 µ.Χ. (µετα-κλασσική εποχή και εποχή 

δηµιουργίας των περιφερειακών νοµαδικών αυτοκρατοριών, 1500 µ.Χ.-1800 µ.Χ. 

(ανακαλύψεις ηπείρων και επιστήµης, Αναγέννηση και ∆ιαφωτισµός), και 1800 µ.Χ.- 

σήµερα (µεταρρυθµίσεις και µεγάλες επαναστάσεις).    

                                                 
1 J.H. Bentley, 1996, Cross-cultural interaction and periodozation in world history, in The American 
Historical Review, vol. 101, no. 3, p.p. 749-770, P. Manning, 1996, The problem of interactions in 
world history, in The American Historical Review, vol. 101, no. 3, p.p. 771-782, B. Robbins, 1993, 
Across the ages, in Readings B. & Schaber B. (eds.) Postmodernism across the ages, New York, 
Syracuse University Press, p.p. 238-245.  



 237

Η παρούσα µελέτη ακολουθεί δύο επίπεδα. 

Στο πρώτο επίπεδο επιχειρείται µία σύγκριση ανάµεσα στα αναλυτικό 

πρόγραµµα, και τα εγχειρίδια των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών του 

ελληνικού δηµοτικού σχολείου που γράφτηκαν µετά την περίοδο 1982-1985 και τα 

οποία χρησιµοποιούνται έως σήµερα στις σχολικές τάξεις, µε αυτά της προηγούµενης 

περιόδου 1976-1977, προκειµένου να καταγραφούν πιθανές διαφοροποιήσεις τους, 

αναφορικά µε το θέµα της προβολής των άλλων λαών µέσα σ� αυτά. 

Στο δεύτερο επίπεδο διενεργείται σύγκριση ανάµεσα στα ισχύοντα αναλυτικά 

προγράµµατα καθώς και τα εγχειρίδια των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών του 

δηµοτικού σχολείου της Αγγλίας, της Ελλάδας και των Η.Π.Α., προκειµένου να 

εντοπισθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι ∆υτικές αυτές χώρες, οι οποίες ανήκουν σε 

διαφορετικές ηπείρους και παράλληλα, χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς τρόπους 

χρήσης τόσο του Α.Π. όσο και των σχολικών εγχειριδίων,2 παρουσιάζουν τους 

άλλους λαούς της γης. 

Επιπρόσθετα, η ερευνητική προσέγγιση του καθενός από τα δύο 

προαναφερθέντα επίπεδα διεξήχθη σε δύο φάσεις.   

 Στην πρώτη φάση εξετάστηκαν, το αναλυτικό πρόγραµµα, καθώς και τα 

εγχειρίδια του µαθητή προκειµένου να καταγραφούν οι υπάρχουσες αναφορές, η 

κατάταξη των οποίων έγινε ανά ήπειρο. 

 Στη δεύτερη φάση καταγράφηκαν και οι συγκεκριµένες χώρες στις οποίες 

γίνονται αναφορές, καθώς και το είδος των αναφορών αυτών, οι οποίες θα 

διακρίθηκαν σε θετικές, ουδέτερες και αρνητικές. Εποµένως, στη φάση αυτή η 

κατάταξη των αναφορών έγινε ανά ήπειρο, ανά χώρα και ανά είδος. 

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής τόσο των Α.Π. όσο και των σχολικών 

εγχειριδίων των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών που εξετάστηκαν από κάθε 

χώρα, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

Όπως προαναφέρθηκε, η Αγγλία αν και διαθέτει ένα εθνικό Α.Π. εντούτοις 

αυτό δε συνοδεύεται από την ύπαρξη ενός κοινού βιβλίου για κάθε µάθηµα για όλη 

την επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, ήταν εύκολο για µας να προµηθευτούµε το 

εθνικό Α.Π. των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών. Όσον αφορά την επιλογή των 

προς εξέταση σχολικών εγχειριδίων αρχικά εντοπίσαµε, µέσω του διαδικτύου, τους 
                                                 
2 Είναι γνωστό, ότι η Αγγλία και η Ελλάδα διαθέτουν ένα εθνικό Α.Π., ενώ οι Η.Π.Α. όχι. 
Επιπρόσθετα, ενώ στην Ελλάδα χρησιµοποιείται ένα µόνο βιβλίο για κάθε µάθηµα καθώς και για 
όλους τους µαθητές της επικράτειας, οι υπόλοιπες χώρες εργάζονται µε το πολλαπλό βιβλίο, του 
οποίου η επιλογή εξαρτάται από τον κάθε εκπαιδευτικό.  
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εκδοτικούς οίκους που εκδίδουν τα εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών για τους 

µαθητές του δηµοτικού σχολείου. Οι εκδοτικοί οίκοι που έχουν αναλάβει τη 

συγγραφή των εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών στην Αγγλία είναι οι ακόλουθοι: 

Cambridge, Causeway, Collins Educational, CUP, Folens, Heinemann, Longman, 

Nelson, OUP, Prentice Hall, & Stanley Thornes. Στη συνέχεια, επειδή δεν ήταν 

δυνατόν, για οικονοµικούς λόγους να αναλύσουµε όλες τις σειρές που κυκλοφορούν 

στην αγγλική επικράτεια, σκεφτήκαµε να τραβήξουµε κλήρο προκειµένου να 

επιλέξουµε στην τύχη µια από τις υπάρχουσες σειρές εγχειριδίων, πρακτική που 

θεωρήσαµε ότι θα πληρούσε, σε γενικές γραµµές, τις αρχές της τυχαίας 

δειγµατοληψίας. Όµως, η πρακτική αυτή δεν µας ικανοποιούσε απόλυτα. Έτσι, όταν 

στα πλαίσια ενός προγράµµατος Comenius, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη 

τον Οκτώβριο του 2001, ήρθαµε σε επαφή µε εκπαιδευτικούς από την Αγγλία, 

σκεφτήκαµε ότι θα µπορούσαµε αποστέλλοντας ένα ερωτηµατολόγιο στους 

εκπαιδευτικούς που δίδασκαν τα εν λόγω µαθήµατα, θα είχαµε µια πιο 

αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα αυτή. Με τη 

βοήθεια, λοιπόν, των άγγλων συµµετεχόντων εκπαιδευτικών στο εν λόγω πρόγραµµα, 

στάλθηκε στα σχολεία ολόκληρης της αγγλικής επικράτειας ένας τύπος 

ερωτηµατολογίου, το οποίο συνίστατο από µία και µόνη ερώτηση: Ποια από τις 

υπάρχουσες σειρές εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών χρησιµοποιείται στην τάξη σας; 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία, 72,8%, χρησιµοποιούσαν τη σειρά του εκδοτικού οίκου Longman. 

Θεωρώντας, ότι η εξέταση της εν λόγω σειράς εγχειριδίων των κοινωνικών σπουδών, 

θα µας επιτρέψει να εξαγάγουµε όσο το δυνατόν πληρέστερα συµπεράσµατα, για την 

εικόνα των «άλλων» που παρουσιάζεται στη σχετική πλειοψηφία των άγγλων 

µαθητών του δηµοτικού σχολείου, αποφασίσαµε τελικά να προβούµε στη σχετική 

ανάλυσή της. 

Στην περίπτωση των ελληνικών Α.Π. και σχολικών εγχειριδίων, δεν 

αντιµετωπίσαµε ιδιαίτερες δυσκολίες, µια που ως γνωστό τόσο το Α.Π. όσο και τα 

σχολικά εγχειρίδια είναι κοινά για όλη την επικράτεια. Εποµένως, ήταν πολύ εύκολος 

ο εντοπισµός τους µέσω του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων (ΟΕ∆Β). 

Τέλος, όσον αφορά το Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια των ΗΠΑ, τα πράγµατα 

ήταν λίγο πιο πολύπλοκα, µια που ως γνωστόν, δεν υπάρχει ούτε ένα εθνικό Α.Π. 

ούτε ένα κοινό σχολικό εγχειρίδιο για όλη την επικράτεια. Ως προς το Α.Π. υπάρχουν 

οι γενικές επιδιώξεις για κάθε µάθηµα, οι οποίες καθορίζονται από το κεντρικό 
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Υπουργείο στην Ουάσιγκτον. Πέρα, όµως, από αυτές κάθε πολιτεία εκπονεί το δικό 

της Α.Π. βασιζόµενη, βέβαια, πάντα στις γενικές επιδιώξεις που προαναφέρθηκαν και 

οι οποίες είναι ευρύτερα γνωστές µε τον όρο εθνικά στάνταρτ (national standards). 

Επειδή δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν τα Α.Π. και των 50 πολιτειών, σκεφτήκαµε 

αρχικά να αναλύσουµε τα εθνικά στάνταρτ και παράλληλα να εξετάσουµε ενδεικτικά 

το Α.Π. µιας συγκεκριµένης πολιτείας. Στην πορεία, όµως, θεωρήσαµε ότι η 

ενδεικτική εξέταση ενός από τα 50 συνολικά διαφορετικά Α.Π., τα οποία στην ουσία 

είναι πολύ περισσότερα, µια που κάθε τοπική κοινότητα έχει τόσο τη δυνατότητα όσο 

και το αναφαίρετο δικαίωµα να συντάσσει εξολοκλήρου από την αρχή το δικό της ή 

να τροποποιεί το ισχύον σε πολιτειακό επίπεδο Α.Π., δεν θα προσέφερε κάτι 

ουσιαστικό στην παρούσα µελέτη, αποφασίσαµε τελικά να αναλύσουµε µόνο τα 

εθνικά στάνταρτ, τα οποία καταδεικνύουν τις επίσηµες προθέσεις της κεντρικής 

αµερικανικής εξουσίας, οι οποίες ούτως ή άλλως υιοθετούνται και από τα πολιτειακά 

Α.Π., προκειµένου να εντοπίσουµε τη γενική εικόνα που απορρέει από την 

επιδιωκόµενη αυτή µορφή Α.Π.  

Όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια στις ΗΠΑ υπάρχει το σύστηµα των 

πολιτειακά εγκεκριµένων καταλόγων σχολικών εγχειριδίων, από τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέξουν τη σειρά που εκείνοι θεωρούν ότι ταιριάζει 

καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών της τάξης τους. Οι εκδοτικοί οίκοι που 

ασχολούνται µε την έκδοση εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών στις ΗΠΑ  είναι οι 

ακόλουθοι: Gleoncoe/McGrawHill, Holt Rinehart & Winston, Houghton Mifflin, 

McDougal Littell inc., MacMillan/McGraw-Hill, Prentice Hall, Scott 

Firesman/Addison Wesley, Silver Burdett Ginn inc., & West Educational publishing. 

Όπως είναι φυσικό ήταν αδύνατη, από οικονοµικής κυρίως άποψης η ανάλυση όλων 

των σχετικών σειρών σχολικών εγχειριδίων, γι� αυτό προβήκαµε στις ακόλουθες 

ενέργειες προκειµένου να εντοπίσουµε µία ή δύο το πολύ σειρές, τις οποίες και θα 

αναλύαµε. Επειδή δεν κατέστη δυνατό να προµηθευτούµε τους καταλόγους και των 

50 πολιτειών, προβήκαµε σε µια αντιπροσωπευτική επιλογή συγκεκριµένων 

πολιτειών. Η επιλογή αυτή έγινε µε βάση το κριτήριο της αντιπροσώπευσης όλων των 

γεωγραφικών διαµερισµάτων των ΗΠΑ, δηλαδή, ανατολή, δύση, βορράς, νότος, 

κέντρο. Επιπρόσθετα, στην επιλογή των συγκεκριµένων πολιτειών µας οδήγησε και η 



 240

σχετική βιβλιογραφία,3 στην οποία αναφέρονται οι πολιτείες µε το µεγαλύτερο 

µαθητικό πληθυσµό, καθώς και οι κατάλογοι πωλήσεων των εκδοτικών οίκων. Με 

βάση όλα τα παραπάνω, οι πολιτείες που επιλέχθηκαν ήταν εκείνες της Καλιφόρνιας, 

του Τέξας, της Φλόριδας, της Νέας Υόρκης, του Όρεγκον και του Κάνσας. Στη 

συνέχεια καταρτίσαµε πίνακες µε τις σειρές των εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών 

που ήταν διαθέσιµες σε κάθε µια από τις παραπάνω πολιτείες. Έπειτα, φτιάξαµε έναν 

συγκεντρωτικό πίνακα µε όλες τις πολιτείες και όλες τις σειρές των εκδοτικών οίκων, 

προκειµένου να δούµε αν υπάρχουν κάποια ή κάποιες σειρές, οι οποίες να είναι 

κοινές σε όλες τις πολιτείες. Μέσα από τη διαδικασία αυτή διαπιστώσαµε ότι η µόνη 

σειρά που ήταν κοινή σε όλες τις πολιτείες ήταν εκείνη του εκδοτικού οίκου 

McMillan/McGraw-Hill µε τίτλο «The world around us», την οποία και τελικά 

αναλύσαµε.   

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας λάβαµε, επίσης, υπόψη µας το γεγονός ότι για 

την ορθή προσέγγιση και ερµηνεία του εν λόγω υλικού ο ερευνητής οφείλει να λάβει 

υπόψη του και τα συµφραζόµενα της χρήσης των Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων 

εντός και εκτός του εκπαιδευτικού συστήµατος. ∆εν µπορούµε εποµένως να 

ερµηνεύσουµε σωστά τα δεδοµένα, αν δεν λάβουµε υπόψη µας τους ευρύτερους 

κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες, οι οποίοι επιτείνουν ή περιορίζουν την 

κοινωνικοποιητική επίδραση του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων. Για τον λόγο 

αυτό στη συγκεκριµένη εργασία, ανάµεσα στα άλλα, θα λάβουµε υπόψη µας τον 

τρόπο και τους παράγοντες διαµόρφωσης καθενός από τα προς εξέταση έθνη-κράτη, 

το εκπαιδευτικό τους σύστηµα, καθώς και το γενικότερο πολιτικό, κοινωνικό, κλπ. 

σηµερινό τους συγκείµενο. Επιπρόσθετα, για την ελληνική περίπτωση των περιόδων 

1976-1977 και 1982-1985 και µετά, θα ληφθεί υπόψη εκτός από το συγκεκριµένο 

πολιτικοκοινωνικό συγκείµενο της κάθε περιόδου και η γενικότερη φιλοσοφία της 

κάθε µεταρρύθµισης.                         

                                                 
3 J. Anyon, 1979, Ideology and United States history textbooks, in Harvard Educational Review, vol. 
49, no. 3, p.p. 361-386, J.S. Chall & S.S. Conard, 1991, Shouls textbooks challenge students?, New 
York, Teachers College Press, K. Crawford, 2000, The ideological and political role of the school 
textbook in constructing national memory, in Ross A. (ed.) Developing identities in Europe: 
Citizenship education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 239-252, M. Gabler, N. Gabler 
& J. Hefley, 1987, What are they teaching our children?, Wheaton: IL., Victor Books, J.W. Guthrie & 
L.C. Pierce, 1990, The international economy and national education reform: a comparison of 
education reforms in the United States and Great Britain, in Oxford Review of Education, vol. 16, no. 2, 
p.p. 179-206, J. Kincheloe, P. Slattery & S. Steinberg, 1998, Contextualizing teaching, New York, 
Longman, J.P. Lunstrum, 1990, Contexts of social studies education, in The Social Studies, vol. 81, no. 
6, p.p. 264-270, P.H. Martorella, 1996, Teaching social studeis in middle and secondary schools, 
Englewood Cliffs: N.J., Merrill & Prentice Hall. 
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 Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη η παράθεση ορισµένων διευκρινιστικών 

παρατηρήσεων, οι οποίες αφορούν τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των 

δεδοµένων. 

* Κάθε άσκηση των σχολικών εγχειριδίων θεωρήθηκε ως µία αυτοτελής 

παράγραφος, το ίδιο ισχύει και για τους στόχους που υπάρχουν στο Α.Π. 

* Για τη σύγκριση των ελληνικών Α.Π. των περιόδων 1976-1977 και 1982 

λήφθηκαν υπόψη τα περιεχόµενα και όχι οι στόχοι, µια που στο Α.Π. του 1976-1977 

δεν αναγράφονται στόχοι. 

* Το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος, επειδή το εγχειρίδιο της περιόδου 

1985-2000 έχει τίτλο «Εµείς και ο κόσµος», εντάσσεται για τη σύγκριση των δύο 

ελληνικών περιόδων, 1976-1977 & 1985-2000 στις κοινωνικές σπουδές. Κατά 

συνέπεια σ� αυτές εντάχθηκε και το αντίστοιχο µάθηµα της Σπουδής του 

Περιβάλλοντος της περιόδου 1976-1977.   

* Λόγω της γενικότητας του τρόπου µε τον οποίο αναγράφεται το περιεχόµενο/ 

η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών στο ΑΠ, οι αναφορές 

εκείνες που κάνουν λόγο για την κάθε ήπειρο γενικά χωρίς, όµως, να αναφέρονται σε 

κάποια συγκεκριµένη χώρα, καταγράφηκαν κάτω από τον όρο «γενικές» αναφορές.  

* Ενώ στην Αγγλία και στην Ελλάδα οι κοινωνικές σπουδές διδάσκονται στο 

δηµοτικό σχολείο µε τη µορφή ξεχωριστών µαθηµάτων (ιστορία, γεωγραφία, 

κοινωνική και πολιτική αγωγή, κλπ.), στις ΗΠΑ διδάσκονται µε τη µορφή ενός 

ενιαίου µαθήµατος. Γι� αυτό η σύγκριση µεταξύ Αγγλίας, Ελλάδας και ΗΠΑ θα γίνει 

συνολικά ως κοινωνικές σπουδές, ενώ µεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας θα γίνει και µε τη 

µορφή των ξεχωριστών µαθηµάτων.    

* Όσον αφορά το είδος των αναφορών: Θετικές θεωρήθηκαν αυτές που 

προωθούν ειρηνικές διαθέσεις και φιλικά συναισθήµατα. Αρνητικές, αυτές που 

προκαλούν µίσος, επιθετικότητα, ξενοφοβία και βίαια συναισθήµατα. Ως ουδέτερες, 

καταγράφηκαν οι απλές πληροφορίες και γνώσεις µε ουδέτερο χαρακτήρα. 

* Τέλος, για την κατάταξη των εικόνων που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια του 

µαθητή σε θετικές, ουδέτερες και αρνητικές, λήφθηκαν υπόψη και οι λεζάντες που τις 

συνοδεύουν. 

* Το σύνολο των παραγράφων που εξετάστηκαν είναι ανά τεκµήριο οι εξής: 

Α.Π. Αγγλίας: 205, εγχειρίδια κοινωνικών σπουδών Αγγλίας: 11.882, εικόνες 

εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών Αγγλίας: 4.716, Α.Π. Ελλάδας 1976-1977: 433, 

εγχειρίδια κοινωνικών σπουδών Ελλάδας 1976-1977: 13.185, εικόνες εγχειριδίων 
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κοινωνικών σπουδών Ελλάδας 1976-1977: 886, ΑΠ. 1982 Ελλάδας: 2533 

(περιεχόµενο) & 1.875 (στόχοι), εγχειρίδια κοινωνικών σπουδών Ελλάδας 1.985-

2000: 11.341, εικόνες εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών Ελλάδας 1985-2000: 6.555, 

Α.Π. ΗΠΑ: 238, εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών ΗΠΑ: 11.036, εικόνες εγχειριδίων 

κοινωνικών σπουδών ΗΠΑ: 3.045. Έτσι, το συνολικό corpus του υλικού που 

εξετάστηκε αποτελείται από  67.930 παραγράφους. 
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3. ∆ΕΙΓΜΑ 

 Όπως προαναφέρθηκε, η µελέτη αυτή είχε ως αντικείµενο το αναλυτικό 

πρόγραµµα, τα σχολικά εγχειρίδια των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών όλων 

των τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου της Αγγλίας, της Ελλάδας, 1976-1977 & 1982-

2000, και των ΗΠΑ. 

 Αναλυτικότερα, τα βιβλία που εξετάστηκαν ανά χώρα ήταν: 

ΑΓΓΛΙΑ 

 

The National Curriculum 

KEY STAGE 1 KEY STAGE 2 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Mapstart  1 Mapstart 2 

Geography Book 1 Mapstart 3 

 Mapstart 4 

 U.K Atlas 

 Scotland Atlas 

 World Atlas 

 Geography Book 2 

 Geography Book 3 

 Geography Book 4 

  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Our Gran Ancient Egypt Resource Book 

Teddy Bears Tomb of Tutankhamun 

Birthdays Ancietn Greece Resourse Book 

Homes Greek Heroes and Monsters 

Our Toys Roman Britain Resource Book 

Children in History Anglo-Saxons Resource Book 

Shops and Shopping Vikings Resource Book 

Food Invasions 

Holidays Local History 

Castles Victorian Britain Resource Book 

Playground Games Your Victorian Locality 
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Famous People in the Past Tudor Chronicle 

 Tudor Life 

 Your Tudor Locality 

 Tudor People 

 Tudor Gallery 

 Remembering Tudor People 

 A Tudor Family 

 Three Tudor Lives 

 Britain in the Thirties 

 Britain in World War II 

 Britain Post-War 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

Food for Festivals Poupette 

Buy a penny Ginger The Scary Video 

Acting Rhumes William and the Guinea-Pig 

Skipping Rhymes The Sand Tray 

Singing Rhymes Joe�s Car 

Housework Windows on the World: Growing uo in 

Different Cultures 

Party Food Stories from Different Cultures 

Homes Food for Festivals 

Babies Festivals 

 Children around the World 

 Introducing Citizenship. A Handbook for 

Primary Schools 

 

 

 

 

 

 

 



 
349

ΕΛΛΑ∆Α 1976-1977 

Α.Π. 1976-1977 ∆' ΤΑΞΗ 

 Θρησκευτικά 

Α' ΤΑΞΗ Ιστορία 

Σπουδή του Περιβάλλοντος Σπουδή του Περιβάλλοντος 

 Ε' ΤΑΞΗ 

Β' ΤΑΞΗ Γεωγραφία 

Σπουδή του Περιβάλλοντος Θρησκευτικά 

 Ιστορία 

Γ' ΤΑΞΗ Αγωγή του Πολίτη 

Θρησκευτικά  

Ιστορία ΣΤ' ΤΑΞΗ 

Σπουδή του Περιβάλλοντος Γεωγραφία 

 Θρησκευτικά 

 Ιστορία 

 Αγωγή του Πολίτη 

 

ΕΛΛΑ∆Α 1982-2000 

Α.Π. 1982 ∆' ΤΑΞΗ 

 Θρησκευτικά 

Α' ΤΑΞΗ Ιστορία 

Εµείς και ο κόσµος Εµείς και ο κόσµος (1) 

 Εµείς και ο κόσµος (2) 

Β' ΤΑΞΗ  

Εµείς και ο κόσµος Ε' ΤΑΞΗ 

 Γεωγραφία 

Γ' ΤΑΞΗ Θρησκευτικά 

Εµείς και ο κόσµος Ιστορία 

Θρησκευτικά Κοινωνική και Πολιτική αγωγή 

Ιστορία  

 ΣΤ' ΤΑΞΗ 

 Γεωγραφία 

 Θρησκευτικά 
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 Ιστορία  

 Κοινωνική και πολιτική αγωγή 

 

ΗΠΑ 

National Standards 2001-2002 

 

ΤΑΞΗ 1 

People and Neighborhoods 

 

ΤΑΞΗ 2 

Neighborhoods and Communities 

 

ΤΑΞΗ 3 

Communities Near and Far 

 

ΤΑΞΗ 4 

Regions Near and Far 

 

ΤΑΞΗ 5 

United States and Neighbors 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΕΛΛΑ∆Α 

1.1. ΤΟ Α.Π. ΤΟΥ 1976-1977  

       Η ανάλυση περιεχοµένου του Α.Π. του 1976-1977  έδειξε ότι το µάθηµα που 

περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 8.8%, σε σχέση µε το σύνολο των 

µαθηµάτων του Α.Π. είναι η Ιστορία. (βλ. πίνακα 1). Το µεγαλύτερο µέρος των 

αναφορών αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι, ενώ η 

υποκατηγορία που ακολουθεί είναι θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη. 

Μετά την Ιστορία ακολουθεί το µάθηµα των Θρησκευτικών (βλ. πίνακα 1) µε 

ποσοστό αναφορών 7%, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εντάσσεται στην 

υποκατηγορία τέχνη-αξίες-µύθοι-σύµβολα-γλώσσα, ενώ ακολουθεί η υποκατηγορία 

θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  

 Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Γεωγραφίας (βλ. πίνακα 1), το οποίο 

συγκέντρωσε ποσοστό αναφορών 1.4%. Οι περισσότερες από αυτές εντάχθηκαν στην 

υποκατηγορία οικοσύστηµα, ακολουθούµενη από τη θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  

 Ακολουθούν τα µαθήµατα της Αγωγής του Πολίτη και της Σπουδής του 

Περιβάλλοντος (βλ. πίνακα 1) µε ποσοστό 0.5%. Εδώ οι µόνες αναφορές εµπίπτουν 

στην υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΣΤΟΡΙΑ 38 8.8 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 30 7 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 6 1.4 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 6 0.5 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6 0.5 

 

 

 Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 1η περίοδο της Ασίας µε ποσοστό 5.5%. 

Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ευρώπης µε ποσοστό 3.5%, καθώς και η 4η της Ασίας 
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µε 1.9%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 4η περίοδο της Αµερικής και της 

Ωκεανίας µε ποσοστό 0,2%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 1η, 2η και 3η περίοδο 

της Αµερικής και της Ωκεανίας, καθώς και στην 2η και 3η της Αφρικής. (βλ. πίνακα 

2). 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  1 0.2 1η  25 5.5 4η  4 0.9 4η  15 3.5 4η  1 0.2 

1η  - - 4η  8 1.9 1η  3 0.7 2η  7 1.6 1η  - - 

2η  - - 2η  5 1.1 2η  - - 1η  2 0.5 2η  - - 

3η  - - 3η 5 1.1 3η  - - 3η  2 0.5 3η  - - 

 

 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ασία µε 42 αναφορές και ποσοστό 9.7%, 

ακολουθούµενη από την Ευρώπη µε 26 αναφορές και ποσοστό 6%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκονται η Αµερική και η Ωκεανία µε 1 αναφορά και ποσοστό 

0.2%. (βλ. πίνακα 2).  

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο 

εντοπίστηκαν συνολικά 38 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από την 

Γ΄ τάξη, από την οποία αρχίζει να διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 2, 3, 15 και 

18 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Περνάµε στη συνέχεια στα Θρησκευτικά, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 30 

αναφορές. Η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας και πάλι από την Γ΄, είναι 7, 10, 11 

και 2 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Όσον αφορά το µάθηµα της Γεωγραφίας, το οποίο διδάσκεται αν και 

διδάσκεται από την Γ΄ τάξη, µόνο στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη εντοπίστηκαν 6 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 4 και 2 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Τέλος, ως προς τα µαθήµατα της Αγωγής του Πολίτη και της Σπουδής 

Περιβάλλοντος, οι µόνες αναφορές που εντοπίστηκαν, 2 για κάθε µάθηµα, 

εντάσσονται στην Στ΄ και στην Ε΄ τάξη αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - 7    1.6% 10  2.3% 11  2.5% 2   0.5% 30    7% 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2    0.5% 3    0.7% 15  3.5% 18  4.1% 38  8.8% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 4   0.9% 2   0.5% 6   1.4% 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ  

- - - - - 2   0.5% 2    0.5% 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- - - - 2   0.5% - 2    0.5% 

ΣΥΝΟΛΟ - - 9    2.1% 13   3% 32 7.4% 24  5.6% 78   18.2% 

  

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική η µόνη αναφορά που εντοπίστηκε ήταν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 0.2%. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα των 

Θρησκευτικών 4.9%, ακολουθούµενο από εκείνο της Ιστορίας 4.4%. Οι λιγότερες 

αναφορές αναβρέθησαν στο µάθηµα της Σπουδής του Περιβάλλοντος 0.2%, ενώ 

καµία αναφορά δε βρέθηκε στο µάθηµα της Αγωγής του Πολίτη. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι τα Θρησκευτικά, µε 0.9%. Ακολουθεί η Ιστορία µε 0.5%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Γεωγραφία µε 0.2%. Καµία αναφορά δεν εντοπίστηκε 

στα µαθήµατα της Αγωγής του Πολίτη και της Σπουδής του Περιβάλλοντος. (βλ. 

πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα των Θρησκευτικών 3%, ενώ έπεται εκείνο της Ιστορίας µε 1.8%. Στην 

τελευταία θέση βρίσκονται η Αγωγή του Πολίτη και η Σπουδή του Περιβάλλοντος µε 

0.5% αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, η µόνη αναφορά που εντοπίστηκε ήταν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 0.2%. (βλ. πίνακα 4). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - 21       4.9% 4           0.9% 13            3% - 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - 19       4.4% 2           0.5% 8           1.8% - 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1            0.2% 1         0.2% 1           0.2% 4           0.9% 1            0.2% 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

- - - 2           0.5% - 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- 1         0.2% - 2           0.5% - 

 

 Σχετικά, τώρα, µε τις χώρες που απαντώνται στο Α.Π. του 1976-1977, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς τη Ασία οι περισσότερες από τις αναφορές 

αφορούν την Παλαιστίνη 20 και είναι ως επί το πλείστον (16) ουδέτερες και 

ακολουθεί η Τουρκία µε 15 αναφορές οι 10 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Περνάµε 

στην Αφρική, όπου οι περισσότερες αναφορές αφορούν την Αίγυπτο 5, 3 από τις 

οποίες είναι ουδέτερες. Ακολουθούν η Καρχηδόνα και οι γενικές µε 1 ουδέτερη 

αναφορά αντίστοιχα. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές 

γίνονται στην Ιταλία 8 και οι 6 από αυτές είναι ουδέτερες. Έπονται οι γενικές µε 7 

ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Αµερική και την Ωκεανία, εκτός από 1 ουδέτερη 

και γενική αντίστοιχα, δε γίνεται καµιά άλλη αναφορά σε συγκεκριµένη χώρα.(βλ. 

πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 1  Ο ΠΑΛΑΙΣ. 5  3   Ο ΑΙΓΥΠΤ.  5   3  Ο ΙΤΑΛΙΑ  8   6    Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    1    Ο 

 ΤΟΥΡΚ. 15  10 Ο ΚΑΡΧΗ∆.   1    Α ΓΕΝΙΚΕΣ   7     Ο  

 ΠΕΡΣΙΑ   2       Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    1    Ο ΓΙΟΥΓΚ.    2     Ο  

 ΓΕΝΙΚΕΣ  1      Ο  ΒΟΥΛΓ.     2     Ο  

 Μ. ΑΣΙΑ    1     Ο  ΚΥΠΡ. 2  1 Ο 1 Α  

   ΑΥΣΤΡΙΑ  1     Ο  

   ΑΓΓΛΙΑ    1      Ο  

   ΓΑΛΛΙΑ    1     Ο  

   ΡΩΣΙΑ       1      Ο  

   ΓΕΡΜΑΝΙΑ  1  Ο  

 
Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε 

ότι στην περίπτωση της Αµερικής η µόνη αναφορά που εντοπίστηκε είναι ουδέτερη 

και εντάχθηκε στην κατηγορία οικοσύστηµα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 6). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, οι πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα, 20, οι 18 από τις 

οποίες είναι ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι µε 15 

αναφορές, οι 9 από τις οποίες είναι ουδέτερες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 7). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 4 και είναι µοιρασµένες 2 ουδέτερες και 2 

αρνητικές. Ακολουθεί η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη µε 2 αναφορές, οι 

οποίες είναι και πάλι εξίσου µοιρασµένες, 1 ουδέτερη και 1 αρνητική, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία οικοσύστηµα µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 8). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί είναι η 

Θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη µε 11 αναφορές, από τις οποίες οι 8 είναι θετικές. 

Ακολουθεί η κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι µε 7 αναφορές, οι οποίες είναι όλες 

ουδέτερες. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, 

τεχνολογία µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 9). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, η µόνη αναφορά που εντοπίστηκε είναι ουδέτερη 

και εντάχθηκε στην κατηγορία οικοσύστηµα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 10). 
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1.2. ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1976-1977  

         Στα εγχειρίδια του µαθητή, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το µάθηµα που 

περιέχει και πάλι το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 11.1%, σε σχέση µε το σύνολο 

των εγχειριδίων είναι η Ιστορία. (βλ. πίνακα 1). Το µεγαλύτερο µέρος των αναφορών 

αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία - συγκρούσεις - πόλεµοι, ενώ καµία 

αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες απειλή του ανθρώπινου γένους, 

κλιµατολογικές αλλαγές, θετικό - φιλικό και αρνητικό - εχθρικό.  

 Μετά την Ιστορία ακολουθεί και η Γεωγραφία µε ποσοστό αναφορών 6.9%, 

το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εντάσσεται στην υποκατηγορία οικοσύστηµα, ενώ 

καµιά αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό και 

αρνητικό - εχθρικό. (Βλ. πίνακα 1).  

Ακολουθούν τα Θρησκευτικά µε ποσοστό 3.7%, (βλ. πίνακα ?)το µεγαλύτερο 

µέρος του οποίου εντάχθηκε στην υποκατηγορία τέχνη, αξίες, σύµβολα, ενώ στις 

περισσότερες από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες δεν εντοπίστηκε καµία αναφορά, µε 

εξαίρεση το οικοσύστηµα, το θετικό - φιλικό και τους θεσµούς / δικαιώµατα.  

 Το επόµενο υψηλότερο ποσοστό αναφορών συγκέντρωσε το µάθηµα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής µε ποσοστό 0.2%. (Βλ. πίνακα 1). Όπως ήταν 

αναµενόµενο, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην υποκατηγορία θεσµοί / 

δικαιώµατα.  

Τέλος, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το µικρότερο αριθµό αναφορών 

ήταν της Σπουδής Περιβάλλοντος µε 0.1%. (Βλ. πίνακα 1). Οι περισσότερες 

αναφορές απαντώνται στην υποκατηγορία οικοσύστηµα και καµία στην απειλή του 

ανθρώπινου γένους, στη γνώση - σκέψη, στη νέα συνείδηση, στο θετικό - φιλικό και 

τέλος στο αρνητικό - εχθρικό.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΣΤΟΡΙΑ 1.428 11.1 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  905 6.9 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 509 3.7 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 14 0.2 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

32 0.1 
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 Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 1η περίοδο της Ασίας µε ποσοστό 5.1%. 

Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ευρώπης µε ποσοστό 4.9%, καθώς και η 4η της Ασίας 

µε 2.9%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 1η περίοδο της Αµερικής µε ποσοστό 

0.03%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στη 2η περίοδο της Αµερικής, καθώς και στην 

1η, 2η και 3η περίοδο της Ωκεανίας. (Βλ. πίνακα 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  91 0.7 1η  680 5.1 4η  162 1.2 4η  642 4.9 4η  37 0.3 

3η  5 0.04 4η  388 2.9 1η  102 0.8 1η  278 2.1 1η  - - 

1η  4 0.03 2η  92 0.7 2η  5 0.04 2η  157 1.2 2η  - - 

2η  - - 3η 83 0.6 3η  5 0.04 3η  118 0.9 3η  - - 

 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ασία µε 1.243 αναφορές και ποσοστό 9.3%, 

ακολουθούµενη από την Ευρώπη µε 1.195 αναφορές και ποσοστό 9.1%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 37 αναφορές και ποσοστό 0.3%. (Βλ. πίνακα 

2). 

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο 

εντοπίστηκαν συνολικά 1428 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από 

την Γ΄ τάξη, από την οποία αρχίζει να διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 136, 209, 

485 και 598 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Όσον αφορά το µάθηµα της Γεωγραφίας, το οποίο διδάσκεται από την Γ΄ 

τάξη, εντοπίστηκαν 905 συνολικά αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 8, 80, 386 

και 431 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Περνάµε στη συνέχεια στα Θρησκευτικά, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 509 

αναφορές. Η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας και πάλι από την Γ΄, είναι 119, 

155, 189 και 46 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Στο µάθηµα της Αγωγής του Πολίτη, το οποίο διδάσκεται στην Ε΄ και Στ΄ 

τάξη, εντοπίστηκαν συνολικά 32 αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 1 και 31 

αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  
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Τέλος, ως προς το µάθηµα της Σπουδής Περιβάλλοντος, το οποίο διδάσκεται 

από την Γ΄ τάξη, οι 14 αναφορές που εντοπίστηκαν εντάσσονται µόνο στην Γ΄ και τη 

∆΄ τάξη, 8 και 6 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - 136    1% 209  1.6% 485  3.7% 598 4.5% 1428  11.1% 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 119  0.9% 155  1.2% 189  1.4% 46  0.3% 509     3.7% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - 8    0.06% 80    0.6% 431  3.3% 431 3.3% 905   6.9% 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ  

- - - - 1  0.008% 31   0.2% 32    0.2% 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- - 8    0.06% 6    0.05% - - 14    0.1% 

ΣΥΝΟΛΟ - - 271  2.3% 450  3.5% 1.061 8% 1.106   8.3% 2.888    22% 

  

 

Ως προς το µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, παρατηρούµε ότι ως προς 

την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της Γεωγραφίας 

0.6%. Ακολουθούν τα µαθήµατα της Ιστορίας και της Σπουδής του Περιβάλλοντος µε 

0.05% αντίστοιχα, ενώ οι λιγότερες αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν 

στο µάθηµα της Αγωγής του Πολίτη 0.02%. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Ιστορίας 6.8%, ακολουθούµενο από εκείνο της Γεωγραφίας 1.5%. Οι λιγότερες 

αναφορές αναβρέθησαν στο µάθηµα της Σπουδής του Περιβάλλοντος 0.03%. (βλ. 

πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Ιστορία, µε 1%. Ακολουθεί η Γεωγραφία µε 0.7%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Σπουδή του Περιβάλλοντος µε 0.008%. Καµία αναφορά 

δεν εντοπίστηκε στο µάθηµα της Αγωγής του Πολίτη. (βλ. πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Ιστορίας 4%, ενώ έπεται εκείνο της Γεωγραφίας µε 3.6%. Στην τελευταία 

θέση βρίσκεται η Σπουδή του Περιβάλλοντος µε 0.02%. (βλ. πίνακα 4). 
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Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι µόνες που εντοπίστηκαν 37, εµπεριέχονται στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 0.3%. (βλ. πίνακα 4).  
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 7          0.05% 890     6.8% 134          1% 522          4% - 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 3          0.02% 142     1.1% 42         0.3% 183       1.4% - 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 80          0.6% 199     1.5% 97         0.7% 475       3.6% 37          0.3% 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

3          0.02% 8       0.06% - 13         0.1% - 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

7          0.05% 4       0.03% 1       0.008% 2         0.02% - 

 

Σχετικά, τώρα, µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια του 1976-1977, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες από τις 

αναφορές αφορούν τις ΗΠΑ 24 και είναι ως επί το πλείστον (15) ουδέτερες και 

ακολουθούν οι γενικές µε 18 αναφορές οι 15 από τις οποίες είναι ουδέτερες. 

Ακολουθεί η Ασία, όπου οι περισσότερες από τις αναφορές αφορούν την Τουρκία 

517 και είναι ως επί το πλείστον (373) αρνητικές και ακολουθεί η Παλαιστίνη µε 176 

αναφορές οι 99 από τις οποίες είναι θετικές. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι 

περισσότερες αναφορές είναι γίνονται στην Αίγυπτο 141, 92 από τις οποίες είναι 

αρνητικές. Ακολουθεί η Καρχηδόνα µε 21αναφορές, οι 9 από τις οποίες είναι 

αρνητικές. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές γίνονται στην 

Ιταλία 314 και οι 189 από αυτές είναι αρνητικές. Έπεται η Βουλγαρία µε 99, οι 48 

από τις οποίες είναι αρνητικές. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία, οι περισσότερες 

αναφορές 21 είναι γενικές και ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η Αυστραλία µε 9 ουδέτερες 

αναφορές.(βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΗΠΑ  24    15    Ο ΤΟΥΡ. 517  373Ο ΑΙΓΥΠΤ.141 92Α ΙΤΑΛΙΑ  314    189  Α ΓΕΝΙΚΕΣ    21      Ο 

ΓΕΝΙΚ. 18  15   Ο ΠΑΛ. 176   99   Θ ΚΑΡΧΗ∆.21  9 Α ΒΟΥΛΓΑΡ.  99   48 Α ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  9    Ο 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ   5  Ο ΠΕΡΣ.172  147 Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  17    Ο ΓΑΛΛΙΑ    74   29  Α     Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ  5  Ο 

ΜΕΞΙΚΟ      5   Ο ΑΡΑΒ. 65   44   Ο ΑΛΓΕΡΙΑ  8   7Α ΓΕΡΜΑΝΙΑ 68   35 Ο    ΜΕΛΑΝΗΣΙΑ   1   Ο 

ΠΑΝΑΜΑΣ  3  Ο ΙΝ∆ΙΑ  30    29 Ο ΑΙΘΙΟΠΙΑ   3   Ο ΑΓΓΛΙΑ    61   23  Θ   ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ   1   Ο   

ΚΟΥΒΑ 3    2   Ο ΙΣΡΑΗΛ 30  13 Ο Ν. ΑΦΡΙΚΗ  3  Ο ΡΩΣΙΑ    59    27   Ο ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ  1   Ο 

ΑΖΤΕΚΟΙ  2     Ο ΣΥΡΙΑ  25   13  Ο ΜΑΡΟ.2   1Ο  1Α ΓΙΟΥΓΚ.   42    31  Ο  

ΜΑΓΙΑΣ   2      Ο ΒΑΒΥΛ.20  15 Ο ΝΙΓΗΡΙΑ   1     Ο ΙΣΠΑΝΙΑ   27   18  Ο  
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ΙΣΗΜΕΡ.   2      Ο ΜΕΣΟΠ.19  11 Ο Γ. ΣΟΜΑΛ. 1   Ο ΑΛΒΑΝΙΑ  26   22  Ο  

ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1  Ο   ΓΕΝΙΚΕΣ  17    Ο ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 1 Ο ΓΕΝΙΚΕΣ       22     Ο  

ΑΪΤΗ      1         Ο ΙΑΠΩΝ.15  14  Ο ΚΕΝΥΑ      1    Ο ΣΕΡΒΙΑ  20   9Θ   9 Ο  

ΠΟΡΤΟ ΡΙΚ. 1  Ο ΚΙΝΑ   15   14  Ο ΝΑΪΡΟΜΠΙ  1  Ο  ΚΥΠΡΟΣ   18   14  Ο  

ΜΠΑΧΑΜ. 1    Ο ΣΙΒΗΡΙΑ  6   5  Ο ΟΥΓΚΑΝΤΑ 1 Ο ΣΟΥΗ∆ΙΑ     8      Ο  

Μ. ΑΝΤΙΛ.  1   Ο ΑΣΣΥΡΙΟΙ 4  3 Ο   ΤΑΝΖΑΝΙΑ  1  Ο ΡΟΥΜΑΝΙΑ17  16  Ο  

ΓΟΥΑΤΕΜ. 1   Ο ΙΝ∆ΟΚΙΝΑ4  3 Ο ΡΟΥΑΝΤΑ   1  Ο ∆ΑΝΙΑ    17    10   Ο  

ΟΝ∆ΟΥΡΑ  1   Ο ΛΙΒΑΝΟΣ   4   Ο ΜΠΟΥΡ.      1   Ο ΕΛΒΕΤΙΑ   17   14   Ο  

ΣΑΛΒΑ∆ΟΡ 1  Ο ΜΑΛΑΙΣΙΑ  4  Ο ΜΟΖΑΜ.     1   Ο ΝΟΡΒΗΓΙΑ 16   15  Ο  

ΝΙΚΑΡΑΓ.    1  Ο ΦΟΙΝΙΚΕΣ4  3 Ο ΜΑ∆ΑΓ.      1   Ο ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ   5    Ο  

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚ.1  Ο ΑΦΓΑΝΙΣ.3  2  Ο ∆. ΝΙΓΗΡΑ  1   Ο ΟΥΓΓΑΡΙΑ 15   12  Ο  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1 Ο ΦΙΛΙΠΠΙΝ.  3   Ο ∆ΑΧΟΜΕΗ  1  Ο ΒΕΛΓΙΟ     14     Ο  

ΠΑΡΑΓΟΥ.  1  Ο ΣΟΥ∆ΑΝ   3     Ο ΤΟΓΚΟ        1   Ο ΤΣΕΧΟΣΛ.    13    Ο  

ΟΥΡΟΥΓ.     1  Ο ΧΕΤΤΑΙΟΙ  1    Ο Α. ΒΟΛΤΑ   1   Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛ.11   7  Ο  

ΒΕΝΕΖΟΥ.  1   Ο ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ  1   Ο ΓΚΑΝΑ        1   Ο ΠΟΛΩΝΙΑ  11   8   Ο  

ΚΟΛΟΜΒ.   1   Ο ΙΡΑΚ            1   Ο Α. ΕΛΕΦ.     1   Ο ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ    8      Ο  

ΒΕΡΜΟΥ∆. 1   Ο ΒΙΡΜΑΝΙΑ  1   Ο ΛΙΒΕΡΙΑ      1   Ο ΜΑΛΤΑ      5         Ο  

ΑΝΤΙΛΛΕΣ  1  Ο ΤΑΪΛΑΝ∆Η 1   Ο Σ. ΛΕΟΝΕ    1  Ο ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ   5    4   Ο  

ΠΕΡΟΥ     1      Ο ΚΑΜΠΟΤ.   1   Ο ΓΟΥΙΝΕΑ    1   Ο ΛΟΥΞΕΜΒ.    4      Ο  

ΒΟΛΙΒΙΑ  1      Ο ΛΑΟΣ           1  Ο ΜΑΛΙ           1   Ο ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ     3       Ο  

ΧΙΛΗ         1     Ο Β. ΒΙΕΤΝ.   1    Ο ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1  Ο ΑΡΜΕΝΙΑ      1       Ο  

 Ν. ΒΙΕΤΝ.   1    Ο ΓΑΜΒΙΑ      1   Ο ΕΣΘΟΝΙΑ       1      Ο  

 ΣΙΓΚΑΠ.     1    Ο ΜΑΥΡΙΤ.      1  Ο ΛΕΤΟΝΙΑ      1       Ο  

 ΘΙΒΕΤ         1    Ο Ι. ΣΑΧΑΡΑ   1  Ο ΓΕΩΡΓΙΑ        1      Ο  

 ΜΟΓΓΟΛ.   1    Ο Γ. ΜΠΙΣΑΟ  1  Ο ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1    Ο  

 ΑΖΟΡΕΣ      1   Ο ΤΣΑΝΤ         1  Ο ΟΥΚΡΑΝΙΑ      1    Ο  

 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1   Ο ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1 Ο   

 ΣΙΑΜ            1  Ο ΓΚΑΜΠΟΝ  1  Ο   

  ΖΑΪΡ             1  Ο   

  ΑΓΚΟΛΑ     1  Ο   

  ΚΑΜΠΙΝΤΑ 1 Ο   

  Ι. ΓΟΥΪΝΕΑ  1 Ο   

  ΑΙΘΙΟΠΙΑ    1  Ο   

  ΣΟΜΑΛΙΑ    1  Ο   

  ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ 1 Ο   

  ΚΟΜΟΡΕΣ    1 Ο   

  ΡΕΫΝΙΟΝ     1  Ο   

  ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 1 Ο   

  Ν. ΑΦΡΙΚΗ   1 Ο   

  ∆. ΜΑΛΑΒΙ  1 Ο   

  ΖΑΜΠΙΑ      1  Ο   

  ΡΟ∆ΕΣΙΑ      1  Ο   

  ΜΠΟΤΣΟΥ.  1 Ο   

  ΣΟΥΑΖΙΛ.    1  Ο   

  Π. ΑΚΡΩΤ.   1  Ο   

  ΛΙΒΥΗ          1  Ο   
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Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

οικοσύστηµα, µε 65 αναφορές, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η αέρας-

θάλασσα-έδαφος, µε 12 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι 

κατηγορίες γνώση-σκέψη και τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα, µε 2 ουδέτερες 

αναφορές αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 11). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, οι πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 516, οι 495 από τις οποίες είναι 

αρνητικές. Ακολουθεί η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 223 αναφορές, οι 

122 από τις οποίες είναι ουδέτερες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι 

κατηγορίες αύξηση του CO2/όζον, απειλή του ανθρώπινου γένους και γνώση-σκέψη µε 

5 ουδέτερες αναφορές αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 12). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 69, από τις οποίες οι 57 είναι αρνητικές. 

Ακολουθεί η κατηγορία οικοσύστηµα µε 65 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία 

θέση βρίσκεται η κατηγορία αύξηση του CO2/όζον, απειλή του ανθρώπινου γένους µε 

5 ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 13). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί και πάλι είναι η βία-

συγκρούσεις-πόλεµοι µε 419 αναφορές, από τις οποίες οι 340 είναι αρνητικές. 

Ακολουθεί η κατηγορία οικοσύστηµα µε 250 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία 

θέση βρίσκεται η κατηγορία αύξηση του CO2/όζον, απειλή του ανθρώπινου γένους 

µε2 αρνητικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 14). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 22 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η κατηγορία 

κατανάλωση, κλιµατολογικές αλλαγές µε 7 αναφορές από τις οποίες οι 6 είναι θετικές, 

οι 2 ουδέτερες. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες αέρας-θάλασσα-

έδαφος και παραγωγοί-πόροι µε 4 ουδέτερες αναφορές αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 15).     
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1.3. ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1976-1977 

Όσον αφορά τις εικόνες που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια του µαθητή της 

περιόδου 1976-1977, παρατηρήθηκε ότι το µάθηµα της Γεωγραφίας είναι αυτό που 

περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 23.6%, σε σχέση µε το σύνολο των 

εικόνων που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών 

του δηµοτικού σχολείου. (βλ. πίνακα 1). Οι περισσότερες αναφορές αφορούσαν την 

κατηγορία οικοσύστηµα και καµία τις υποκατηγορίες γνώση - σκέψη, νέα συνείδηση, 

θετικό - φιλικό, αρνητικό - εχθρικό και υγεία - αρρώστιες.  

Μετά τη Γεωγραφία ακολουθεί η Ιστορία µε ποσοστό αναφορών 13.5%, (βλ. 

πίνακα 1) εκ του οποίου και πάλι οι περισσότερες εντάσσονται στην υποκατηγορία 

οικοσύστηµα και καµία στις υποκατηγορίες απειλή του ανθρώπινου γένους, 

κλιµατολογικές αλλαγές, γνώση - σκέψη, νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό, αρνητικό - 

εχθρικό, υγεία - αρρώστιες και διατροφή - πείνα.  

Τέλος, στα µαθήµατα της Αγωγής του Πολίτη και των Θρησκευτικών δεν 

εντοπίστηκε καµία σχετική προς το διερευνούµενο θέµα εικόνα. (βλ. πίνακα 1). 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  209 23.6 

ΙΣΤΟΡΙΑ 120 13.5 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  - - 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - - 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- - 

 

Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό εικόνων σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης µε ποσοστό 

13.8%. Ακολουθεί η 2η περίοδος της Ευρώπης µε ποσοστό 6.9%, καθώς και η 4η της 

Ασίας µε ποσοστό 4%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στη 2η περίοδο της Αφρικής 

µε ποσοστό 0.2%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 1η, 2η και 3η της Αµερικής 

και της Ωκεανίας, καθώς και στην 3η της Ασίας και της Αφρικής. (βλ. πίνακα 2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  36 4 4η  42 4.7 4η  18 2 4η  122 13.8 4η  7 0.8 

1η  - - 1η  17 1.9 1η  3 0.3 2η  61 6.9 1η  - - 

2η  - - 2η  15 1.7 2η  2 0.2 1η  5 0.6 2η  - - 

3η  - - 3η - - 3η  - - 3η  5 0.6 3η  - - 

 

Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό εικόνων ανά ήπειρο, ανεξάρτητα από 

χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 193 εικόνες και ποσοστό 21.9%, 

ακολουθούµενη από την Ασία µε 74 εικόνες και ποσοστό 8.3%, ενώ στην τελευταία 

θέση βρίσκεται για µία ακόµα φορά η Ωκεανία µε 12 εικόνες και ποσοστό 1.4%. (βλ. 

πίνακα 2). 

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Γεωγραφίας, το 

οποίο διδάσκεται από την Γ΄ τάξη, εντοπίστηκαν 209 συνολικά αναφορές, η 

κατάταξη των οποίων, ξεκινώντας από τη ∆΄ τάξη µια που στην Γ΄ δεν εντοπίστηκε 

καµιά σχετική αναφορά, είναι 14, 84 και 111 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Όσον αφορά το µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο εντοπίστηκαν συνολικά 120 

αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από τη ∆΄ τάξη µια που στην Γ΄ δεν 

εντοπίστηκε καµιά σχετική αναφορά, είναι 19, 91 και 10 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. 

πίνακα 3). 

Τέλος, στα µαθήµατα της Αγωγής του Πολίτη, των Θρησκευτικών, καθώς και 

της Σπουδής Περιβάλλοντος δεν εντοπίστηκε καµία σχετική αναφορά. (βλ. πίνακα 3).  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - - 19  2.1% 91  10.3% 10   1.1% 120   13.5% 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - - 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - 14    1.6% 84   9.5% 111   12.5% 209   23.6% 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ  

- - - - - - - 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ - - - 33   3.7% 175    19.8% 121  13.6% 329   37.1% 
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Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική οι µόνες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα 

της Γεωγραφίας 4%. (βλ. πίνακα ?). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Ιστορίας 4.4%, ακολουθούµενο από εκείνο της Γεωγραφίας 4%. Καµία αναφορά δεν 

εντοπίστηκε στα υπόλοιπα µαθήµατα. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Γεωγραφία, µε 1.4% και ακολουθεί η Ιστορία µε 1.3%, ενώ καµία 

αναφορά δεν εντοπίστηκε στα υπόλοιπα µαθήµατα. (βλ. πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 13.6%, ενώ έπεται εκείνο της Ιστορίας µε 8.7%. Καµία 

αναφορά δεν εντοπίστηκε στα υπόλοιπα µαθήµατα. (βλ. πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι µόνες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Γεωγραφίας 0.8%. (βλ. πίνακα 4). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - 38       4.4% 11         1.3% 75         8.7% - 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 36            4% 36         4% 12         1.4% 118     13.6% 7            0.8% 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

- - - - - 

ΣΠΟΥ∆Η ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- - - - - 

 

Σχετικά, τώρα, µε τις χώρες που απαντώνται στις εικόνες των εγχειρίδια του 

1976-1977, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες 

από τις αναφορές αφορούν τις ΗΠΑ 16 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η 

Βραζιλία µε 7 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η Ασία, όπου οι περισσότερες από τις 

αναφορές αφορούν την Τουρκία 17 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η 

Περσία (στην αρχαιότητα) µε 12 αναφορές οι 10 από τις οποίες είναι ουδέτερες. 

Περνάµε στην Αφρική, όπου οι περισσότερες αναφορές είναι γίνονται στην 

Καρχηδόνα 9 και είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθούν οι γενικές και η Αίγυπτος µε 3 

ουδέτερες αναφορές αντίστοιχα. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες 
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αναφορές γίνονται στην Ιταλία 32 και οι 30 από αυτές είναι ουδέτερες. Έπεται η 

Γερµανία µε 14 ουδέτερες αναφορές. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία, οι µόνες 2 

αναφορές που εντοπίστηκαν είναι γενικές και ουδέτερες.(βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΗΠΑ      16       Ο ΤΟΥΡΚΙΑ  17   Ο ΚΑΡΧΗ∆.   9    Ο ΙΤΑΛΙΑ 32  30  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    2    Ο 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ  7   Ο ΠΕΡΣΙΑ12  10  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    3    Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑ14  Ο  

ΜΕΞΙΚΟ    4    Ο ΑΡΑΒΙΑ   9      Ο ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3   Ο ΓΙΟΥΓΚ.  13     Ο  

ΚΑΝΑ∆ΑΣ  3   Ο ΚΙΝΑ        9      Ο Ν. ΑΦΡΙΚΗ  2  Ο ΓΑΛΛΙΑ  11     Ο  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ2  Ο ΙΑΠΩΝΙΑ   5    Ο ΛΙΒΥΗ         2  Ο ΑΓΓΛΙΑ    9      Ο  

ΒΟΛΙΒΙΑ    1   Ο  ΓΕΝΙΚΕΣ  3      Ο ΑΙΘΙΟΠΙΑ   1  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ   9     Ο  

ΠΑΝΑΜΑΣ  1  Ο ΙΝ∆ΙΑ       3      Ο ΤΑΣΜΑΝΙΑ 1  Ο ΒΟΥΛΓ.     8     Ο  

ΠΕΡΟΥ         1  Ο ΙΡΑΝ         2      Ο ΤΣΑΝΤ         1  Ο ΡΩΣΙΑ       8      Ο  

 ΠΑΛΑΙΣ.   2     Ο ΝΙΓΗΡΙΑ      1  Ο ΙΣΠΑΝΙΑ   6     Ο    

 ΣΙΑΜ         1     Ο ΜΑΡΟΚΟ     1  Ο ΕΛΒΕΤΙΑ   6    Ο  

 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1   Ο ΤΥΝΗΣΙΑ     1  Ο ΑΛΒΑΝΙΑ  5    Ο  

 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ1 Ο  ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 5  Ο  

 ΒΙΡΜΑΝΙΑ  1   Ο  ∆ΑΝΙΑ       4     Ο  

 ΙΣΡΑΗΛ       1   Ο  ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4  Ο  

 ΑΦΓΑΝΙΣΤ.  1 Ο  ΝΟΡΒΗΓΙΑ  4  Ο  

   ΣΟΥΗ∆ΙΑ    4   Ο  

   ΑΥΣΤΡΙΑ     3  Ο  

   ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ   3  Ο  

   ΣΕΡΒΙΑ        2   Ο  

   ΟΥΓΓΑΡΙΑ  2   Ο  

 ΙΝ∆ΟΚΙΝΑ   1  Ο  ΒΕΛΓΙΟ       2   Ο  

   ΛΟΥΞΕΜ.   2   Ο  

   ΤΣΕΧΟΣΛ.  2   Ο  

   ΠΟΡΤΟΓΑΛ. 1 Ο  

   ΠΟΛΩΝΙΑ    1  Ο  

   ΜΑΛΤΑ        1  Ο  

 ΣΥΡΙΑ           1  Ο  ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ    1 Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

οικοσύστηµα, µε 11 αναφορές, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η αέρας-

θάλασσα-έδαφος, µε 14 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, µε 5 ουδέτερες αναφορές. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 16). 

Στην περίπτωση της Ασίας, οι πλειοψηφία των σχετικών αναφορών εντάχθηκε 

στην κατηγορία οικοσύστηµα, 33 και είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθούν οι 

κατηγορίες αέρας-θάλασσα-έδαφος και κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες, µε 8 

ουδέτερες αναφορές αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 

παραγωγοί-πόροι µε 2 ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 17). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµαι 11 και είναι και εδώ όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία 

τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 7 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία 

θέση βρίσκεται η κατηγορία κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 2 ουδέτερες 

αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 18). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί και πάλι είναι η 

οικοσύστηµα µε 122 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η κατηγορία αέρας-θάλασσα-

έδαφος µε 20 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη και βία-συγκρούσεις-πόλεµοι µε 2 ουδέτερες αναφορές 

αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 19). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία αέρας-θάλασσα-έδαφος 2 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθούν οι 

κατηγορίες οικοσύστηµα και άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα-τεχνολογία µε 2 ουδέτερες 

αναφορές αντίστοιχα. Καµία άλλη αναφορά δεν εντοπίστηκε σε καµία από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες µας. (βλ. παράρτηµα πίνακα 20).     
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1.4. ΤΟ Α.Π. ΤΟΥ 1982 

Ως προς το ΑΠ του 1982, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το µάθηµα που 

περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 6.9%, σε σχέση µε το σύνολο των 

µαθηµάτων του Α.Π. είναι η Ιστορία. (βλ. πίνακα 1). Το µεγαλύτερο µέρος των 

αναφορών αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι, ενώ η 

υποκατηγορία που ακολουθεί είναι θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  

 Μετά την Ιστορία ακολουθεί το µάθηµα Εµείς και ο Κόσµος (βλ. πίνακα 1) µε 

ποσοστό αναφορών 2.5%, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εντάσσεται στην 

υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη, ενώ ακολουθεί η υποκατηγορία 

οικοσύστηµα. 

 Ακολουθούν τα µαθήµατα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της 

Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής (βλ. πίνακα 1) µε ποσοστό 1.7%, εκ του οποίου οι 

περισσότερες αναφορές εµπίπτουν στην υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη για 

την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και τέχνη-αξίες-µύθοι-σύµβολα-γλώσσα για την 

ΟΧΑ, ενώ ακολουθεί για µεν την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή η υποκατηγορία 

βία-συγκρούσεις-πόλεµοι και για την ΟΧΑ η θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη. 

 Τέλος, περνάµε στο µάθηµα της Γεωγραφίας (βλ. πίνακα 1), το οποίο 

συγκέντρωσε το µικρότερο ποσοστό αναφορών 0.7%. Οι περισσότερες από αυτές 

εντάχθηκαν και πάλι στην υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη, ακολουθούµενη 

από τη βία-συγκρούσεις-πόλεµοι.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΣΤΟΡΙΑ 174 6.9 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  64 2.5 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ  

43 1.7 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

43 1.7 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 17 0.7 

 

 Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης µε ποσοστό 

2.7%. Ακολουθεί η 1η περίοδος της Ασίας µε ποσοστό 1.9%, καθώς και η 4η της 

Ασίας µε 1.4%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 3η περίοδο της Αφρικής, της 
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Αµερικής και της Ωκεανίας µε ποσοστό 0,2%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 1η 

και 2η περίοδο της Αµερικής και της Ωκεανίας, καθώς και στην 2η της Αφρικής. (βλ. 

πίνακα 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  12 0.5 1η  48 1.9 4η  14 0.5 4η  68 2.7 4η  12 0.5 

3η  6 0.2 4η  35 1.4 1η  7 0.7 2η  18 0.7 3η  6 0.2 

1η  - - 2η  20 0.8 3η  6 0.2 1η  17 0.7 1η  - - 

2η  - - 3η 12 0.5 2η  - - 3η  12 0.5 2η  - - 

 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 160 αναφορές και ποσοστό 6.3%, 

ακολουθούµενη από την Ασία µε 117 αναφορές και ποσοστό 4.6%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 18 αναφορές και ποσοστό 0.7%.  

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο 

εντοπίστηκαν συνολικά 174 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από 

την Γ΄ τάξη, από την οποία αρχίζει να διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 14, 23, 49 

και 86 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα του Εµείς και ο Κόσµος, όπου 

εντοπίστηκαν 64 συνολικά αναφορές, η κατάταξη των οποίων, ξεκινώντας από την 

Α΄ και σταµατώντας στη ∆΄ τάξη µια που σ� αυτές διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, 

είναι 10, 13, 10 και 31 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Στο µάθηµα των  Θρησκευτικών, εντοπίστηκαν συνολικά 43 αναφορές. Η 

κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας και πάλι από την Γ΄, είναι 10, 28 και 5 αναφορές 

αντίστοιχα. Στην Ε΄ τάξη δεν εντοπίστηκε καµία σχετική αναφορά. (βλ. πίνακα 3). 

Όσον αφορά το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι µόνες 

αναφορές που εντοπίστηκαν, 42, εντάσσονται όλες στην Στ΄ τάξη. (βλ. πίνακα 3).    

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Γεωγραφίας, αν και διδάσκεται µόνο στην Ε΄ 

και τη Στ΄ τάξη, εντοπίστηκαν 17 συνολικά αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 5 

και 12 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - 14    0.6% 23    0.9% 49      1.9% 86       3.4% 174       6.9% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

10    0.4% 

 

28    1.1% 

 

- 

 

5         0.2% 

 

43        1.7% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 5      0.2% 12       0.5% 17        0.7% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

- - - - - 42       1.7% 42        1.7% 

 ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

10    0.4%  13    0.5% 10    0.4% 31     1% - - 64         2.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 10    0.4% 13    0.5% 32      1% 79     3% 50       2.1% 135     4.8% 319     13.5% 

  

 

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 0.3%. Ακολουθεί το Εµείς και ο 

Κόσµος µε 0.2%, ενώ οι λιγότερες αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν 

στα µαθήµατα των Θρησκευτικών και της Ιστορίας µε 0.04% αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 

4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Ιστορίας 2.4%, ακολουθούµενο από εκείνο των Θρησκευτικών 1.1%. Οι λιγότερες 

αναφορές αναβρέθησαν και στο µάθηµα της Γεωγραφίας 0.2%. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.3%. Ακολουθούν τα 

µαθήµατα της Ιστορίας και του Εµείς και ο Κόσµος, µε 0.3% αντίστοιχα ( µε 

µικρότερη, όµως, συχνότητα αναφορών), ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

Γεωγραφία µε 0.04%. (βλ. πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Ιστορίας 3.2%, ενώ έπεται εκείνο του Εµείς και ο Κόσµος µε 0.5%. Στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή µε 0.3%. (βλ. πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εµπεριέχονται στην 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 0.3%, ακολουθούµενη από το Εµείς και ο Κόσµος µε 

0.3%, αλλά µικρότερη συχνότητα αναφορών. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

Γεωγραφία µε 0.04%, ενώ καµία σχετική αναφορά δεν εντοπίστηκε στο µάθηµα της 

Ιστορίας. (βλ. πίνακα 4).     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 1          0.04% 60       2.4% 7           0.3% 81         3.2% - 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

1          0.04% 

 

29       1.1% 

 

4           0.2% 

 

7           0.3% 

 

2          0.07% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2          0.07% 4         0.2% 1         0.04% 9           0.4% 1          0.04% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

8          0.3% 

 

10       0.4% 

 

8          0.3% 

 

8           0.3% 

 

8          0.3% 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6        0.2% 13       0.5% 7         0.3% 12         0.5% 7          0.3% 

  

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στο Α.Π. του 1982, οφείλουµε να 

παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν οι γενικές και ουδέτερες 

αναφορές 16. Ακολουθούν οι Η.Π.Α. και η Βραζιλία µε 1 ουδέτερη αναφορά 

αντίστοιχα. Αναφορικά µε την Ασία οι περισσότερες από τις αναφορές γίνονται στην 

Τουρκία 31 και είναι ως επί το πλείστον (28) ουδέτερες και ακολουθεί η Παλαιστίνη 

µε 25 αναφορές οι 23 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι 

περισσότερες αναφορές είναι γενικές και ουδέτερες 16. Ακολουθεί η Αίγυπτος µε 10 

ουδέτερες αναφορές. Στην περίπτωση της Ευρώπης και πάλι οι περισσότερες 

αναφορές είναι γενικές και ουδέτερες 25. Έπεται η Ιταλία µε 23 αναφορές, από τις 

οποίες οι 20 είναι ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία υπερτερούν και πάλι οι 

γενικές και ουδέτερες αναφορές 16. Ακολουθεί 1 ουδέτερη στην Αυστραλία, ενώ δε 

γίνεται αναφορά σε καµιά άλλη συγκεκριµένη χώρα.(βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ  16    Ο ΤΟΥΡΚ. 31 28  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  16    Ο ΓΕΝΙΚΕΣ   25   Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  16    Ο 

ΗΠΑ            1    Ο ΠΑΛΑΙΣ.25 23 Ο ΑΙΓΥΠΤ.   10    Ο ΙΤΑΛΙΑ 23  20  Ο ΑΥΣΤΡΑΛ.  1   Ο 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ  1    Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  20    Ο ΑΙΘΙΟΠΙΑ  2    Ο ΓΑΛΛΙΑ 10  9  Ο  

 ΠΕΡΣΙΑ 17  14 Ο  ΡΩΣΙΑ     10      Ο  

 Σ. ΑΡΑΒΙΑ  6   Ο  ΑΓΓΛΙΑ  7   5   Ο  

 Μ. ΑΣΙΑ    4     Ο  ΚΥΠΡΟΣ     5   Ο  

 ΜΕΣΟΠ.    2     Ο  ΒΟΥΛΓ.     4     Ο  

 ΙΑΠΩΝΙΑ  2     Ο  ΓΕΡΜΑΝΙΑ  4  Ο  
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 ΛΥ∆ΙΑ      1      Ο  ΝΟΡΒΗΓΙΑ  2  Ο  

 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 1  Ο  ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ  2  Ο  

 ΙΝ∆ΙΑ        1     Ο  ΓΙΟΥΓΚ.    1     Ο  

 ΚΟΡΕΑ      1     Ο  ΜΟΛ∆ΑΒ. 1     Α  

   ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1    Ο  

   ΠΡΩΣΙΑ      1    Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, ως προς την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 9 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η οικοσύστηµα, µε 3 

ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες αέρας-

θάλασσα-έδαφος, κλιµατολογικές αλλαγές, και κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες, µε 1 

ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 21). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 53, από τις οποίες οι 50 είναι 

αρνητικές. Ακολουθεί η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 30, οι 26 από τις 

οποίες είναι ουδέτερες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 

κλιµατολογικές αλλαγές µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 22). 

Όσον αφορά στην Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία 10 και είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία βία-συγκρούσεις-

πόλεµοι µε 7 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες 

αέρας-θάλασσα-έδαφος και κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 1 ουδέτερη αναφορά 

αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 23). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί και πάλι είναι η µε 43 

ουδέτερες αναφορές. Ακολουθούν οι κατηγορίες βία-συγκρούσεις-πόλεµοι και  

κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 28 αναφορές αντίστοιχα, από τις οποίες όσον 

αφορά την πρώτη κατηγορία οι 24 είναι ουδέτερες, ενώ όσον αφορά τη δεύτερη οι 25 

είναι και πάλι ουδέτερες. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες αέρας-

θάλασσα-έδαφος και κλιµατολογικές αλλαγές µε 1 ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 24). 
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Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, 8 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθούν οι 

κατηγορίες οικοσύστηµα και τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 3 ουδέτερες 

αναφορές αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες κλιµατολογικές 

αλλαγές και κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 1 ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 25).     
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1.5. ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1985-2000 

Εξετάζοντας στη συνέχεια στα εγχειρίδια του µαθητή, η ανάλυση περιεχοµένου 

έδειξε ότι το µάθηµα που περιέχει και πάλι το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 18%, 

σε σχέση µε το σύνολο των εγχειριδίων είναι η Ιστορία. (βλ. πίνακα 1). Το 

µεγαλύτερο µέρος των αναφορών αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία - 

συγκρούσεις - πόλεµοι, και ακολουθεί η θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη.  

Μετά την Ιστορία ακολουθεί και πάλι η Γεωγραφία µε ποσοστό αναφορών 

14.9%, (βλ. πίνακα 1) το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εντάσσεται στην 

υποκατηγορία οικοσύστηµα, ενώ καµιά αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες 

νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό και αρνητικό - εχθρικό.  

Το επόµενο υψηλότερο ποσοστό αναφορών συγκέντρωσε το µάθηµα Εµείς και 

ο Κόσµος 4.3%. (βλ. πίνακα 1). Οι περισσότερες αναφορές απαντώνται στην 

υποκατηγορία οικοσύστηµα και καµία στην απειλή του ανθρώπινου γένους, στη 

γνώση - σκέψη, στη νέα συνείδηση, στο θετικό - φιλικό και τέλος στο αρνητικό - 

εχθρικό.  

Ακολουθεί η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή µε ποσοστό 0.9%, (βλ. πίνακα 1) 

το 0,2% του οποίου εντάχθηκε στην υποκατηγορία τέχνη, αξίες, σύµβολα, ενώ στις 

περισσότερες από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες δεν εντοπίστηκε καµία αναφορά, µε 

εξαίρεση το οικοσύστηµα, το θετικό - φιλικό και τους θεσµούς / δικαιώµατα.  

Τέλος, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το µικρότερο αριθµό αναφορών ήταν 

η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, αν και συνολικά έχει το ίδιο ποσοστό µε την 

Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή, 0.9%, εντούτοις, υπολείπεται ελάχιστα στον αριθµό 

των αναφορών. (βλ. πίνακα 1). Όπως ήταν αναµενόµενο, οι περισσότερες αναφορές 

εντάχθηκαν στην υποκατηγορία θεσµοί / δικαιώµατα.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΣΤΟΡΙΑ 2.033 18 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  1.689 14.9 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 487 4.3 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

106 0.9 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

99 0.9 
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 Όσον αφορά τώρα στο συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ασίας µε ποσοστό 7.9%. 

Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ευρώπης µε ποσοστό 4.1%, καθώς και η 4η της 

Αµερικής µε 3.8%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 4η περίοδο της Ωκεανίας µε 

ποσοστό 0.02%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 2η περίοδο της Αµερικής και της 

Ωκεανίας. (βλ. πίνακα 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  469 4.1 4η  894 7.9 4η  430 3.8 4η  722 6.4 4η  255 2.2 

3η  24 0.2 2η  300 2.6 1η  140 1.2 2η  301 2.6 3η  28 0.2 

1η  14 0.1 1η  280 2.5 3η  84 0.7 3η  177 1.6 1η  2 0.02 

2η  - - 3η 112 1 2η  18 0.2 1η  174 1.5 2η  - - 

 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ασία µε 1.594 αναφορές και ποσοστό 14%, 

ακολουθούµενη από την Ευρώπη µε  1.373 αναφορές και ποσοστό 12.1%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 285 αναφορές και ποσοστό 2.4%.  

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο 

εντοπίστηκαν συνολικά 2.033 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από 

την Γ΄ τάξη, από την οποία αρχίζει να διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 229, 447, 

552, 805 και 86 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Γεωγραφίας, στο οποίο διδάσκεται, αν 

και διδάσκεται µόνο στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη, εντοπίστηκαν 1689 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 800 και 889 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. 

πίνακα 3).  

Στο µάθηµα του Εµείς και ο Κόσµος, όπου εντοπίστηκαν 487 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων, ξεκινώντας από την Α΄ και σταµατώντας στη ∆΄ 

τάξη µια που σ� αυτές διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 50, 90, 135 και 212 

αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 
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Όσον αφορά στο µάθηµα των  Θρησκευτικών, εντοπίστηκαν συνολικά 106 

αναφορές. Η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας και πάλι από την Γ΄, είναι 19, 23, 

27 και 37 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν είναι 99, και κατατάσσονται 40 και 59 αντίστοιχα στις 

Ε΄ και Στ΄ τάξεις όπου διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα. (βλ. πίνακα 3).    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - 229     2% 447     3.9% 552       4.9% 805     7.1% 2.033   17.9% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

19    0.2% 

 

23       0.2% 

 

27        0.2% 

 

37       0.3% 

 

106        0.9% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 800          7% 889     7.8% 1689    14.8% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

- - - - 40         0.4% 59       0.5% 99          0.9% 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

50    0.4% 90    0.8% 135  1.2% 212      1.9% - - 487        2.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 50    0.4% 90    0.8% 383  3.4% 682         6% 1.419  12.5% 1790    15.6% 4.414   38.7% 

  

 

Ως προς το µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, παρατηρούµε ότι όσον 

αφορά την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Γεωγραφίας 2.6%. Ακολουθεί το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.9%, ενώ οι λιγότερες 

αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν στο µάθηµα της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής 0.1%. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Ιστορίας 7.3%, ακολουθούµενο από εκείνο της Γεωγραφίας 5.2%. Οι λιγότερες 

αναφορές αναβρέθησαν και πάλι στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

0.1%. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Ιστορία, µε 2.7%. Ακολουθεί η Γεωγραφία µε 1.5%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή µε 0.2%. (βλ. πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Ιστορίας 7.2%, ενώ έπεται εκείνο της Γεωγραφίας µε 3.5%. Στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή µε 0.07%. (βλ. πίνακα 4). 
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Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εµπεριέχονται στη 

Γεωγραφία 2.2%, ακολουθούµενη από το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.2%. Στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ιστορία µε 0.1%, ενώ καµία σχετική αναφορά δεν 

εντοπίστηκα στα µαθήµατα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, καθώς και της 

Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. (βλ. πίνακα 4).     
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 64          0.6% 823     7.3% 310       2.7% 816       7.2% 14          0.1% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

21         0.2% 

 

50       0.4% 

 

27         0.2% 

 

8         0.07% 

 

- 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 301        2.6% 590     5.2% 170       1.5% 399       3.5% 244        2.2% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

15          0.1% 

 

13       0.1% 

 

33         0.3% 

 

26         0.2% 

 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

105        0.9% 110        1% 132       1.2% 123       1.1% 27          0.2% 

  

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια της περιόδου 1985-2000, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν οι γενικές 

αναφορές 217, από τις οποίες οι 128 είναι ουδέτερες. Ακολουθούν οι Η.Π.Α. µε 183 

αναφορές οι 119 από τις οποίες είναι θετικές. Αναφορικά µε την Ασία οι 

περισσότερες από τις αναφορές είναι και πάλι γενικές 627 και ως επί το πλείστον 

(238) ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η Τουρκία µε 415 αναφορές οι 376 από τις οποίες 

είναι αρνητικές. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι περισσότερες αναφορές είναι και εδώ 

γενικές 267 και ουδέτερες 132. Ακολουθεί η Αίγυπτος µε 235 αναφορές, οι 160 από 

τις οποίες είναι αρνητικές. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές 

γίνονται στην Ιταλία 339, οι 210 από τις οποίες είναι αρνητικές. Έπονται οι γενικές 

µε 296 αναφορές, από τις οποίες οι 139 είναι ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την 

Ωκεανία υπερτερούν και πάλι οι γενικές και ουδέτερες αναφορές 155 και 93 

αντίστοιχα. Ακολουθεί η Αυστραλία µε 78 αναφορές, από τις οποίες οι 47 είναι 

θετικές. (βλ. πίνακα 5). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝ. 217  128   Ο ΓΕΝΙΚ.627 238 Ο ΓΕΝ.267   132   Ο ΙΤΑΛ. 339  210Α ΓΕΝΙΚ.155   93 Ο 

ΗΠΑ  183   119 Θ ΤΟΥΡ.415  376 Α ΑΙΓΥΠ.235 160Α ΓΕΝ.  296  139  Ο ΑΥΣΤΡ. 78   47Θ 

ΚΑΝΑ∆. 48 39 Θ ΙΑΠΩΝ.101 72 Θ ΚΑΡΧ.56    30  Α ΓΕΡΜ. 105   74 Α Ν. ΖΗΛ. 15  10 Ο 

ΜΕΞΙΚΟ23  10 Θ ΠΕΡΣΙΑ100  91Α ΝΙΓΗΡΙΑ   16   Ο ΓΑΛΛΙΑ 89  41Θ Ν ΓΟΥΪΝ15 11 Ο 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 9  7 Θ ΚΙΝΑ  79   59  Θ ΛΙΒΥΗ  11    6  Ο ΒΟΥΛΓ. 55   48Α ΜΙΚΡΟΝ. 7   4  Ο 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3 Ο Σ. ΑΡΑΒ.66  46Α ΑΙΘΙΟΠΙΑ10  6Θ ΡΩΣΙΑ    55   28Θ ∆. ΣΑΜΟΑ 6  4Θ 

ΧΙΛΗ        3      Ο ΙΝ∆ΙΑ  44   24  Θ ΑΛΓΕΡΙΑ 9   8 Α ΚΥΠΡΟΣ51  38Θ ΠΟΛΥΝ.  5   3  Θ 

ΜΑΓΙΑΣ   2     Θ Μ. ΑΣΙΑ 25  12Α ΚΟΓΚΟ   8    5 Θ ΑΓΓΛΙΑ  50  25Θ ΠΑΠΟΥΑ 4   3 Θ 

ΠΕΡΟΥ     2     Ο ΜΟΓΓΟΛ.22 12Α ΡΟΥΑΝΤΑ   6  Θ ΓΙΟΥΓΚ. 33  24Α  

ΑΖΤΕΚΟΙ 1     Θ ΠΑΛΑΙΣ.20  12Θ Ν. ΑΦΡΙΚΗ   5 Ο ΑΒΑΡΟΙ   32    Α  

ΙΝΚΑΣ      1     Θ ΙΝ∆ΟΚΙΝΑ 14  Ο ΤΥΝΗΣ.5  2Θ 2Α ΑΥΣΤΡΙΑ29 23Α  

ΜΠΑΧΑΜΕΣ1 Ο Β. ΚΟΡ.8  4Θ 4 Ο ΚΑΜΕΡΟΥΝ 5 Ο ΝΟΡΜ. 27     25Α  

ΧΑΒΑΗ      1    Ο ΙΝ∆ΟΝΗΣ.8  6 Ο ΜΑΡΟΚΟ  4   3Θ ΙΣΠΑΝΙΑ20  16Θ  

ΑΪΤΗ           1    Ο ΣΥΡΙΑ   8     5   Ο ΝΙΓΗΡΑΣ    3   Ο  ΡΟΥΜ.  17    13Α  

ΒΕΝΕΖ.       1   Ο ΜΕΣΟΠ.  7   4  Θ ΜΑ∆ΑΓΑΣ.  2  Ο ΠΟΡΤ.   17    14Θ  

ΒΟΛΙΒΙΑ    1   Ο ΦΟΙΝΙΚΕΣ 6  3Θ ΚΕΝΥΑ        2  Ο ∆ΑΝΙΑ  14    9 Θ  

ΓΟΥΙΑΝΑ   1   Ο ΛΙΒΑΝ.6  3Θ 3 Ο ΜΑΥΡΙΤ.     2   Ο ΟΣΤΡΟΓ.   13   Α  

ΓΟΥΑΤΕΜ. 1   Ο ΦΡΥΓΙΑ6  3Θ 3Α ΜΑΛΙ           2   Ο ΒΗΣΙΓ. 13   10  Α  

ΓΡΕΝΑ∆Α   1   Ο ΙΡΑΚ   5    3   Ο ΤΣΑΝΤ         2  Ο ΟΛΛΑΝ.  10   7Θ  

Α. ∆ΟΜΙΝ.  1   Ο ΜΠΑΓΚΛ.5   3 Θ ΣΟΥ∆ΑΝ      2  Ο ΒΑΝ∆ΑΛΟΙ 10Α  

ΙΑΜΑΪΚΗ    1   Ο ΚΟΥΡ∆ΙΣΤ. 5  Θ  ΒΕΛΓΙΟ  9   8   Θ  

ΙΣΗΜΕΡ.      1   Ο ΣΙΓΚΑΠ.   5     Ο  ΜΟΛ∆ΑΒ.9  7  Α  

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 Ο ΑΣ. ΡΩΣΙΑ  4   Ο  ΒΛΑΧΙΑ  9   7  Α  

Κ. ΡΙΚΑ       1   Ο ΠΑΚΙΣΤ.4    3  Ο  ΣΕΡΒΙΑ       8    Α  

ΚΟΥΒΑ       1   Ο ΤΑΪΒΑΝ    4     Ο  ΙΡΛΑΝ∆.  8   6  Θ  

ΜΠΑΡΜΠ.  1   Ο Ν. ΚΟΡΕΑ  4    Ο  ΝΟΡΒΗΓ.  6  4  Ο  

ΝΙΚΑΡΑΓ.   1   Ο ΧΕΤΤΑΙΟΙ  4   Θ  ΒΟΣΝΙΑ  5   3  Α  

ΟΝ∆ΟΥΡΑ  1   Ο ΙΡΑΝ            3   Ο  ΑΡΜΕΝΙΑ   5   Α  

ΟΥΡΟΥΓ.     1  Ο ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ  3   Ο  ΜΑΥΡΟΒ.   4   Α  

ΠΑΝΑΜΑΣ  1  Ο ΙΣΡΑΗΛ      3    Ο  ΣΟΥΗ∆ΙΑ 4  2 Θ  

ΠΑΡΑΓΟΥ.  1  Ο ΦΙΛΙΠΠΙΝ. 3    Θ  ΕΛΒΕΤΙΑ  4  3 Θ  

Π. ΡΙΚΟ       1   Ο ΒΙΕΤΝΑΜ   3   Ο  ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ   3  Ο  

ΕΛ ΣΑΛΒ.   1   Ο ΤΑΫΛΑΝ.3  2  Ο  ΟΥΓΓΑΡ. 3  2  Ο  

ΣΟΥΡΙΝΑΜ 1  Ο ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 3  Ο  ΑΛΒΑΝΙΑ   3   Ο  

 ΥΕΜΕΝΗ     2  Ο  ΦΙΛΑΝ∆.  3  2  Ο  

 ΟΜΑΝ          2  Ο  ΛΟΥΞΕΜ. 3  2 Θ  
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 ΚΑΖΑΚ.     2    Ο  ΕΣΘΟΝΙΑ   2    Ο  

 ΟΥΣΜΠ.    2     Ο  ΛΕΤΟΝΙΑ   2    Ο  

 ΤΟΥΡΚΜ.  2    Ο  ΛΙΘΟΥΑΝ. 2    Ο  

 ΚΙΡΓΙΖΙΣ.   2    Ο  ΛΕΥΚΟΡ.    2   Ο  

 ΤΑΝΤΖΙΚ.  2    Ο  ΠΟΛΩΝΙΑ  2    Ο  

 ΑΦΓΑΝΙΣ.  2    Ο  ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2   Ο  

 ΝΕΠΑΛ      2    Ο  ΚΡΟΑΤΙΑ    2   Ο  

 ΜΠΟΥΤΑΝ 2   Ο  ΣΚΟΠΙΑ      2   Ο  

 ΒΙΡΜΑΝΙΑ  2   Ο  ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2  Ο  

 ΛΑΟΣ          2   Ο  ΤΣΕΧΙΑ       1   Ο  

 ΜΑΛΑΙΣΙΑ  2  Ο  ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1   Ο  

 ΤΑΪΠΕΧ       2  Ο  ΑΖΟΡΕΣ       1  Ο  

 ΜΑΛΒΙ∆ΕΣ  2  Ο  Α. ΜΑΡΙΝΟΣ1 Ο  

 ΑΣΣΥΡΙΟΙ    1  Θ  ΚΕΛΤΕΣ       1  Θ  

 ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ 1 Θ    

 ΚΑΤΑΡ        1   Ο    

 ΚΟΥΒΕΪΤ    1   Ο    

 ΜΠΑΡΧΕΪΝ 1  Ο    

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

οικοσύστηµα, µε 113 αναφορές, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η 

κατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, µε 68 αναφορές, οι 65 από τις 

οποίες είναι θετικές, οι 2 ουδέτερες και 1 αρνητική, ενώ στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η κατηγορία διατροφή-πείνα, µε 5 θετικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 26). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 568 και είναι όλες αρνητικές. 

Ακολουθεί η κατηγορία οικοσύστηµα, µε 265 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία αρνητικό-εχθρικό µε 1 αρνητική αναφορά. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην περίπτωση της Ασίας εντοπίστηκαν σχετικές 

αναφορές για όλες τις κατηγορίες µας. (βλ. παράρτηµα πίνακα27). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 213 και είναι και εδώ όλες αρνητικές. Ακολουθεί 
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η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη µε 91 αναφορές, από τις οποίες οι 79 είναι 

θετικές, οι 2 ουδέτερες και οι 10 αρνητικές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία υγεία-αρρώστιες µε 2 αρνητικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα28). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί και πάλι είναι η βία-

συγκρούσεις-πόλεµοι µε 680 αναφορές, από τις οποίες οι 27 είναι θετικές και οι 653 

αρνητικές. Ακολουθεί η κατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία µε 75 

αναφορές, οι 72 από τις οποίες είναι θετικές και οι 3 αρνητικές. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η κατηγορία υγεία-αρρώστιες µε 4 αρνητικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 29). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 76 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η κατηγορία 

κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 55 αναφορές από τις οποίες οι 52 είναι θετικές, οι 

2 ουδέτερες και 1 αρνητική. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία τέχνη, αξίες, 

µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 1 θετική αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 30).     
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1.6. ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1985-2000  

Όσον αφορά τις εικόνες που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια του µαθητή, 

παρατηρήθηκε ότι το µάθηµα της Γεωγραφίας είναι αυτό που περιέχει το µεγαλύτερο 

ποσοστό αναφορών 4%, σε σχέση µε το σύνολο των εικόνων που εµπεριέχονται στα 

εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών του δηµοτικού σχολείου. (βλ. πίνακα 1). Οι 

περισσότερες αναφορές αφορούσαν την κατηγορία οικοσύστηµα 1% και καµία τις 

υποκατηγορίες γνώση - σκέψη, νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό, αρνητικό - εχθρικό 

και υγεία - αρρώστιες.  

Μετά τη Γεωγραφία ακολουθεί η Ιστορία µε ποσοστό αναφορών 2.9%, (βλ. 

πίνακα 1) εκ του οποίου και πάλι οι περισσότερες εντάσσονται στην υποκατηγορία 

οικοσύστηµα 0,6% και καµία στις υποκατηγορίες απειλή του ανθρώπινου γένους, 

κλιµατολογικές αλλαγές, γνώση - σκέψη, νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό, αρνητικό - 

εχθρικό, υγεία - αρρώστιες και διατροφή - πείνα.  

Ακολουθεί το µάθηµα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής µε ποσοστό 2.2%, 

όπου όλες σχεδόν τις αναφορές µονοπωλεί η υποκατηγορία θεσµοί / δικαιώµατα. (βλ. 

πίνακα 1).  

Το επόµενο υψηλότερο ποσοστό αναφορών συγκέντρωσε το µάθηµα Εµείς και 

ο κόσµος 1.9%. (βλ. πίνακα 1). Και πάλι οι περισσότερες από αυτές εντάχθηκαν στην 

υποκατηγορία οικοσύστηµα 0,3% και καµία στην απειλή του ανθρώπινου γένους, στη 

γνώση - σκέψη, στο θετικό - φιλικό, στο αρνητικό - εχθρικό και στην υγεία - 

αρρώστιες.  

Τέλος, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το µικρότερο αριθµό αναφορών ήταν 

η Κοινωνική και πολιτική αγωγή µε ποσοστό 0.2%, (βλ. πίνακα 1) εκ του οποίου οι 

περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην υποκατηγορία διατροφή - πείνα.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  264 4 

ΙΣΤΟΡΙΑ 188 2.9 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

141 2.2 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 124 1.9 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ  

15 0.2 
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Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό εικόνων σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης µε ποσοστό 

1.5%. Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ασίας µε ποσοστό 1.3%, καθώς και η 4η της 

Αµερικής µε ποσοστό 1.2%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 3η περίοδο της 

Ωκεανίας µε ποσοστό 0.03%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 1η και 2η της 

Αµερικής και της Ωκεανίας, στην 1η της Ασίας, καθώς και στην 2η της Αφρικής. (βλ. 

πίνακα 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  80 1.2 4η  82 1.3 4η  19 0.3 4η  98 1.5 4η  40 0.6 

3η  3 0.05 3η  23 0.4 1η  17 0.3 1η  36 0.5 3η  2 0.03 

1η  - - 2η  22 0.3 3η  2 0.03 3η  24 0.4 1η  - - 

2η  - - 1η - - 2η  - - 2η  18 0.3 2η  - - 

 

Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό εικόνων ανά ήπειρο, ανεξάρτητα από 

χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 176 εικόνες και ποσοστό 2.7%, 

ακολουθούµενη από την Ασία µε 127 εικόνες και ποσοστό 2%, ενώ στην τελευταία 

θέση βρίσκεται για µία ακόµα φορά η Ωκεανία µε 42 εικόνες και ποσοστό 0.6%. (βλ. 

πίνακα 2). 

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Γεωγραφίας, στο 

οποίο, αν και διδάσκεται µόνο στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη, εντοπίστηκαν 264 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 117 και 147 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. 

πίνακα 3).  

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο εντοπίστηκαν 

συνολικά 188 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από την Γ΄ τάξη, από 

την οποία αρχίζει να διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 26, 41, 49 και 72 αναφορές 

αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  

Όσον αφορά το µάθηµα των  Θρησκευτικών, εντοπίστηκαν συνολικά 141 

αναφορές. Η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας και πάλι από την Γ΄, είναι 17, 36, 

37, και 51 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  
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Στο µάθηµα του Εµείς και ο Κόσµος, όπου εντοπίστηκαν 124 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων, από την Α΄ ως την ∆΄ τάξη µια που σ� αυτές 

διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 10, 29, 32 και 53 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. 

πίνακα 3). 

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν είναι 15, και κατατάσσονται 6 και 9 αντίστοιχα στις Ε΄ 

και Στ΄ τάξεις όπου διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα. (βλ. πίνακα 3).    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - 26    0.4% 41    0.6% 49  0.7% 72  1.1% 188    2.9% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

17    0.3% 

 

36  0.5% 

 

37  0.6% 

 

51   0.8% 

 

141    2.2% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 117  1.8% 147  2.2% 264      4% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6    0.09% 

 

9   0.1% 

 

15      0.2% 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

10  0.2% 29  0.4% 32   0.5% 53   0.8% - - 124    1.9% 

ΣΥΝΟΛΟ 10  0.2% 29  0.4% 75    1.2% 130  1.9% 209     3% 299  4.2% 722  7.6% 

  

 

Ως προς το µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, παρατηρούµε ότι όσον 

αφορά την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Γεωγραφίας 0.7%. Ακολουθεί το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.4%, ενώ οι λιγότερες 

αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν στο µάθηµα της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής 0.03%. Καµία αναφορά δεν εντοπίστηκε στο µάθηµα της 

Ιστορίας. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα των 

Θρησκευτικών 1.8%, ακολουθούµενο από εκείνο της Ιστορίας 1.3%. Οι λιγότερες 

αναφορές αναβρέθησαν και στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

0.06%. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Γεωγραφία, µε 0.9%. Ακολουθεί το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.4%, 
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ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.08%. (βλ. 

πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα 

της Ιστορίας 1.5%, ενώ έπεται εκείνο της Γεωγραφίας µε 1%. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται και πάλι η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.08%. (βλ. πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εµπεριέχονται στη 

Γεωγραφία 0.6%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.03%, 

ενώ καµία σχετική αναφορά δεν εντοπίστηκε στα µαθήµατα της Ιστορίας, της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, καθώς και της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. 

(βλ. πίνακα 4).   
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - 84       1.3% 11         0.2% 101       1.5% - 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

3          0.05% 

 

117     1.8% 

 

14         0.2% 

 

6         0.09% 

 

- 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 47          0.7% 51       0.8% 59         0.9% 69           1% 41          0.6% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

2          0.03% 

 

4       0.06% 

 

5         0.08% 

 

5         0.08% 

 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

27          0.4% 17       0.3% 24        0.4% 41         0.6% 2         0.03% 

    

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στις εικόνες των εγχειριδίων της 

περιόδου 1985-2000, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, 

υπερτερούν οι γενικές αναφορές 38, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθούν οι 

Η.Π.Α. µε 21 αναφορές οι 16 από τις οποίες είναι θετικές. Αναφορικά µε την Ασία οι 

περισσότερες από τις αναφορές είναι και πάλι γενικές 130 και ως επί το πλείστον 

(128) ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η Τουρκία µε 37 αναφορές οι 23 από τις οποίες είναι 

αρνητικές. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι περισσότερες αναφορές είναι και εδώ 

γενικές 51 και ουδέτερες 34. Ακολουθεί η Αίγυπτος µε 32 αναφορές, οι 23 από τις 

οποίες είναι ουδέτερες. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές 

γίνονται στην Ιταλία 48, οι 21 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Έπεται η Κύπρος µε 34 

αναφορές, από τις οποίες οι 30 είναι ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία 
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υπερτερούν και πάλι οι γενικές και ουδέτερες αναφορές 40. Ακολουθεί η Αυστραλία 

µε 3 αναφορές, από τις οποίες οι 1 είναι θετικές. (βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ   38   Ο ΓΕΝ. 130  128  Ο ΓΕΝΙΚ. 51   34  Ο ΙΤΑΛΙΑ 48  21  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    40  Ο 

ΗΠΑ  21    16   Θ ΤΟΥΡΚ. 37  23 Α ΑΙΓΥΠ.32   23  Ο ΚΥΠΡ. 34   30   Ο ΑΥΣΤΡ.  3   2   Θ 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 4  3Θ Μ. ΑΣΙΑ 11   8 Α ΚΑΡΧΗ∆.   5    Ο ΓΕΝΙΚ.  26  25  Ο  

ΜΕΞΙΚΟ  3   2  Ο ΙΝ∆ΙΑ  13   7   Ο Κ. ΑΦΡΙΚ.4   3 Α ΑΓΓΛΙΑ26  20  Ο  

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3  2Θ ΙΑΠΩΝΙΑ 9  7 Θ ΑΛΓΕΡΙΑ    2   Ο ΓΑΛΛΙΑ15   11Θ  

ΑΖΤΕΚ.2 1Θ 1Ο ΠΕΡΣΙΑ  8   6   Ο ΚΑΜΕΡΟΥΝ2  Ο ΓΕΡΜ. 14   11   Α  

ΑΛΑΣΚΑ     1   Ο ΚΙΝΑ         8     Ο ΛΙΒΥΗ         2   Ο ΙΣΠΑΝΙΑ   6    Ο  

ΠΕΡΟΥ         1  Ο ΣΥΡΙΑ       7     Ο ΤΥΝΗΣΙΑ    1   Ο ΒΟΥΛΓ.     6     Ο  

ΒΟΛΙΒΙΑ      1  Ο ΦΟΙΝΙΚΕΣ  5   Ο ΜΑΡΟΚΟ     1  Ο ΑΛΒΑΝ. 5   3   Θ  

ΠΑΡΑΓΟΥ.   1 Ο Σ. ΑΡΑΒ. 5   3  Α ΜΑΥΡΙΤΑΝ.1  Ο ΡΩΣΙΑ    5   3   Θ  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1 Ο ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ 4 Ο ΜΑΛΙ           1   Ο ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3  Ο  

ΧΙΛΗ             1 Ο ΠΑΛΑΙΣ. 4  3   Ο ΝΙΓΗΡΑΣ     1   Ο ΣΚΟΠΙΑ     2    Ο  

ΟΥΡΟΥΓ.      1 Ο ΛΙΒΑΝΟΣ   2   Ο ΤΣΑΝΤ         1  Ο ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 2    Ο  

ΝΙΚΑΡΑΓ.     1 Ο ΙΣΡΑΗΛ      2   Ο ΣΟΥ∆ΑΝ      1  Ο ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 2    Ο  

ΒΕΝΕΖΟΥ.   1  Ο ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ  2   Ο ΑΙΘΙΟΠΙΑ   1   Ο ΠΟΡΤΟΓ.   2     Ο  

ΓΟΥΑΤΕΜ.  1  Ο ΙΡΑΝ            2   Ο ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 1 Ο ΣΕΡΒΙΑ      2    Ο  

ΣΑΛΒΑ∆ΟΡ 1  Ο ΙΡΑΚ            2   Ο ΣΟΜΑΛΙΑ   1   Ο ΜΑΥΡΟΒ.  2    Ο  

ΟΝ∆ΟΥΡΑ   1  Ο ΒΑΒΥΛΩΝΑ2  Ο ΚΕΝΥΑ        1  Ο ΣΛΑΒΟΙ     2    Ο  

Κ. ΡΙΚΑ        1  Ο ΥΕΜΕΝΗ     1  Ο ΟΥΓΚΑΝΤΑ1  Ο ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2   Ο  

ΠΑΝΑΜΑΣ  1  Ο ΟΜΑΝ          1  Ο ΡΟΥΑΝΤΑ   1  Ο ΒΟΣΝΙΑ     1    Ο  

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 Ο ΑΦΓΑΝΙΣ.    1  Ο ΝΙΓΗΡΙΑ      1  Ο ΒΑΝ∆ΑΛΟΙ 1  Ο  

ΙΣΗΜΕΡΙΝ.  1  Ο ΜΟΓΓΟΛΙΑ 1  Ο ΓΚΑΜΠΟΝ  1  Ο ΓΟΤΘΟΙ      1   Ο  

ΚΟΥΒΑ        1  Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝ  1  Ο ΚΟΓΚΟ         1  Ο ΟΥΝΟΙ        1    Ο  

ΑΪΤΗ             1  Ο ΝΕΠΑΛ         1 Ο ΖΑΪΡ              1 Ο ΒΗΣΙΓΟΤ.   1    Ο  

∆ΟΜ. ∆ΗΜ.  1 Ο ΒΙΡΜΑΝΙΑ   1  Ο ΑΓΚΟΛΑ       1 Ο ΟΣΤΡΟΓ.     1   Ο  

 ΒΙΕΤΝΑΜ     1 Ο ΜΑ∆ΑΓ.        1 Ο ΑΒΑΡΟΙ      1   Ο  

 ΤΑΪΛΑΝ∆Η  1  Ο Ν. ΑΦΡΙΚΗ   1 Ο ΝΟΡΜΑΝ.  1    Ο  

 ΛΑΟΣ            1 Ο  ΒΕΛΓΙΟ      1    Ο  

 ΦΙΛΙΠΠΙΝ.   1  Ο  ΟΛΛΑΝ∆.   1   Ο  

 ΤΑΪΒΑΝ       1  Ο  ΛΟΥΞΕΜ.   1   Ο  

   ΕΛΒΕΤΙΑ    1   Ο  

   ΑΥΣΤΡΙΑ    1   Ο  

   ΤΣΕΧΙΑ       1   Ο  

   ΠΟΛΩΝΙΑ   1   Ο  
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   ΣΛΟΒΑΚΙΑ  1  Ο  

   ΝΟΡΒΗΓΙΑ   1 Ο  

   ΣΟΥΗ∆ΙΑ     1  Ο  

   ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ   1  Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε 

ότι στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

οικοσύστηµα, µε 33 αναφορές, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η αέρας-

θάασσα-έδαφος, µε 16 αναφορές, οι 14 από τις οποίες είναι ουδέτερες, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία διατροφή-πείνα, µε 1 αρνητική αναφορά. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 31). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, οι πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 123, από τις οποίες οι 112 είναι 

ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία οικοσύστηµα, µε 67 ουδέτερες αναφορές, ενώ 

στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες αύξηση CO2/ όζον, απειλή του 

ανθρώπινου γένους και κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 1 ουδέτερη αναφορά 

αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 32). 

Όσον αφορά την Αφρική, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 55 και είναι και εδώ όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη µε 20 αναφορές, από τις οποίες οι 14 είναι θετικές, οι 3 

ουδέτερες και οι 3 αρνητικές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες 

παραγωγή-πόροι και άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία µε 4 αναφορές 

αντίστοιχα, από τις οποίες είναι, και για τις δύο κατηγορίες, οι 2 θετικές και οι άλλες 

2 ουδέτερες. (βλ. παράρτηµα πίνακα 33). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί και πάλι είναι η 

οικοσύστηµα µε 110 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, 

ειρήνη µε 25 αναφορές, οι 18 από τις οποίες είναι θετικές, οι 3 ουδέτερες και οι 4 

αρνητικές. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία διατροφή-πείνα µε 1 αρνητική 

αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 34). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 24 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η κατηγορία 
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αέρας-θάλασσα-έδαφος µε 11 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία παραγωγή-πόροι µε 2 θετικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 35).     
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2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ 1976-1977 & 1985-2000 

Η συγκριτική ανάλυση και επεξεργασία των ευρηµάτων που αφορούν τις 

περιόδους 1976-1977 & 1985-2000 κατέδειξε ότι το µάθηµα που περιέχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, και στα τρία τεκµήρια που εξετάστηκαν ανά 

περίοδο, είναι η Ιστορία. (βλ. παράρτηµα πίνακα 36). Το µεγαλύτερο µέρος των 

αναφορών αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία - συγκρούσεις - πόλεµοι, ενώ 

καµία αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες απειλή του ανθρώπινου γένους, 

κλιµατολογικές αλλαγές, θετικό - φιλικό και αρνητικό - εχθρικό.  

Μετά την Ιστορία ακολουθεί, και στις δύο περιόδους, η Γεωγραφία, της οποίας 

το µεγαλύτερο µέρος των αναφορών εντάσσεται στην υποκατηγορία οικοσύστηµα 

1,4%, ενώ καµιά αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες νέα συνείδηση, θετικό - 

φιλικό και αρνητικό - εχθρικό. (βλ. παράρτηµα πίνακα 36).  

Όσον αφορά την περίοδο 1976-1977, στην τελευταία θέση, συγκεντρώνοντας 

τις λιγότερες αναφορές, βρίσκεται το µάθηµα της Σπουδή του Περιβάλλοντος. Οι 

περισσότερες αναφορές απαντώνται στην υποκατηγορία οικοσύστηµα και καµία στην 

απειλή του ανθρώπινου γένους, στη γνώση - σκέψη, στη νέα συνείδηση, στο θετικό - 

φιλικό και τέλος στο αρνητικό - εχθρικό. Ενώ, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το 

µικρότερο αριθµό αναφορών κατά την περίοδο 1985-2000 ήταν η Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν 

στην υποκατηγορία θεσµοί / δικαιώµατα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 36). 

 Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, και 

κατά τις δύο προς εξέταση χρονικές περιόδους, οι περισσότερες από αυτές 

αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης Ακολουθεί για την περίοδο 1976-1977 η 

1η της Ασίας, ενώ για την περίοδο 1985-2000 η 4η περίοδος της Ασίας. Οι λιγότερες 

αναφορές και στις δύο περιόδους γίνονται στην 3η και 4η περίοδο της Ωκεανίας, ενώ 

καµία αναφορά δε γίνεται για την µεν περίοδο 1976-1977 στην 1η, 2η και 3η περίοδο 

της Ωκεανίας, και για την περίοδο 1985-2000 στην 2η περίοδο της Αµερικής και της 

Ωκεανίας. (βλ. παράρτηµα πίνακα 37). 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, και στις δύο προς εξέταση περιόδους, έρχεται πρώτη η Ασία 

ακολουθούµενη από την Ευρώπη, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία.  

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν ότι και στις δύο χρονικές περιόδους, η µεγάλη 
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πλειοψηφία τους συγκεντρώνεται στην Στ΄ τάξη, ακολουθούµενη από την Ε΄ τάξη. 

Αντίθετα οι λιγότερες αναφορές εντοπίστηκαν, και για τις δύο περιόδους, στην Α΄ 

τάξη. Τέλος, σηµειώνουµε ότι όσον αφορά την περίοδο 1976-1977 δεν εντοπίστηκε 

καµία σχετική µε το προς διερεύνηση θέµα στην Β΄ τάξη.  (βλ. παράρτηµα πίνακες 

38-40).    

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που συγκέντρωσε τις περισσότερες 

αναφορές ανά ήπειρο, παρατηρούµε ότι και στις δύο περιόδους, ως προς την Αµερική 

και την Ωκεανία οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Γεωγραφίας. Αντίθετα, ως προς την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, οι 

περισσότερες αναφορές υπάρχουν στο µάθηµα της Ιστορίας. (βλ. παράρτηµα πίνακα 

41). 

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια των εν λόγω περιόδων, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν κατά την 

περίοδο 1976-1977 οι αναφορές στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον 

ουδέτερες, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκονται οι γενικές και ουδέτερες αναφορές κατά 

την περίοδο 1985-2000. Αναφορικά µε την Ασία κατά την περίοδο 1976-1977 οι 

περισσότερες αναφορές αφορούν την Τουρκία και είναι, κυρίως, αρνητικές, ενώ κατά 

την περίοδο 1985-2000 οι περισσότερες είναι και πάλι γενικές και ως επί το πλείστον 

ουδέτερες. Περνάµε στην Αφρική, όπου κατά την περίοδο 1976-1977 στην πρώτη 

θέση βρίσκεται η Αίγυπτος, µε αρνητικές, κυρίως, αναφορές, ενώ κατά την περίοδο 

1985-2000 οι περισσότερες αναφορές είναι και πάλι γενικές και ουδέτερες. Στην 

περίπτωση της Ευρώπης και κατά τις δύο περιόδους οι περισσότερες αναφορές 

γίνονται στην Ιταλία και είναι ως επί το πλείστον αρνητικές. Τέλος, όσον αφορά την 

Ωκεανία και στις δύο χρονικές περιόδους υπερτερούν και πάλι οι γενικές και 

ουδέτερες αναφορές. 

Συνολικά, και ανεξάρτητα από ήπειρο και χρονική περίοδο ανάλυσης, ως 

προς την περίοδο 1976-1977 στην πρώτη θέση βρίσκονται οι αρνητικές αναφορές, 

ακολουθούµενες από τις ουδέτερες και τις θετικές. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο 

1985-2000, όσον αφορά την ποιότητα των αναφορών που εντοπίστηκαν, µόνο που 

κατά την περίοδο αυτή η διαφορά ανάµεσα στις αρνητικές και τις ουδέτερες 

αναφορές έχει µειωθεί σηµαντικά, και είναι στην ουσία απειροελάχιστη.    

Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει, και για τις δύο 

χρονικές περιόδους, η κατηγορία οικοσύστηµα. Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, 
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της Αφρικής και της Ευρώπης, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών εντάχθηκε, και 

για τις δύο χρονικές περιόδους, στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι. Τέλος, ως 

προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν, και για τις δύο χρονικές 

περιόδους, στην κατηγορία οικοσύστηµα. (βλ. παράρτηµα πίνακες 6-35).     
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3. ΑΓΓΛΙΑ 

3.1. ΤΟ Α.Π. 

Ως προς το ΑΠ της Αγγλίας, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το µάθηµα που 

περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 27.8%, σε σχέση µε το σύνολο των 

µαθηµάτων του Α.Π. είναι η Γεωγραφία. (βλ. πίνακα 1). Οι περισσότερες από αυτές 

εντάχθηκαν στην υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη, ακολουθούµενη από τη 

βία-συγκρούσεις-πόλεµοι.  

 Μετά την Γεωγραφία ακολουθεί το µάθηµα της Ιστορίας (βλ. πίνακα 1) µε 

ποσοστό αναφορών 26.8%, Το µεγαλύτερο µέρος των αναφορών αυτών εντάχθηκαν 

στην υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  

 Τέλος, περνάµε στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής το οποίο 

συγκέντρωσε το µικρότερο ποσοστό αναφορών 2.9%, (βλ. πίνακα 1), εκ του οποίου 

οι περισσότερες αναφορές εµπίπτουν στην υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 57 27.8 

ΙΣΤΟΡΙΑ 55 26.8 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

6 2.9 

 

 Όσον αφορά τώρα στο συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης µε ποσοστό 

23.4%. Ακολουθεί η 1η περίοδος της Ευρώπης µε ποσοστό 8.8%, καθώς και η 4η της 

Αµερικής µε 7.8%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 1η περίοδο της Αφρικής, 

και της Ωκεανίας µε ποσοστό 0.5%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 2η και 3η 

περίοδο της Αµερικής, της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας. (βλ. πίνακα 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  16 7.8 4η  8 3.9 4η  2 1 4η  48 23.4 4η  1 0.5 

1η  4 2 1η  6 2.9 1η  1 0.5 1η  18 8.8 1η  - - 

2η  - - 2η  - - 2η  - - 2η  7 3.4 2η  - - 

3η  - - 3η - - 3η  - - 3η  7 3.4 3η  - - 
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 Ως προς το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα από χρονική 

περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 55 αναφορές και ποσοστό 36%, 

ακολουθούµενη από την Αµερική µε 20 αναφορές και ποσοστό 9.8%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 1 αναφορά και ποσοστό 0.5%.  

Ως προς το key stage στο οποίο εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Γεωγραφίας 

εντοπίστηκαν 57 συνολικά αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 8 και 49 

αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο εντοπίστηκαν 

συνολικά 55 αναφορές, η κατάταξή των οποίων είναι 13 και 42 αναφορές αντίστοιχα. 

(βλ. πίνακα 3). 

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι 6 

αναφορές που εντοπίστηκαν, κατατάσσονται 1 και 5 αντίστοιχα στο κάθε key stage. 

(βλ. πίνακα 3).    
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

KEY STAGE ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ KEY STAGE 1 KEY STAGE 2 ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 8                           3.9% 49                       23.9% 57                      27.8% 

ΙΣΤΟΡΙΑ 13                         6.3% 42                       20.5% 55                      26.8% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

1                           0.5% 5                           2.4% 6                        2.9% 

ΣΥΝΟΛΟ 22                       10.7% 96                       46.8% 118                    57,5% 

 

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 7.8%. Ακολουθεί η Ιστορία µε 2%, ενώ καµία αναφορά δεν 

εντοπίστηκε στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν και πάλι στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 3.9%, ακολουθούµενο από εκείνο της Ιστορίας 2.9%. Καµία 

αναφορά δεν εντοπίστηκε και πάλι στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι ξανά η Γεωγραφία µε 1%. Ακολουθεί η Ιστορία µε 0.5%, ενώ καµία 
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αναφορά δεν εντοπίστηκε στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. (βλ. 

πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 18.5%, ενώ έπεται εκείνο της Ιστορίας µε 17.6%. Στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 2.9%. (βλ. πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι µόνες αναφορές που εντοπίστηκαν, 

εµπεριέχονται στη Γεωγραφία 0.5%.(βλ. πίνακα 4).      
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 16          7.8% 8         3.9% 2              1% 38       18.5% 1            0.5% 

ΙΣΤΟΡΙΑ 4            2% 6         2.9% 1           0.5% 36       17.6% - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6           2.9% 

 

- 

 

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στο Α.Π. της Αγγλίας, οφείλουµε να 

παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν οι γενικές και ουδέτερες 

αναφορές 9. Ακολουθούν οι Η.Π.Α. και η Βραζιλία µε 3 ουδέτερες αναφορές 

αντίστοιχα. Αναφορικά µε την Ασία οι περισσότερες από τις αναφορές γίνονται στην 

Ινδία 5 και είναι όλες ουδέτερες και ακολουθούν οι Σουµέριοι, οι Ασσύριοι και η 

Κίνα µε 2 ουδέτερες αναφορές αντίστοιχα. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι µόνες 

αναφορές που εντοπίστηκαν 3, είναι ουδέτερες και αφορούν την Αίγυπτο. Στην 

περίπτωση της Ευρώπης και πάλι οι περισσότερες αναφορές είναι γενικές 98 και 

ουδέτερες 67. Έπεται η Ελλάδα µε 6 ουδέτερες αναφορές. Τέλος, όσον αφορά την 

Ωκεανία η µόνη ουδέτερη που εντοπίστηκε, αφορά τη Αυστραλία.(βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ   9     Ο ΙΝ∆ΙΑ     5        Ο ΑΙΓΥΠΤΟΣ  3  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ   67   Ο ΑΥΣΤΡ.    1      Ο 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ  3    Ο ΑΣΣΥΡΙΟΙ  2    Ο  ΕΛΛΑ∆Α    6    Ο  

ΗΠΑ             3   Ο ΚΙΝΑ          2    Ο  ΒΙΚΙΝΓΚΣ  2    Ο  

ΑΖΤΕΚΟΙ    2   Ο ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ2  Ο  ΙΤΑΛΙΑ       2    Ο  

ΜΑΓΙΑΣ      2   Ο ΜΠΑΓΛΑΝ. 1  Ο  ΡΩΣΙΑ         2    Ο  

ΚΑΝΑ∆ΑΣ   1  Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝ  1  Ο  ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  1   Ο  

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε 

ότι στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

οικοσύστηµα, µε 14 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 

4 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία αέρας-

θάλασσα-έδαφο, µε 2 ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 42). 

Στην περίπτωση της Ασίας, οι πλειοψηφία των σχετικών αναφορών εντάχθηκε 

και πάλι στην κατηγορία οικοσύστηµα, 8 και είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 6 ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 43). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία αέρας-θάλασσα-έδαφος 2 και είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη,  µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 44). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί είναι η 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 19 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η κατηγορία τέχνη, 

αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 16 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η κατηγορία διατροφή-πείνα µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 45). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, η µόνη αναφορά που εντοπίστηκε, είναι ουδέτερη 

και εντάχθηκε στην κατηγορία οικοσύστηµα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 46).     
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3.2. ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Η ανάλυση περιεχοµένου των εγχειριδίων του µαθητή έδειξε ότι το µάθηµα που 

περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 10.7%, σε σχέση µε το σύνολο των 

εγχειριδίων είναι η Ιστορία. (βλ. πίνακα 1). Το µεγαλύτερο µέρος των αναφορών 

αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία - συγκρούσεις - πόλεµοι, ενώ ακολουθεί η 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη.  

Μετά την Ιστορία ακολουθεί η Γεωγραφία µε ποσοστό αναφορών 6.5%, το 

µεγαλύτερο µέρος των οποίων εντάσσεται στην υποκατηγορία οικοσύστηµα, ενώ 

καµιά αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό και 

αρνητικό - εχθρικό. (βλ. πίνακα 1).  

Τέλος, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το µικρότερο αριθµό αναφορών ήταν 

και πάλι η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 2.6%. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι 

περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην υποκατηγορία θεσµοί / δικαιώµατα. (βλ. 

πίνακα 1).  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΣΤΟΡΙΑ 1.273 10.7 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 778 6.5 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

307 2.6 

 

 Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 2η περίοδο της Ευρώπης µε ποσοστό 

4.7%. Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ευρώπης µε ποσοστό 3.2%, καθώς και η 4η της 

Αµερικής µε 2.7%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 4η περίοδο της Ωκεανίας µε 

ποσοστό 0.7%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 2η περίοδο της Αφρικής, καθώς 

και στην 1η, 2η και 3η της Ωκεανίας. (βλ. πίνακα 2). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  326 2.7 4η  292 2.5 1η  200 1.7 2η  564 4.7 4η  79 0.7 

2η  8 0.07 1η  25 0.2 4η  160 1.3 4η  386 3.2 1η  - - 

3η  7 0.06 3η  19 0.2 3η  2 0.02 1η  295 2.5 2η  - - 

2η  6 0.05 2η 1 0.008 2η  - - 3η  29 0.2 3η  - - 
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 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 1.274 αναφορές και ποσοστό 

9.6%, ακολουθούµενη από την Αφρική µε 362 αναφορές και ποσοστό 3%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 79 αναφορές και ποσοστό 0.7%.  

Ως προς το key stage στο οποίο εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο 

εντοπίστηκαν συνολικά 1.250 αναφορές, όλες βρέθηκαν στο key stage 2. (βλ. πίνακα 

3). 

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Γεωγραφίας, στο οποίο εντοπίστηκαν 

810 συνολικά αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 72 και 738 αναφορές 

αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).    

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν είναι 305, και κατατάσσονται 131 και 174 αντίστοιχα. 

(βλ. πίνακα 3).    
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

KEY STAGE ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ KEY STAGE 1 KEY STAGE 2 ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - 1.250                  10.5% 1.250                  10.5% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 72                         0.6% 738                       6.2% 810                      6.8% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

131                       1.1% 174                       1.5% 305                       2.6% 

ΣΥΝΟΛΟ 203                       1.7% 2.162                  18.2% 2.365                  19.9% 

 

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 1.6%. Ακολουθεί η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 

0.6%, ενώ οι λιγότερες αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν στο µάθηµα 

της Ιστορίας 0.3%. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 1.2%, ακολουθούµενο από εκείνο της Γεωγραφίας 

1.1%. Οι λιγότερες αναφορές αναβρέθησαν και πάλι στο µάθηµα της Ιστορίας 0.5%. 

(βλ. πίνακα 4). 
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 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Ιστορία, µε 1.6%. Ακολουθεί η Γεωγραφία µε 0.8%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.7%. (βλ. πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Ιστορίας 7.9%, ενώ έπεται εκείνο της Γεωγραφίας µε 2.1%. Στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.5%. (βλ. πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εµπεριέχονται στη 

Γεωγραφία 0.5%, ακολουθούµενη από την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.09%. 

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ιστορία µε 0.05%. (βλ. πίνακα 4).     
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 33          0.3% 57       0.5% 189       1.6% 942       7.9% 6          0.05% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 190        1.6% 129     1.1% 93         0.8% 245       2.1% 62          0.5% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

68          0.6% 

 

138     1.2% 

 

88         0.7% 

 

62         0.5% 

 

11        0.09% 

  

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια της Αγγλίας, οφείλουµε 

να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν οι Η.Π.Α. µε 73 αναφορές 

οι 71 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Ακολουθούν οι γενικές αναφορές 69, οι οποίες 

είναι όλες ουδέτερες. Αναφορικά µε την Ασία οι περισσότερες από τις αναφορές 

γίνονται στην Ινδία 89 και είναι ως επί το πλείστον (80) ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η 

Ιαπωνία µε 55 αναφορές οι 52 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Περνάµε στην Αφρική, 

όπου οι περισσότερες αναφορές γίνονται στην Αίγυπτο 193, οι 160 από τις οποίες οι 

129 είναι ουδέτερες. Ακολουθούν οι γενικές 66 από τις οποίες οι 64 είναι ουδέτερες. 

Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές γίνονται στην Ελλάδα 344, 

οι 304 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Έπεται η ∆ανία µε 190 αναφορές που είναι 

όλες ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία υπερτερούν οι γενικές και ουδέτερες 

αναφορές 49. Ακολουθεί η Αυστραλία µε 23 ουδέτερες αναφορές. (βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΗΠΑ     73   71  Ο ΙΝ∆ΙΑ  89   80  Ο ΑΙΓΥ.213  129  Ο ΕΛΛ.344  304   Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  49    Ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ    69  Ο ΙΑΠΩΝ. 55  52 Ο ΓΕΝΙΚ.66    64  Ο ∆ΑΝΙΑ     190   Ο ΑΥΣΤΡ.    23     Ο 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 42  Ο ΓΕΝΙΚ. 50   47  Ο ΜΠΟΥΡ.38 36  Ο ΙΤΑΛ.179  161  Ο Ν. ΖΗΛΑΝ.  7  Ο 
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ΠΕΡΟΥ 36  33  Ο ΦΙΛΙΠ. 29   20  Ο ΚΕΝΥΑ     17   Ο ΓΑΛ.  116   65  Ο  

ΧΙΛΗ   38   26  Ο Σ. ΑΡΑΒΙΑ  24 Ο Ν. ΑΦΡ.  10   9 Α ΣΟΥΗ∆. 93  91 Ο   

ΒΡΑΖ.  37  19  Ο ΠΕΡΣΙΑ 24   14Α ΜΠΟΤΣ.  9   8  Ο ΝΟΡΒΗ.91  89  Ο  

ΤΟΜΠΑΚΟ 21 Ο ΚΙΝΑ  18    17  Ο ΜΑΛΙ     6     5  Ο ΓΕΡΜ. 82   68   Ο  

ΤΡΙΝΙΤΑΝΤ18 Ο ΠΑΛΑΙΣ.16 13 Ο ΓΟΥΪΝΕΑ    2   Θ ΓΕΝΙΚ. 53   49  Ο  

ΤΖΑΜΑΙΚΑ 4  Ο ΙΣΡΑΗΛ    16    Ο  ΟΛΛΑΝ∆.  32  Ο  

ΝΙΚΑΡΑΓ.    2  Α ΤΟΥΡΚ. 11  8   Ο  ΙΣΠΑΝΙΑ   29  Ο  

ΚΑΡΑΪΒ.      2  Θ ΚΟΡΕΑ      2     Ο  ΤΣΕΧΙΑ30  28  Ο  

ΓΚΟΥΑΜ     1  Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝ  1  Ο  ΑΥΣΤΡΙΑ    7   Ο  

ΓΡΟΙΛΑΝ.    1  Ο   ΠΟΡΤΟΓ.    6   Ο  

   ΡΩΣΙΑ        4     Ο  

   ΕΛΒΕΤΙΑ   3    Ο  

   ΒΕΛΓΙΟ     2    Ο  

   ΛΟΥΞΕΜ.  2    Ο  

   ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  2   Ο  

   ΜΟΝΑΚΟ   2   Ο  

   ΦΙΝΛΑΝ.    2   Ο  

   ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ  1   Ο  

   ΚΥΠΡΟΣ     1   Ο  

   ΠΟΛΩΝΙΑ  1   Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 62 αναφορές, οι 60 από τις οποίες είναι ουδέτερες. 

Ακολουθεί η κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες, µε 37 αναφορές, οι 36 από τις οποίες 

είναι ουδέτερες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία γνώση-σκέψη, µε 1 

θετική αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 47). 

Στην περίπτωση της Ασίας, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών εντάχθηκε 

και πάλι στην κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, 96 οι 87 από τις οποίες είναι 

ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία διατροφή-πείνα, µε 45 αναφορές, οι 39 από τις 

οποίες είναι ουδέτερες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία αύξηση CO2/ 

όζον, απειλή του ανθρώπινου γένους, µε 5 αρνητικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 48). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 111, οι 92 από τις οποίες είναι ουδέτερες. 
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Ακολουθεί η κατηγορία τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 99 αναφορές, από 

τις οποίες οι 76 είναι αρνητικές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 

γνώση-σκέψη µε 2 ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 49). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί είναι η βία-συγκρούσεις-

πόλεµοι µε 241 αναφορές, από τις οποίες οι 225 είναι ουδέτερες. Ακολουθεί η 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη µε 223 αναφορές, οι 207 από τις οποίες είναι 

ουδέτερες. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία κλιµατολογικές αλλαγές µε 13 

αναφορές, οι 11 από τι; Οποίες είναι ουδέτερες. (βλ. παράρτηµα πίνακα 50). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 23 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η 

κατηγορία οικοσύστηµα µε 17 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία κλιµατολογικές αλλαγές µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 

51).     
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3.3. ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ 

Όσον αφορά στις εικόνες που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια της Αγγλίας, 

παρατηρήθηκε ότι το µάθηµα της Ιστορίας είναι αυτό που περιέχει το µεγαλύτερο 

ποσοστό αναφορών 15.7%, (βλ. πίνακα 1) εκ του οποίου οι περισσότερες 

εντάσσονται στην υποκατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, και ακολουθεί η 

οικοσύστηµα.  

Μετά την Ιστορία ακολουθεί η Γεωγραφία µε ποσοστό αναφορών 12.4%, (βλ. 

πίνακα 1)  σε σχέση µε το σύνολο των εικόνων που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια του 

δηµοτικού σχολείου. Εδώ οι περισσότερες αναφορές αφορούσαν την κατηγορία 

οικοσύστηµα.  

Τέλος, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το µικρότερο αριθµό αναφορών ήταν 

η Κοινωνική και πολιτική αγωγή µε ποσοστό 4.4%, (βλ. πίνακα 1) εκ του οποίου οι 

περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στις υποκατηγορίες θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, 

και διατροφή - πείνα.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΣΤΟΡΙΑ 740 15.7 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 586 12.4 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

208 4.4 

 

Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό εικόνων σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 2η περίοδο της Ευρώπης µε ποσοστό 

7.4%. Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ασίας µε ποσοστό 4.5%, καθώς και η 4η της 

Ευρώπης µε ποσοστό 4.4%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 3η περίοδο της 

Αµερικής µε ποσοστό 0.02%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 1η και 2η της 

Ασίας, στην 2η της Αµερικής, στην 2η και 3η της Αφρικής, καθώς και στην 1η, 2η και 

3η της Ωκεανίας. (βλ. πίνακα 2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  192 4.1 4η  211 4.5 1η  155 3.3 2η  350 7.4 4η  54 1.1 

1η  2 0.04 3η  2 0.06 4η  139 2.9 4η  207 4.4 1η  - - 

3η  1 0.02 1η  - - 2η  - - 1η  167 3.5 2η  - - 

3η  - - 2η - - 3η  - - 3η  10 0.2 3η  - - 

 

Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό εικόνων ανά ήπειρο, ανεξάρτητα από 

χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 724 εικόνες και ποσοστό 15.5%, 

ακολουθούµενη από την Αφρική µε 294 εικόνες και ποσοστό 6.2%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται για µία ακόµα φορά η Ωκεανία µε 54 εικόνες και ποσοστό 

1.1%. (βλ. πίνακα 2). 

Ως προς το keys stage στο οποίο εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές 

στους «άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο 

οποίο εντοπίστηκαν συνολικά 738 αναφορές, όλες προέρχονται από το key stage 2. 

(βλ. πίνακα 3). 

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Γεωγραφίας, στο οποίo εντοπίστηκαν 

558 συνολικά αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 47 και 511 αναφορές 

αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν είναι 202, και κατατάσσονται 112 και 90 αντίστοιχα στις 

Ε΄ και Στ΄ τάξεις όπου διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα. (βλ. πίνακα 3).    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

KEY STAGE ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ KEY STAGE 1 KEY STAGE 2 ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - 738                     15.6% 738                     15.6% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 47                            1% 558                     11.8% 605                     12.8% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

112                       2.4% 90                         1.9% 202                       4.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 159                       3.4% 1.339                  28.3% 1.498                  31.7% 
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Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 3.9%. Ακολουθεί το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής 0.6%, ενώ οι λιγότερες αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Ιστορίας 0.1%. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 02.4%, ακολουθούµενο από  εκείνο της 

Γεωγραφίας µε 2.1% Οι λιγότερες αναφορές αναβρέθησαν και στο µάθηµα της 

Ιστορίας 0.2%. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Ιστορία, µε 3.3%. Ακολουθεί η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 

1.4%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γεωγραφία µε 1.3%. (βλ. πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα 

της Ιστορίας 11.7%, ενώ έπεται εκείνο της Γεωγραφίας µε 1.7%. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται και πάλι η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.04%. (βλ. πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εµπεριέχονται στη 

Γεωγραφία 1%. Ακολουθεί το µάθηµα της Γεωγραφίας µε 1%. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.1%. (βλ. πίνακα 4).      
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 6          0.1% 8         0.2% 154       3.3% 553     11.7% 3         0.06% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 183        3.9% 100     2.1% 60         1.3% 82         1.7% 46            1% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

30         0.6% 

 

111     2.4% 

 

67        1.4% 

 

2         0.04% 

 

5          0.1% 

 

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στις εικόνες των εγχειριδίων της 

περιόδου 1985-2000, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, 

υπερτερούν οι γενικές αναφορές 55, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθούν οι 

Η.Π.Α. µε 50 ουδέτερες αναφορές. Αναφορικά µε την Ασία οι περισσότερες από τις 

αναφορές γίνονται στην Ινδία 62 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η Σ. 

Αραβία µε 33 ουδέτερες αναφορές. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι περισσότερες 

αναφορές γίνονται στην Αίγυπτο 137, και είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθούν οι 

γενικές 517, οι οποίες είναι και πάλι όλες ουδέτερες. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι 
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περισσότερες αναφορές γίνονται στην Ελλάδα 176, και είναι όλες ουδέτερες. Έπεται 

η Ιταλία µε 110 ουδέτερες αναφορές. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία υπερτερεί η 

Αυστραλία µε 25 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθούν οι γενικές µε 24 ουδέτερες 

αναφορές. (βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ   55   Ο ΙΝ∆ΙΑ      62     Ο ΑΙΓΥΠΤ. 173    Ο ΕΛΛΑ∆Α  176  Ο ΑΥΣΤΡΑΛ. 25  Ο 

ΗΠΑ           50   Ο Σ. ΑΡΑΒ. 33     Ο ΓΕΝΙΚΕΣ   57   Ο ΙΤΑΛΙΑ     110  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    24  Ο 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 30  Ο ΦΙΛΙΠ.    24      Ο ΜΠ. ΦΑΣΟ 29  Ο ∆ΑΝΙΑ      103  Ο Ν. ΖΗΛΑΝ.  5  Ο 

ΠΕΡΟΥ      26   Ο ΙΑΠΩΝ.   17     Ο ΚΕΝΥΑ      17  Ο ΣΟΥΗ∆ΙΑ   76  Ο  

ΧΙΛΗ         24   Ο ΙΣΡΑΗΛ  15      Ο ΜΠΟΤΣ.      3   Ο ΝΟΡΒΗΓΙΑ 73 Ο  

ΤΟΜΠΑΚΟ 17 Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  7      Ο Ν. ΑΦΡΙΚΗ 2   Α ΓΕΝΙΚΕΣ    40  Ο  

ΤΡΙΝΙΤ.     14    Ο ΚΙΝΑ         5     Ο  ΓΑΛΛΙΑ     30  Ο  

ΤΖΑΜΑΪΚΑ 4  Ο ΠΑΛΑΙΣ.   5     Ο  ΟΛΛΑΝ∆.  29  Ο  

ΒΡΑΖΙΛΙΑ   3   Ο ΤΟΥΡΚΙΑ  1     Ο  ΤΣΕΧΙΑ      20  Ο  

ΝΙΚΑΡΑΓ.   2   Ο ΣΙΓΚΑΠ.    1    Ο  ΓΕΡΜ.17    9     Ο  

ΓΚΟΥΑΜ    1   Ο   ΙΣΠΑΝΙΑ   8     Ο  

   ΑΥΣΤΡΙΑ   6    Ο  

   ΒΕΛΓΙΟ     5     Ο  

   ΛΟΥΞΕΜ.  2    Ο  

   ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 2    Ο  

   ΦΙΝΛΑΝ.   2     Ο  

   ΕΛΒΕΤΙΑ   1    Ο  

   ΜΟΝΑΚΟ   1   Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε 

ότι στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

οικοσύστηµα, µε 76 αναφορές, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η αέρας-

θάασσα-έδαφος, µε 33 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες, µε 7 ουδέτερες αναφορές. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 52). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 57, και είναι όλες ουδέτερες. 
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Ακολουθούν οι κατηγορίες οικοσύστηµα και διατροφή-πείνα µε 36 ουδέτερες 

αναφορές αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία αέρας-

θάλασσα- έδαφος µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 53). 

Όσον αφορά την Αφρική, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 84 είναι και εδώ όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η 

κατηγορία οικοσύστηµα µε 50 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η κατηγορία κλιµατολογικές αλλαγές µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 54). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί είναι η τέχνη, αξίες, 

µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 250 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η κατηγορία 

οικοσύστηµα µε 133 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι 

κατηγορίες αύξηση του CO2/ όζον, απειλή του ανθρώπινου γένους και διατροφή-πείνα 

µε 7 αναφορές αντίστοιχα, οι οποίες για τη µεν πρώτη κατηγορία οι 6 είναι αρνητικές, 

ενώ για τη δεύτερη όλες είναι ουδέτερες. (βλ. παράρτηµα πίνακα 55). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 30 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η κατηγορία 

άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία µε 17 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία 

θέση βρίσκεται η κατηγορία κλιµατολογικές αλλαγές µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 56).     
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4. ΕΛΛΑ∆Α 

4.1. ΤΟ Α.Π. 

Ως προς το ΑΠ της Ελλάδας, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το µάθηµα 

που περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 16.6%, σε σχέση µε το σύνολο των 

µαθηµάτων του Α.Π. είναι η Ιστορία. (βλ. πίνακα 1). Το µεγαλύτερο µέρος των 

αναφορών αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι, ενώ η 

υποκατηγορία που ακολουθεί είναι θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  

 Μετά την Ιστορία ακολουθεί το µάθηµα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής 

(βλ. πίνακα 1) µε ποσοστό 3%, εκ του οποίου οι περισσότερες αναφορές εµπίπτουν 

στην υποκατηγορία τέχνη-αξίες-µύθοι-σύµβολα-γλώσσα, ενώ ακολουθεί η 

υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  

Ακολουθεί το µάθηµα Εµείς και ο Κόσµος (βλ. πίνακα 1) µε ποσοστό 

αναφορών 2.7%, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εντάσσεται στην υποκατηγορία 

θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη, ενώ ακολουθεί η υποκατηγορία οικοσύστηµα.  

Έπεται το µάθηµα της Γεωγραφίας (βλ. πίνακα 1), το οποίο συγκέντρωσε 

ποσοστό αναφορών 2.7%. Οι περισσότερες από αυτές εντάχθηκαν και πάλι στην 

υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη, ακολουθούµενη από τη βία-συγκρούσεις-

πόλεµοι.  

 Το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (βλ. πίνακα 1) 

συγκέντρωσε το µικρότερο ποσοστό 1.3%, εκ του οποίου οι περισσότερες αναφορές 

εµπίπτουν στην υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη, ενώ ακολουθεί η 

υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΣΤΟΡΙΑ 310 16.6 

ΟΧΑ 56 3 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  51 2.7 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 50 2.7 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

25 1.3 

 

 Όσον αφορά τώρα στο συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης µε ποσοστό 

10.3%. Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ασίας µε ποσοστό 3.8%, καθώς και η 1η της 
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Ευρώπης µε 3%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 2η περίοδο της Ασίας, µε 

ποσοστό 0,6%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 1η, 2η και 3η περίοδο της 

Αµερικής και της Ωκεανίας, καθώς και στην 2η και 3η της Αφρικής. (βλ. πίνακα 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  44 0.7 4η  71 3.8 4η  33 1.8 4η  193 10.3 4η  30 1.6 

1η  - - 1η  28 1.5 1η  15 0.8 1η  57 3 1η  - - 

2η  - - 3η  19 1 2η  - - 2η  32 1.7 2η  - - 

3η  - - 2η 12 0.6 3η  - - 3η  28 1.5 3η  - - 

 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 310 αναφορές και ποσοστό 16.5%, 

ακολουθούµενη από την Ασία µε 150 αναφορές και ποσοστό 6.9 %, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 30 αναφορές και ποσοστό 1.6%.  

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο 

εντοπίστηκαν συνολικά 310 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από 

την Γ΄ τάξη, από την οποία αρχίζει να διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 59, 30, 

28, και 193 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα των  Θρησκευτικών, εντοπίστηκαν 

συνολικά 56 αναφορές. Η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας και πάλι από την Γ΄, 

είναι 9, 11, 13, 18 και 5 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Στο µάθηµα του Εµείς και ο Κόσµος, όπου εντοπίστηκαν 51 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων, από την Α΄ ως την ∆΄ τάξη µια που σ� αυτές 

διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 4, 15 και 32 αναφορές αντίστοιχα. Στην Α΄ τάξη 

δεν εντοπίστηκε καµιά σχετική αναφορά. (βλ. πίνακα 3). 

Όσον αφορά το µάθηµα της Γεωγραφίας, το οποίο διδάσκεται αν και 

διδάσκεται µόνο στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη, εντοπίστηκαν 50 συνολικά αναφορές, η 

κατάταξη των οποίων είναι 22 και 28 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν είναι 25 και εντάσσονται 11 στην Ε΄ και 14 στη Στ΄ 

τάξη. (βλ. πίνακα 3).    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - 59   3.1 % 30    1.6% 28         1.5% 193   10.3% 310     16.6% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

9      0.5% 

 

11    0.6% 

 

13      0.7% 

 

18         1% 

 

56           3% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 22        1.2% 28       4.5% 50        2.7% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

- - - - 11        0.6% 14       0.7% 25        1.3% 

 ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

-  4      0.2% 15    0.8% 32    1.7% - - 51         2.7% 

ΣΥΝΟΛΟ - 4      0.2% 83    4.4% 73    3.9% 74          4% 243   13.5% 492     26.3 

% 

  

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Ιστορίας 0.7%. Ακολουθεί η Γεωγραφία µε 0.5%, ενώ οι λιγότερες 

αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν στο µάθηµα της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής µε 0.3% αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Ιστορίας 4.6%, ακολουθούµενο από εκείνο των Θρησκευτικών 1%. Οι λιγότερες 

αναφορές αναβρέθησαν και στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

0.3%. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Ιστορία µε 0.8%. Ακολουθούν τα µαθήµατα της Γεωγραφίας και 

του Εµείς και ο Κόσµος, µε 0.5% αντίστοιχα ( µε µικρότερη, όµως, συχνότητα 

αναφορών), ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 

0.3%. (βλ. πίνακα 4). 

Όσον αφορά στην Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν 

στο µάθηµα της Ιστορίας 10.4%, ενώ έπεται εκείνο του Εµείς και ο Κόσµος µε 0.8%. 

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.3%. (βλ. 

πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εµπεριέχονται στην 

Γεωγραφία και στο Εµείς και ο Κόσµος 0.5%, ακολουθούµενα από την Ορθόδοξη 
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Χριστιανική Αγωγή µε 0.4%, αλλά µικρότερη συχνότητα αναφορών. Στην τελευταία 

θέση βρίσκεται η Ιστορία µε 0.05%. (βλ. πίνακα 4).      
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 13          0.7% 86       4.6% 15         0.8% 195     10.4% 1         0.05% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

8          0.4% 

 

19       1% 

 

8           0.4% 

 

14         0.7% 

 

7          0.4% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 9          0.5% 9         0.5% 9         0.5% 14         0.7% 9          0.5% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

5          0.3% 

 

5       0.3 % 

 

5          0.3% 

 

5           0.3% 

 

5          0.3% 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9        0.5% 9       0.5% 9         0.5% 15         0.8% 9          0.5% 

 

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στο Α.Π. της Ελλάδας, οφείλουµε να 

παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν οι γενικές και ουδέτερες 

αναφορές 99 και 66 αντίστοιχα. Ακολουθούν οι Η.Π.Α. µε 24 ουδέτερες αναφορές. 

Αναφορικά µε την Ασία οι περισσότερες από τις αναφορές γίνονται στην Τουρκία 38 

και είναι ως επί το πλείστον (34) ουδέτερες και ακολουθούν οι γενικές µε 31 

αναφορές οι 16 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι 

περισσότερες αναφορές είναι γενικές και ουδέτερες 53 και 40 αντίστοιχα. Ακολουθεί 

η Αίγυπτος µε 15 αναφορές, οι 14 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Στην περίπτωση 

της Ευρώπης και πάλι οι περισσότερες αναφορές είναι γενικές και ουδέτερες 88 και 

74 αντίστοιχα. Έπεται η Γερµανία µε 30 ουδέτερες αναφορές. Όσον αφορά στην 

Ωκεανία υπερτερούν και πάλι οι γενικές και ουδέτερες αναφορές 53 και 40 

αντίστοιχα. Ακολουθεί 1 ουδέτερη στην Αυστραλία, ενώ δε γίνεται αναφορά σε 

καµιά άλλη συγκεκριµένη χώρα. (βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚ.  79  66  Ο ΤΟΥΡΚ. 38  34 Ο ΓΕΝΙΚ. 43   40  Ο ΓΕΝΙΚ. 88   74  Ο ΓΕΝΙΚ. 53   40  Ο 

ΗΠΑ         24     Ο ΓΕΝΙΚ.  21  16  Ο ΑΙΓΥΠ.15  14   Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑ 30 Ο ΑΥΣΤΡΑΛ.   1  Ο 

 ΙΑΠΩΝΙΑ   19  Ο ΚΑΡΧΗ∆.   2    Ο ΡΩΣΙΑ         26  Ο  

 ΠΕΡΣΙΑ      14  Ο  ΓΑΛΛΙΑ     26  Ο  

 ΠΑΛΑΙΣΤ.  6   Ο  ΑΓΓΛΙΑ      24  Ο  
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 ΜΕΣΟΠΟΤ.  6  Ο  ΙΤΑΛΙΑ      18   Ο  

 Σ. ΑΡΑΒΙΑ   6  Ο  ΒΟΥΛΓ.     10   Ο  

 Μ. ΑΣΙΑ       3  Ο  ΚΥΠΡΟΣ     7   Ο  

 ΚΟΡΕΑ        1   Ο  ΣΛΑΒΟΙ      5   Ο  

 ΙΝ∆ΙΑ          1   Ο  ΝΟΡΜΑΝ.   3   Ο  

   ΙΣΠΑΝΙΑ     1   Ο  

   ΣΕΡΒΙΑ        1   Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι στην 

περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 20 αναφορές, οι 13 από τις οποίες είναι θετικές. 

Ακολουθεί η τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 6 ουδέτερες αναφορές, ενώ 

στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες οικοσύστηµα, παραγωγή-πόροι και 

βία-συγκρούσεις-πόλεµοι, µε 1 ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 

57). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, οι πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 50, από τις οποίες οι 47 είναι 

ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 28, οι 13 από τις 

οποίες είναι ουδέτερες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες 

οικοσύστηµα, αέρας-θάλασσα-έδαφος, κλιµατολογικές αλλαγές και παραγωγοί-πόροι 

µε 1 ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 58). 

Όσον αφορά στην Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη,  28 από τις οποίες οι 14 είναι ουδέτερες. 

Ακολουθεί η κατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία µε 6 ουδέτερες 

αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες οικοσύστηµα, αέρας-

θάλασσα-έδαφος, κλιµατολογικές αλλαγές και παραγωγοί-πόροι µε 1 ουδέτερη 

αναφορά αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 59). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί και πάλι είναι η 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 115 αναφορές, οι 99 από τις οποίες είναι ουδέτερες. 

Ακολουθεί η κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι µε 78 αναφορές, από τις οποίες οι 
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77 είναι ουδέτερες. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία παραγωγοί-πόροι µε 

1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 60). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, 19 από τις οποίες οι 13 είναι θετικές, ενώ 

ακολουθεί η κατηγορία τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 5 ουδέτερες 

αναφορές. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες οικοσύστηµα και 

παραγωγοί-πόροι µε 1 ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 61).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 406

 

 



 406

4.2. ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Περνώντας στη συνέχεια στα εγχειρίδια του µαθητή, η ανάλυση περιεχοµένου 

έδειξε ότι το µάθηµα που περιέχει και πάλι το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 18%, 

σε σχέση µε το σύνολο των εγχειριδίων είναι η Ιστορία. (βλ. πίνακα 1). Το 

µεγαλύτερο µέρος των αναφορών αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία - 

συγκρούσεις - πόλεµοι, ενώ καµία αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες 

απειλή του ανθρώπινου γένους, κλιµατολογικές αλλαγές, θετικό - φιλικό και 

αρνητικό - εχθρικό.  

Μετά την Ιστορία ακολουθεί και πάλι η Γεωγραφία µε ποσοστό αναφορών 

14.9%, (βλ. πίνακα 1) το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εντάσσεται στην 

υποκατηγορία οικοσύστηµα, ενώ καµιά αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες 

νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό και αρνητικό - εχθρικό.  

Το επόµενο υψηλότερο ποσοστό αναφορών συγκέντρωσε το µάθηµα Εµείς και 

ο Κόσµος 4.3%. (βλ. πίνακα 1). Οι περισσότερες αναφορές απαντώνται στην 

υποκατηγορία οικοσύστηµα και καµία στην απειλή του ανθρώπινου γένους, στη 

γνώση - σκέψη, στη νέα συνείδηση, στο θετικό - φιλικό και τέλος στο αρνητικό - 

εχθρικό.  

Ακολουθεί η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή µε ποσοστό 0.9%, (βλ. πίνακα 1) οι 

περισσότερες από τις οποίες εντάχθηκαν στην υποκατηγορία τέχνη, αξίες, σύµβολα, 

ενώ στις περισσότερες από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες δεν εντοπίστηκε καµία 

αναφορά, µε εξαίρεση το οικοσύστηµα, το θετικό - φιλικό και τους θεσµούς / 

δικαιώµατα.  

Τέλος, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το µικρότερο αριθµό αναφορών ήταν 

η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, αν και συνολικά έχει το ίδιο ποσοστό µε την 

Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή, 0.9%, εντούτοις, υπολείπεται λίγο στον αριθµό των 

αναφορών. (βλ. πίνακα 1). Όπως ήταν αναµενόµενο, οι περισσότερες αναφορές 

εντάχθηκαν στην υποκατηγορία θεσµοί / δικαιώµατα.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΙΣΤΟΡΙΑ 2.033 18 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  1.689 14.9 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 487 4.3 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 
106 0.9 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

99 0.9 
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 Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ασίας µε ποσοστό 8%. 

Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ευρώπης µε ποσοστό 6.6%, καθώς και η 4η της 

Αµερικής µε 4.2%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 1η περίοδο της Ωκεανίας µε 

ποσοστό 0.02%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 2η περίοδο της Αµερικής και της 

Ωκεανίας. (βλ. πίνακα 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  474 4.2 4η  906 8 4η  442 3.9 4η  744 6.6 4η  265 2.3 

2η  19 0.2 2η  320 2.8 1η  140 1.2 2η  370 3.3 3η  18 0.2 

1η  14 0.1 1η  280 2.5 3η  62 0.5 1η  174 1.5 1η  2 0.02 

3η  - - 3η 78 0.7 2η  28 0.2 3η  85 0.7 2η  - - 

 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ασία µε 1.594 αναφορές και ποσοστό 14%, 

ακολουθούµενη από την Ευρώπη µε  1.374 αναφορές και ποσοστό 12.1%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 285 αναφορές και ποσοστό 2.4%.  

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο 

εντοπίστηκαν συνολικά 2.033 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από 

την Γ΄ τάξη, από την οποία αρχίζει να διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 229, 447, 

552, 805 και 86 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Γεωγραφίας, στο οποίο διδάσκεται, αν 

και διδάσκεται µόνο στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη, εντοπίστηκαν 1689 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 800 και 889 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. 

πίνακα 3).  

Στο µάθηµα του Εµείς και ο Κόσµος, όπου εντοπίστηκαν 487 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων, από την Α΄ ως την ∆΄ τάξη µια που σ� αυτές 

διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 50, 90, 135 και 212 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. 

πίνακα 3). 
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Όσον αφορά το µάθηµα των  Θρησκευτικών, εντοπίστηκαν συνολικά 106 

αναφορές. Η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας και πάλι από την Γ΄, είναι 19, 23, 

27 και 37 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν είναι 99, και κατατάσσονται 40 και 59 αντίστοιχα στις 

Ε΄ και Στ΄ τάξεις όπου διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα. (βλ. πίνακα 3).   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - 229     2% 447     3.9% 552       4.9% 805     7.1% 2.033   17.9% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

19    0.2% 

 

23       0.2% 

 

27        0.2% 

 

37       0.3% 

 

106        0.9% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 800          7% 889     7.8% 1689    14.8% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

- - - - 40         0.4% 59       0.5% 99          0.9% 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

50    0.4% 90    0.8% 135  1.2% 212      1.9% - - 487        2.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 50    0.4% 90    0.8% 383  3.4% 682         6% 1.419  12.5% 1790    15.6% 4.414   38.7% 

  

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 2.6%. Ακολουθεί το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.9%, ενώ οι 

λιγότερες αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 0.1%. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Ιστορίας 7.3%, ακολουθούµενο από εκείνο της Γεωγραφίας 5.2%. Οι λιγότερες 

αναφορές αναβρέθησαν και πάλι στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

0.1%. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Ιστορία, µε 2.7%. Ακολουθεί η Γεωγραφία µε 1.5%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή µε 0.2%. (βλ. πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, και πάλι οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Ιστορίας 7.2%, ενώ έπεται εκείνο της Γεωγραφίας µε 3.5%. Στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή µε 0.07%. (βλ. πίνακα 4). 
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Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εµπεριέχονται στη 

Γεωγραφία 2.2%, ακολουθούµενη από το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.2%. Στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ιστορία µε 0.1%, ενώ καµία σχετική αναφορά δεν 

εντοπίστηκα στα µαθήµατα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, καθώς και της 

Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. (βλ. πίνακα 4).      
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 64          0.6% 823     7.3% 310       2.7% 816       7.2% 14          0.1% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

21         0.2% 

 

50       0.4% 

 

27         0.2% 

 

8         0.07% 

 

- 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 301        2.6% 590     5.2% 170       1.5% 399       3.5% 244        2.2% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

15          0.1% 

 

13       0.1% 

 

33         0.3% 

 

26         0.2% 

 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

105        0.9% 110        1% 132       1.2% 123       1.1% 27          0.2% 

 

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια της περιόδου 1985-2000, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν οι γενικές 

αναφορές 217, από τις οποίες οι 128 είναι ουδέτερες. Ακολουθούν οι Η.Π.Α. µε 183 

αναφορές οι 119 από τις οποίες είναι θετικές. Αναφορικά µε την Ασία οι 

περισσότερες από τις αναφορές είναι και πάλι γενικές 627 και ως επί το πλείστον 

(238) ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η Τουρκία µε 415 αναφορές οι 376 από τις οποίες 

είναι αρνητικές. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι περισσότερες αναφορές είναι και εδώ 

γενικές 267 και ουδέτερες 132. Ακολουθεί η Αίγυπτος µε 235 αναφορές, οι 160 από 

τις οποίες είναι αρνητικές. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές 

γίνονται στην Ιταλία 339, οι 210 από τις οποίες είναι αρνητικές. Έπονται οι γενικές 

µε 296 αναφορές, από τις οποίες οι 139 είναι ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την 

Ωκεανία υπερτερούν και πάλι οι γενικές και ουδέτερες αναφορές 155 και 93 

αντίστοιχα. Ακολουθεί η Αυστραλία µε 78 αναφορές, από τις οποίες οι 47 είναι 

θετικές. (βλ. πίνακα 5). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝ. 217  128   Ο ΓΕΝΙΚ.627 238 Ο ΓΕΝ.267   132   Ο ΙΤΑΛ. 339  210Α ΓΕΝΙΚ.155   93 Ο 

ΗΠΑ  183   119 Θ ΤΟΥΡ.415  376 Α ΑΙΓΥΠ.235 160Α ΓΕΝ.  296  139  Ο ΑΥΣΤΡ. 78   47Θ 

ΚΑΝΑ∆. 48 39 Θ ΙΑΠΩΝ.101 72 Θ ΚΑΡΧ.56    30  Α ΓΕΡΜ. 105   74 Α Ν. ΖΗΛ. 15  10 Ο 

ΜΕΞΙΚΟ23  10 Θ ΠΕΡΣΙΑ100  91Α ΝΙΓΗΡΙΑ   16   Ο ΓΑΛΛΙΑ 89  41Θ Ν ΓΟΥΪΝ15 11 Ο 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 9  7 Θ ΚΙΝΑ  79   59  Θ ΛΙΒΥΗ  11    6  Ο ΒΟΥΛΓ. 55   48Α ΜΙΚΡΟΝ. 7   4  Ο 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3 Ο Σ. ΑΡΑΒ.66  46Α ΑΙΘΙΟΠΙΑ10  6Θ ΡΩΣΙΑ    55   28Θ ∆. ΣΑΜΟΑ 6  4Θ 

ΧΙΛΗ        3      Ο ΙΝ∆ΙΑ  44   24  Θ ΑΛΓΕΡΙΑ 9   8 Α ΚΥΠΡΟΣ51  38Θ ΠΟΛΥΝ.  5   3  Θ 

ΜΑΓΙΑΣ   2     Θ Μ. ΑΣΙΑ 25  12Α ΚΟΓΚΟ   8    5 Θ ΑΓΓΛΙΑ  50  25Θ ΠΑΠΟΥΑ 4   3 Θ 

ΠΕΡΟΥ     2     Ο ΜΟΓΓΟΛ.22 12Α ΡΟΥΑΝΤΑ   6  Θ ΓΙΟΥΓΚ. 33  24Α  

ΑΖΤΕΚΟΙ 1     Θ ΠΑΛΑΙΣ.20  12Θ Ν. ΑΦΡΙΚΗ   5 Ο ΑΒΑΡΟΙ   32    Α  

ΙΝΚΑΣ      1     Θ ΙΝ∆ΟΚΙΝΑ 14  Ο ΤΥΝΗΣ.5  2Θ 2Α ΑΥΣΤΡΙΑ29 23Α  

ΜΠΑΧΑΜΕΣ1 Ο Β. ΚΟΡ.8  4Θ 4 Ο ΚΑΜΕΡΟΥΝ 5 Ο ΝΟΡΜ. 27     25Α  

ΧΑΒΑΗ      1    Ο ΙΝ∆ΟΝΗΣ.8  6 Ο ΜΑΡΟΚΟ  4   3Θ ΙΣΠΑΝΙΑ20  16Θ  

ΑΪΤΗ           1    Ο ΣΥΡΙΑ   8     5   Ο ΝΙΓΗΡΑΣ    3   Ο  ΡΟΥΜ.  17    13Α  

ΒΕΝΕΖ.       1   Ο ΜΕΣΟΠ.  7   4  Θ ΜΑ∆ΑΓΑΣ.  2  Ο ΠΟΡΤ.   17    14Θ  

ΒΟΛΙΒΙΑ    1   Ο ΦΟΙΝΙΚΕΣ 6  3Θ ΚΕΝΥΑ        2  Ο ∆ΑΝΙΑ  14    9 Θ  

ΓΟΥΙΑΝΑ   1   Ο ΛΙΒΑΝ.6  3Θ 3 Ο ΜΑΥΡΙΤ.     2   Ο ΟΣΤΡΟΓ.   13   Α  

ΓΟΥΑΤΕΜ. 1   Ο ΦΡΥΓΙΑ6  3Θ 3Α ΜΑΛΙ           2   Ο ΒΗΣΙΓ. 13   10  Α  

ΓΡΕΝΑ∆Α   1   Ο ΙΡΑΚ   5    3   Ο ΤΣΑΝΤ         2  Ο ΟΛΛΑΝ.  10   7Θ  

Α. ∆ΟΜΙΝ.  1   Ο ΜΠΑΓΚΛ.5   3 Θ ΣΟΥ∆ΑΝ      2  Ο ΒΑΝ∆ΑΛΟΙ 10Α  

ΙΑΜΑΪΚΗ    1   Ο ΚΟΥΡ∆ΙΣΤ. 5  Θ  ΒΕΛΓΙΟ  9   8   Θ  

ΙΣΗΜΕΡ.      1   Ο ΣΙΓΚΑΠ.   5     Ο  ΜΟΛ∆ΑΒ.9  7  Α  

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 Ο ΑΣ. ΡΩΣΙΑ  4   Ο  ΒΛΑΧΙΑ  9   7  Α  

Κ. ΡΙΚΑ       1   Ο ΠΑΚΙΣΤ.4    3  Ο  ΣΕΡΒΙΑ       8    Α  

ΚΟΥΒΑ       1   Ο ΤΑΪΒΑΝ    4     Ο  ΙΡΛΑΝ∆.  8   6  Θ  

ΜΠΑΡΜΠ.  1   Ο Ν. ΚΟΡΕΑ  4    Ο  ΝΟΡΒΗΓ.  6  4  Ο  

ΝΙΚΑΡΑΓ.   1   Ο ΧΕΤΤΑΙΟΙ  4   Θ  ΒΟΣΝΙΑ  5   3  Α  

ΟΝ∆ΟΥΡΑ  1   Ο ΙΡΑΝ            3   Ο  ΑΡΜΕΝΙΑ   5   Α  

ΟΥΡΟΥΓ.     1  Ο ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ  3   Ο  ΜΑΥΡΟΒ.   4   Α  

ΠΑΝΑΜΑΣ  1  Ο ΙΣΡΑΗΛ      3    Ο  ΣΟΥΗ∆ΙΑ 4  2 Θ  

ΠΑΡΑΓΟΥ.  1  Ο ΦΙΛΙΠΠΙΝ. 3    Θ  ΕΛΒΕΤΙΑ  4  3 Θ  

Π. ΡΙΚΟ       1   Ο ΒΙΕΤΝΑΜ   3   Ο  ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ   3  Ο  

ΕΛ ΣΑΛΒ.   1   Ο ΤΑΫΛΑΝ.3  2  Ο  ΟΥΓΓΑΡ. 3  2  Ο  

ΣΟΥΡΙΝΑΜ 1  Ο ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 3  Ο  ΑΛΒΑΝΙΑ   3   Ο  

 ΥΕΜΕΝΗ     2  Ο  ΦΙΛΑΝ∆.  3  2  Ο  

 ΟΜΑΝ          2  Ο  ΛΟΥΞΕΜ. 3  2 Θ  
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 ΚΑΖΑΚ.     2    Ο  ΕΣΘΟΝΙΑ   2    Ο  

 ΟΥΣΜΠ.    2     Ο  ΛΕΤΟΝΙΑ   2    Ο  

 ΤΟΥΡΚΜ.  2    Ο  ΛΙΘΟΥΑΝ. 2    Ο  

 ΚΙΡΓΙΖΙΣ.   2    Ο  ΛΕΥΚΟΡ.    2   Ο  

 ΤΑΝΤΖΙΚ.  2    Ο  ΠΟΛΩΝΙΑ  2    Ο  

 ΑΦΓΑΝΙΣ.  2    Ο  ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2   Ο  

 ΝΕΠΑΛ      2    Ο  ΚΡΟΑΤΙΑ    2   Ο  

 ΜΠΟΥΤΑΝ 2   Ο  ΣΚΟΠΙΑ      2   Ο  

 ΒΙΡΜΑΝΙΑ  2   Ο  ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2  Ο  

 ΛΑΟΣ          2   Ο  ΤΣΕΧΙΑ       1   Ο  

 ΜΑΛΑΙΣΙΑ  2  Ο  ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1   Ο  

 ΤΑΪΠΕΧ       2  Ο  ΑΖΟΡΕΣ       1  Ο  

 ΜΑΛΒΙ∆ΕΣ  2  Ο  Α. ΜΑΡΙΝΟΣ1 Ο  

 ΑΣΣΥΡΙΟΙ    1  Θ  ΚΕΛΤΕΣ       1  Θ  

 ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ 1 Θ    

 ΚΑΤΑΡ        1   Ο    

 ΚΟΥΒΕΪΤ    1   Ο    

 ΜΠΑΡΧΕΪΝ 1  Ο    

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε 

ότι στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

οικοσύστηµα, µε 113 αναφορές, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η 

άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, µε 68 αναφορές, οι 65 από τις οποίες είναι 

θετικές, οι 2 ουδέτερες και 1 αρνητική, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία διατροφή-πείνα, µε 5 θετικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 62). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 568 και είναι όλες αρνητικές. 

Ακολουθεί η κατηγορία οικοσύστηµα, µε 265 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία αρνητικό-εχθρικό µε 1 αρνητική αναφορά. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην περίπτωση της Ασίας εντοπίστηκαν σχετικές 

αναφορές για όλες τις κατηγορίες µας. (βλ. παράρτηµα πίνακα 63). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 213 και είναι και εδώ όλες αρνητικές. Ακολουθεί 

η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη µε 91 αναφορές, από τις οποίες οι 79 είναι 



 412

θετικές, οι 2 ουδέτερες και οι 10 αρνητικές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία υγεία-αρρώστιες µε 2 αρνητικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 64). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί και πάλι είναι η βία-

συγκρούσεις-πόλεµοι µε 680 αναφορές, από τις οποίες οι 27 είναι θετικές και οι 653 

αρνητικές. Ακολουθεί η κατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία µε 75 

αναφορές, οι 72 από τις οποίες είναι θετικές και οι 3 αρνητικές. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η κατηγορία υγεία-αρρώστιες µε 4 αρνητικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 65). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 76 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η κατηγορία 

κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 55 αναφορές από τις οποίες οι 52 είναι θετικές, οι 

2 ουδέτερες και 1 αρνητική. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία τέχνη, αξίες, 

µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 1 θετική αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 66).     
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4.3. ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ 

Όσον αφορά τις εικόνες που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια του µαθητή, 

παρατηρήθηκε ότι το µάθηµα της Γεωγραφίας είναι αυτό που περιέχει το µεγαλύτερο 

ποσοστό αναφορών 4%, σε σχέση µε το σύνολο των εικόνων που εµπεριέχονται στα 

εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου. (βλ. πίνακα 1). Οι περισσότερες αναφορές 

αφορούσαν την κατηγορία οικοσύστηµα και καµία τις υποκατηγορίες γνώση - σκέψη, 

νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό, αρνητικό - εχθρικό και υγεία - αρρώστιες.  

Μετά τη Γεωγραφία ακολουθεί η Ιστορία µε ποσοστό αναφορών 2.9%, (βλ. 

πίνακα 1) εκ του οποίου και πάλι οι περισσότερες εντάσσονται στην υποκατηγορία 

οικοσύστηµα και καµία στις υποκατηγορίες απειλή του ανθρώπινου γένους, 

κλιµατολογικές αλλαγές, γνώση - σκέψη, νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό, αρνητικό - 

εχθρικό, υγεία - αρρώστιες και διατροφή - πείνα.  

Ακολουθεί το µάθηµα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής µε ποσοστό 2.2%, 

όπου όλες σχεδόν τις αναφορές µονοπωλεί η υποκατηγορία θεσµοί / δικαιώµατα. (βλ. 

πίνακα 1).  

Το επόµενο υψηλότερο ποσοστό αναφορών συγκέντρωσε το µάθηµα Εµείς και 

ο κόσµος 1.9%. (βλ. πίνακα 1). Και πάλι οι περισσότερες από αυτές εντάχθηκαν στην 

υποκατηγορία οικοσύστηµα και καµία στην απειλή του ανθρώπινου γένους, στη 

γνώση - σκέψη, στο θετικό - φιλικό, στο αρνητικό - εχθρικό και στην υγεία - 

αρρώστιες.  

Τέλος, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το µικρότερο αριθµό αναφορών ήταν 

η Κοινωνική και πολιτική αγωγή µε ποσοστό 0.2%, (βλ. πίνακα 1) εκ του οποίου οι 

περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην υποκατηγορία διατροφή - πείνα.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  264 4 

ΙΣΤΟΡΙΑ 188 2.9 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

141 2.2 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 124 1.9 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ  

15 0.2 
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Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό εικόνων σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης µε ποσοστό 

1.6%. Ακολουθεί η 4η περίοδος της Αµερικής και της Ασίας µε ποσοστό 1.3% 

αντίστοιχα, καθώς και η 4η της Ωκεανίας µε ποσοστό 0.6%. Οι λιγότερες αναφορές 

γίνονται στην 3η περίοδο της Αφρικής µε ποσοστό 0.02%, ενώ καµία αναφορά δε 

γίνεται στην 1η, 2η και 3η της Αµερικής και της Ωκεανίας, στην 1η της Ασίας, καθώς 

και στην 2η της Αφρικής. (βλ. πίνακα 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  83 1.3 4η  83 1.3 4η  20 0.3 4η  102 1.6 4η  42 0.6 

1η  - - 2η  25 0.4 1η  17 0.3 1η  36 0.5 1η  - - 

2η  - - 3η  20 0.3 3η  1 0.02 2η  21 0.3 2η  - - 

3η  - - 1η - - 2η  - - 3η  17 0.3 3η  - - 

 

Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό εικόνων ανά ήπειρο, ανεξάρτητα από 

χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 176 εικόνες και ποσοστό 2.7%, 

ακολουθούµενη από την Ασία µε 127 εικόνες και ποσοστό 2%, ενώ στην τελευταία 

θέση βρίσκεται για µία ακόµα φορά η Ωκεανία µε 42 εικόνες και ποσοστό 0.6%. (βλ. 

πίνακα 2). 

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Γεωγραφίας, στο 

οποίο, αν και διδάσκεται µόνο στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη, εντοπίστηκαν 264 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 117 και 147 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. 

πίνακα 3).  

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο εντοπίστηκαν 

συνολικά 188 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας από την Γ΄ τάξη, από 

την οποία αρχίζει να διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 26, 41, 49 και 72 αναφορές 

αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  

Όσον αφορά το µάθηµα των  Θρησκευτικών, εντοπίστηκαν συνολικά 141 

αναφορές. Η κατάταξή τους ανά τάξη, ξεκινώντας και πάλι από την Γ΄, είναι 17, 36, 

37, και 51 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  
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Στο µάθηµα του Εµείς και ο Κόσµος, όπου εντοπίστηκαν 124 συνολικά 

αναφορές, η κατάταξη των οποίων, ξεκινώντας από την Α΄ και σταµατώντας στη ∆΄ 

τάξη µια που σ� αυτές διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα, είναι 10, 29, 32 και 53 

αναφορές αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3). 

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν είναι 15, και κατατάσσονται 6 και 9 αντίστοιχα στις Ε΄ 

και Στ΄ τάξεις όπου διδάσκεται το εν λόγω µάθηµα. (βλ. πίνακα 3).    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - 26    0.4% 41    0.6% 49  0.7% 72  1.1% 188    2.9% 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

17    0.3% 

 

36  0.5% 

 

37  0.6% 

 

51   0.8% 

 

141    2.2% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 117  1.8% 147  2.2% 264      4% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6    0.09% 

 

9   0.1% 

 

15      0.2% 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

10  0.2% 29  0.4% 32   0.5% 53   0.8% - - 124    1.9% 

ΣΥΝΟΛΟ 10  0.2% 29  0.4% 75    1.2% 130  1.9% 209     3% 299  4.2% 722  7.6% 

  

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς την Αµερική οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας 0.7%. Ακολουθεί το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.4%, ενώ οι 

λιγότερες αναφορές ως προς την ήπειρο αυτή εντοπίστηκαν στο µάθηµα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 0.03%. Καµία αναφορά δεν εντοπίστηκε στο 

µάθηµα της Ιστορίας. (βλ. πίνακα 4). 

Ως προς την Ασία, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα των 

Θρησκευτικών 1.8%, ακολουθούµενο από εκείνο της Ιστορίας 1.3%. Οι λιγότερες 

αναφορές αναβρέθησαν και στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

0.06%. (βλ. πίνακα 4). 

 Αναφορικά µε την Αφρική, το µάθηµα που εµπεριέχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

αναφορών είναι η Γεωγραφία, µε 0.9%. Ακολουθεί το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.4%, 
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ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.08%. (βλ. 

πίνακα 4). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα 

της Ιστορίας 1.5%, ενώ έπεται εκείνο της Γεωγραφίας µε 1%. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται και πάλι η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µε 0.08%. (βλ. πίνακα 4). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εµπεριέχονται στη 

Γεωγραφία 0.6%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Εµείς και ο Κόσµος µε 0.03%, 

ενώ καµία σχετική αναφορά δεν εντοπίστηκε στα µαθήµατα της Ιστορίας, της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, καθώς και της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. 

(βλ. πίνακα 4).     
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ - 84       1.3% 11         0.2% 101       1.5% - 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

3          0.05% 

 

117     1.8% 

 

14         0.2% 

 

6         0.09% 

 

- 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 47          0.7% 51       0.8% 59         0.9% 69           1% 41          0.6% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

2          0.03% 

 

4       0.06% 

 

5         0.08% 

 

5         0.08% 

 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

27          0.4% 17       0.3% 24        0.4% 41         0.6% 2         0.03% 

  

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στις εικόνες των εγχειριδίων της 

περιόδου 1985-2000, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, 

υπερτερούν οι γενικές αναφορές 38, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθούν οι 

Η.Π.Α. µε 21 αναφορές οι 16 από τις οποίες είναι θετικές. Αναφορικά µε την Ασία οι 

περισσότερες από τις αναφορές είναι και πάλι γενικές 130 και ως επί το πλείστον 

(128) ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η Τουρκία µε 37 αναφορές οι 23 από τις οποίες είναι 

αρνητικές. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι περισσότερες αναφορές είναι και εδώ 

γενικές 51 και ουδέτερες 34. Ακολουθεί η Αίγυπτος µε 32 αναφορές, οι 23 από τις 

οποίες είναι ουδέτερες. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές 

γίνονται στην Ιταλία 48, οι 21 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Έπεται η Κύπρος µε 34 

αναφορές, από τις οποίες οι 30 είναι ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία 
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υπερτερούν και πάλι οι γενικές και ουδέτερες αναφορές 40. Ακολουθεί η Αυστραλία 

µε 3 αναφορές. (βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ   38   Ο ΓΕΝ. 130  128  Ο ΓΕΝΙΚ. 51   34  Ο ΙΤΑΛΙΑ 48  21  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    40  Ο 

ΗΠΑ  21    16   Θ ΤΟΥΡΚ. 37  23 Α ΑΙΓΥΠ.32   23  Ο ΚΥΠΡ. 34   30   Ο ΑΥΣΤΡ.  3   2   Θ 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 4  3Θ Μ. ΑΣΙΑ 11   8 Α ΚΑΡΧΗ∆.   5    Ο ΓΕΝΙΚ.  26  25  Ο  

ΜΕΞΙΚΟ  3   2  Ο ΙΝ∆ΙΑ  13   7   Ο Κ. ΑΦΡΙΚ.4   3 Α ΑΓΓΛΙΑ26  20  Ο  

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3  2Θ ΙΑΠΩΝΙΑ 9  7 Θ ΑΛΓΕΡΙΑ    2   Ο ΓΑΛΛΙΑ15   11Θ  

ΑΖΤΕΚ.2 1Θ 1Ο ΠΕΡΣΙΑ  8   6   Ο ΚΑΜΕΡΟΥΝ2  Ο ΓΕΡΜ. 14   11   Α  

ΑΛΑΣΚΑ     1   Ο ΚΙΝΑ         8     Ο ΛΙΒΥΗ         2   Ο ΙΣΠΑΝΙΑ   6    Ο  

ΠΕΡΟΥ         1  Ο ΣΥΡΙΑ       7     Ο ΤΥΝΗΣΙΑ    1   Ο ΒΟΥΛΓ.     6     Ο  

ΒΟΛΙΒΙΑ      1  Ο ΦΟΙΝΙΚΕΣ  5   Ο ΜΑΡΟΚΟ     1  Ο ΑΛΒΑΝ. 5   3   Θ  

ΠΑΡΑΓΟΥ.   1 Ο Σ. ΑΡΑΒ. 5   3  Α ΜΑΥΡΙΤΑΝ.1  Ο ΡΩΣΙΑ    5   3   Θ  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1 Ο ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ 4 Ο ΜΑΛΙ           1   Ο ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3  Ο  

ΧΙΛΗ             1 Ο ΠΑΛΑΙΣ. 4  3   Ο ΝΙΓΗΡΑΣ     1   Ο ΣΚΟΠΙΑ     2    Ο  

ΟΥΡΟΥΓ.      1 Ο ΛΙΒΑΝΟΣ   2   Ο ΤΣΑΝΤ         1  Ο ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 2    Ο  

ΝΙΚΑΡΑΓ.     1 Ο ΙΣΡΑΗΛ      2   Ο ΣΟΥ∆ΑΝ      1  Ο ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 2    Ο  

ΒΕΝΕΖΟΥ.   1  Ο ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ  2   Ο ΑΙΘΙΟΠΙΑ   1   Ο ΠΟΡΤΟΓ.   2     Ο  

ΓΟΥΑΤΕΜ.  1  Ο ΙΡΑΝ            2   Ο ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 1 Ο ΣΕΡΒΙΑ      2    Ο  

ΣΑΛΒΑ∆ΟΡ 1  Ο ΙΡΑΚ            2   Ο ΣΟΜΑΛΙΑ   1   Ο ΜΑΥΡΟΒ.  2    Ο  

ΟΝ∆ΟΥΡΑ   1  Ο ΒΑΒΥΛΩΝΑ2  Ο ΚΕΝΥΑ        1  Ο ΣΛΑΒΟΙ     2    Ο  

Κ. ΡΙΚΑ        1  Ο ΥΕΜΕΝΗ     1  Ο ΟΥΓΚΑΝΤΑ1  Ο ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2   Ο  

ΠΑΝΑΜΑΣ  1  Ο ΟΜΑΝ          1  Ο ΡΟΥΑΝΤΑ   1  Ο ΒΟΣΝΙΑ     1    Ο  

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 Ο ΑΦΓΑΝΙΣ.    1  Ο ΝΙΓΗΡΙΑ      1  Ο ΒΑΝ∆ΑΛΟΙ 1  Ο  

ΙΣΗΜΕΡΙΝ.  1  Ο ΜΟΓΓΟΛΙΑ 1  Ο ΓΚΑΜΠΟΝ  1  Ο ΓΟΤΘΟΙ      1   Ο  

ΚΟΥΒΑ        1  Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝ  1  Ο ΚΟΓΚΟ         1  Ο ΟΥΝΟΙ        1    Ο  

ΑΪΤΗ             1  Ο ΝΕΠΑΛ         1 Ο ΖΑΪΡ              1 Ο ΒΗΣΙΓΟΤ.   1    Ο  

∆ΟΜ. ∆ΗΜ.  1 Ο ΒΙΡΜΑΝΙΑ   1  Ο ΑΓΚΟΛΑ       1 Ο ΟΣΤΡΟΓ.     1   Ο  

 ΒΙΕΤΝΑΜ     1 Ο ΜΑ∆ΑΓ.        1 Ο ΑΒΑΡΟΙ      1   Ο  

 ΤΑΪΛΑΝ∆Η  1  Ο Ν. ΑΦΡΙΚΗ   1 Ο ΝΟΡΜΑΝ.  1    Ο  

 ΛΑΟΣ            1 Ο  ΒΕΛΓΙΟ      1    Ο  

 ΦΙΛΙΠΠΙΝ.   1  Ο  ΟΛΛΑΝ∆.   1   Ο  

 ΤΑΪΒΑΝ       1  Ο  ΛΟΥΞΕΜ.   1   Ο  

   ΕΛΒΕΤΙΑ    1   Ο  

   ΑΥΣΤΡΙΑ    1   Ο  

   ΤΣΕΧΙΑ       1   Ο  

   ΠΟΛΩΝΙΑ   1   Ο  



 418

   ΣΛΟΒΑΚΙΑ  1  Ο  

   ΝΟΡΒΗΓΙΑ   1 Ο  

   ΣΟΥΗ∆ΙΑ     1  Ο  

   ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ   1  Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε 

ότι στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

οικοσύστηµα, µε 33 αναφορές, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η αέρας-

θάλασσα-έδαφος, µε 16 αναφορές, οι 14 από τις οποίες είναι ουδέτερες, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία διατροφή-πείνα, µε 1 αρνητική αναφορά. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 67). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 123, από τις οποίες οι 112 είναι 

ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία οικοσύστηµα, µε 67 ουδέτερες αναφορές, ενώ 

στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες αύξηση CO2/ όζον, απειλή του 

ανθρώπινου γένους και κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 1 ουδέτερη αναφορά 

αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 68). 

Όσον αφορά την Αφρική, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 55 και είναι και εδώ όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη µε 20 αναφορές, από τις οποίες οι 14 είναι θετικές, οι 3 

ουδέτερες και οι 3 αρνητικές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες 

παραγωγή-πόροι και άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία µε 4 αναφορές 

αντίστοιχα, από τις οποίες είναι, και για τις δύο κατηγορίες, οι 2 θετικές και οι άλλες 

2 ουδέτερες. (βλ. παράρτηµα πίνακα 69). 

Περνώντας στην Ευρώπη, εκείνη που υπερτερεί και πάλι είναι η κατηγορία 

οικοσύστηµα µε 110 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, 

ειρήνη µε 25 αναφορές, οι 18 από τις οποίες είναι θετικές, οι 3 ουδέτερες και οι 4 

αρνητικές. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία διατροφή-πείνα µε 1 αρνητική 

αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 70). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 24 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η κατηγορία 
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αέρας-θάλασσα-έδαφος µε 11 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία παραγωγή-πόροι µε 2 θετικές αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 71).     
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5. ΗΠΑ 

5.1. ΤΟ Α.Π. 

Ως προς το ΑΠ των ΗΠΑ, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το µάθηµα που 

περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 47.5%, σε σχέση µε το σύνολο των 

µαθηµάτων του Α.Π. είναι η Ιστορία. (βλ. πίνακα 1). Το µεγαλύτερο µέρος των 

αναφορών αυτών εντάχθηκαν στην υποκατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, 

τεχνολογία, ενώ η υποκατηγορία που ακολουθεί είναι θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη.  

 Μετά την Ιστορία ακολουθεί το µάθηµα της Γεωγραφίας (βλ. πίνακα 1), το 

οποίο συγκέντρωσε ποσοστό αναφορών 21.4%. Οι περισσότερες από αυτές 

εντάχθηκαν στην υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη, ακολουθούµενη από την 

κατανάλωση, εµπόριο, υπηρεσίες. 

 Τέλος, περνάµε στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, το οποίο 

συγκέντρωσε το µικρότερο ποσοστό αναφορών 0.4%, εκ του οποίου οι περισσότερες 

αναφορές εµπίπτουν στην υποκατηγορία τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα, ενώ 

ακολουθεί η υποκατηγορία θεσµοί-δικαιώµατα-ειρήνη. (βλ. πίνακα 1). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΣΤΟΡΙΑ 113 47.5 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 51 21.4 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

1 0.4 

 

 Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές είναι γενικές και δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριµένη 

ήπειρο 21.4%. Ακολουθεί η 1η  και η 2η περίοδος της Ευρώπης µε ποσοστό 16.8% 

αντίστοιχα, καθώς και η 4η της Αµερικής µε 16%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται 

στην 1η περίοδο της Αµερικής, την 4η της Ωκεανίας, καθώς και την 1η των γενικών 

αναφορών που δεν εντάσσονται σε µια συγκεκριµένη ήπειρο µε ποσοστό 0,4% 

αντίστοιχα, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 2η και 3η περίοδο της Αµερικής, της 

Αφρικής, και των γενικών αναφορών, στην 2η της Ασίας, καθώς και στην 1η, 2η και 3η 

περίοδο της Ωκεανίας. (βλ. πίνακα 2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ  ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡ ΑΝ % ΠΕΡ ΑΝ % ΠΕΡ  ΑΝ % ΠΕΡ ΑΝ % ΠΕΡ ΑΝ % ΠΕΡ ΑΝ % 

4η  38 16 4η 5 2.1 4η 6 2.5 1η 40 16.8 4η 1 0.4 4η 51 21.4 

1η  1 0.4 1η 3 1.3 1η 3 1.3 2η 40 16.8 1η -  1η 1 0.4 

2η - - 3η 2 0.8 2η - - 4η 8 3.4 2η -  2η - - 

3η  - - 2η  - - 3η  - - 2η  2 0.8 3η  -  3η  - - 

 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 90 αναφορές και ποσοστό 37.8%, 

ακολουθούµενη από τις γενικές µε 52 αναφορές και ποσοστό 21.8%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 1 αναφορά και ποσοστό 0.4%.  

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Στο µάθηµα της Ιστορίας, στο οποίο 

εντοπίστηκαν συνολικά 113 αναφορές, η κατάταξή τους ανά τάξη, στις ΗΠΑ το 

δηµοτικό σχολείο έχει 5 τάξεις, είναι 7, 11, 18, 29 και 48 αναφορές αντίστοιχα. (βλ. 

πίνακα 3). 

Περνάµε στη συνέχεια στο µάθηµα της Γεωγραφίας όπου εντοπίστηκαν 51 

συνολικά αναφορές, η κατάταξη των οποίων είναι 7, 8, 9, 12 και 15 αναφορές 

αντίστοιχα. (βλ. πίνακα 3).  

Τέλος, ως προς το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής η µόνη 

αναφορά που εντοπίστηκε εντάσσεται στην Ε΄ τάξη. (βλ. πίνακα 3).    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 7      2.9% 11    4.6% 18     7.6% 29  12.2% 48  20.2% 113    47.5% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 7      2.9% 8      3.4% 9       3.8% 12     5% 15   6.3% 51      21.4% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1     0.4% 

 

1         0.4% 

ΣΥΝΟΛΟ 14    5.8% 19      8% 27   11.4% 41  17.2% 64  26.9% 165     69.3% 
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Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που έρχεται πρώτο ανά ήπειρο, 

παρατηρούµε ότι ως προς όλες τις ηπείρους οι µόνες αναφορές που εντοπίστηκαν 

ήταν στο µάθηµα της Ιστορίας. Πιο συγκεκριµένα ως προς την Αµερική είναι 16.4%, 

ως προς την Ασία, 4.2%, αναφορικά µε την Αφρική 3.8%, όσον αφορά την Ευρώπη, 

37.8%, και τέλος, ως προς την Ωκεανία 0.4%. Οι αναφορές που εντοπίστηκαν στα 

µαθήµατα της Γεωγραφίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής δεν 

αφορούσαν κάποια συγκεκριµένη ήπειρο και γι� αυτό εντάχθηκαν στις γενικές 

αναφορές. (βλ. πίνακα 4).    
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 39     16.4% 10     4.2% 9     3.8% 90    37.8% 1      0.4% - 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - 51    21.4% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1     0.4% 

   

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στο Α.Π. των ΗΠΑ, οφείλουµε να 

παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν οι γενικές και ουδέτερες 

αναφορές 38. Ακολουθούν οι Μάγιας µε 1 ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. Αναφορικά 

µε την Ασία οι περισσότερες από τις αναφορές γίνονται στο Βιετνάµ, την Ιαπωνία και 

την Κίνα, 2 αναφορές αντίστοιχα και είναι όλες ουδέτερες και ακολουθούν η Σ. 

Αραβία, η Ινδία, η Κορέα, και η Μεσοποταµία µε 1 ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. 

Περνάµε στην Αφρική, όπου οι περισσότερες αναφορές είναι γενικές και ουδέτερες 6. 

Ακολουθεί η Αίγυπτος µε 3 ουδέτερες αναφορές. Στην περίπτωση της Ευρώπης και 

πάλι οι περισσότερες αναφορές είναι γενικές και ουδέτερες 71. Έπεται η Ιταλία µε 6 

αναφορές, από τις οποίες οι 20 είναι ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία 

εντοπίστηκε µόνο 1 γενική και ουδέτερη αναφορά.(βλ. πίνακα 5). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ    38  Ο ΒΙΕΤΝΑΜ   2   Ο ΓΕΝΙΚΕΣ     6   Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  71    Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    1    Ο 

ΜΑΓΙΑΣ      1   Ο ΙΑΠΩΝΙΑ    2   Ο ΑΙΓΥΠΤΟΣ  3  Ο ΙΤΑΛΙΑ       6    Ο  

 ΚΙΝΑ           2   Ο  ΑΓΓΛΙΑ      4    Ο  

 ΙΝ∆ΙΑ          1   Ο  ΓΕΡΜΑΝΙΑ  4  Ο  
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 ΚΟΡΕΑ       1    Ο  ΡΩΣΙΑ       3      Ο  

 ΜΕΣΟΠ.     1    Ο  ΕΛΛΑ∆Α  1      Ο  

 Σ. ΑΡΑΒΙΑ 1    Ο  ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1   Ο  

   ΣΟΥΗ∆ΙΑ   1    Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία, τέχνη, 

αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 13 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθούν οι 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη και άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, µε 8 

ουδέτερες αναφορές αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες 

γνώση-σκέψη και άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, µε 3 ουδέτερες αναφορές 

αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 72). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, 5 οι οποίες είναι 

όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 3 ουδέτερες 

αναφορές, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 

µε 2 ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 73). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 8 και είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η 

κατηγορία άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, η οποία βρίσκεται ταυτόχρονα 

και στην τελευταία θέση, µε  ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 74). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί είναι η τέχνη, αξίες, 

µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 29 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η κατηγορία 

άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, µε 16 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία 

θέση βρίσκεται η κατηγορία γνώση-σκέψη µε 3 ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 75). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, η µόνη αναφορά που εντοπίστηκε είναι ουδέτερη 

και εντάχθηκε στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι. (βλ. παράρτηµα πίνακα 76).     
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5.2. ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ 

Περνώντας στη συνέχεια στα εγχειρίδια του µαθητή, υπενθυµίζουµε ότι στις 

ΗΠΑ οι κοινωνικές σπουδές διδάσκονται µε τη µορφή ενός ενιαίου µαθήµατος, το 

οποίο συνοδεύεται από ένα και µόνο βιβλίο για κάθε τάξη και εκδοτικό οίκο. Έτσι, το 

σύνολο των αναφορών που εντοπίστηκαν και οι οποίες αφορούσαν τους «άλλους» 

λαούς ήταν 12, 3%. 

 Οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης µε 

ποσοστό 2.7%. Ακολουθεί η 4η περίοδος της Αµερικής µε ποσοστό 2.2%, καθώς και 

η 3η της Ευρώπης µε 1.3%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 1η περίοδο της 

Ευρώπης µε ποσοστό 0.009%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 2η περίοδο της 

Αµερικής, στην 1η και 3η της Ασίας, καθώς και στην 1η, 2η, και 3η της Ωκεανίας. (βλ. 

πίνακα 1). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  241 2.2 4η  132 1.2 4η  30 0.3 4η  295 2.7 4η  23 0.2 

3η  52 0.5 2η  7 0.06 3η  21 0.2 3η  237 2.1 1η  - - 

1η  40 0.4 1η  - - 1η  10 0.09 2η  143 1.3 2η  - - 

2η  - - 3η - - 2η  4 0.04 1η  1 0.009 3η  - - 

 

 Αναφορικά τώρα µε τον αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα από 

χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Ευρώπη µε 676 αναφορές και ποσοστό 6.1%, 

ακολουθούµενη από την Αµερική µε 333 αναφορές και ποσοστό 3.1%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία µε 23 αναφορές και ποσοστό 0.2%.  

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια των ΗΠΑ, οφείλουµε να 

παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν οι αναφορές στο Μεξικό 90, 

από τις οποίες οι 81 είναι ουδέτερες. Ακολουθεί η Βραζιλία µε 53 αναφορές οι 39 από 

τις οποίες είναι ουδέτερες. Αναφορικά µε την Ασία οι περισσότερες από τις αναφορές 

γίνονται στην Κίνα 36 και ως επί το πλείστον (34) ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η 

Ιαπωνία µε 32 αναφορές οι 19 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Περνάµε στην Αφρική, 

όπου οι περισσότερες αναφορές είναι γενικές 28 και θετικές 18. Ακολουθεί η 

Αίγυπτος µε 26 αναφορές, οι 20 από τις οποίες είναι ουδέτερες. Στην περίπτωση της 

Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές γίνονται στην Αγγλία 342, οι 316 από τις οποίες 



 425

είναι ουδέτερες. Έπεται η Ισπανία µε 160 αναφορές, από τις οποίες οι 150 είναι 

ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία οι µόνες αναφορές που εντοπίστηκαν, 23, 

αφορούν την Αυστραλία και είναι ουδέτερες. (βλ. πίνακα 2). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΜΕΞΙΚΟ90  81 Ο ΚΙΝΑ   36   34  Ο ΓΕΝΙΚ. 28   18  Θ ΑΓΓ. 342  316  Ο ΑΥΣΤΡΑΛ. 23  Ο 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ  68 Ο ΙΑΠΩΝ.34  19  Ο ΑΙΓΥΠΤ.26  20 Ο ΙΣΠ. 160   150  Ο  

ΒΡΑΖ.53   39    Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    19  Ο ΚΕΝΥΑ      8    Ο ΓΑΛΛ. 68   62  Ο  

ΠΕΡΟΥ 32  23  Ο ΚΑΜΠΟΤ.  14  Ο ΝΙΓΗΡΙΑ    3    Ο ΙΤΑΛΙΑ 37  28  Ο  

ΚΟΛΟΜΒ.  17  Ο ΤΟΥΡΚΙΑ   13  Ο  ΓΕΡΜ. 38   28   Ο  

ΚΟΥΒΑ      16  Ο ΒΙΕΤΝΑΜ  10  Ο  ΡΩΣΙΑ        32   Ο  

ΓΕΝΙΚΕΣ     9   Ο ΙΝ∆ΙΑ           9  Ο  ΟΥΚΡ.  16   15  Ο  

ΑΡΓΕΝΤ.     9   Ο ΚΟΡΕΑ        6   Ο  ΠΟΡΤΟΓ.    16  Ο  

ΧΙΛΗ           5   Ο ΙΡΑΚ            3   Ο  ΟΥΓΓ. 15   14   Ο   

ΟΥΡΟΥΓ.    3   Ο ΚΟΥΒΕΙΤ    2   Θ  ΣΟΥΗ∆.14  10  Ο  

∆ΟΜ. ∆ΗΜ. 2  Ο   ΑΥΣΤΡΙΑ   14  Ο  

ΠΑΝΑΜΑΣ  2  Ο   ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 8  Ο  

Κ. ΡΙΚΑ        1  Ο   ΝΟΡΒΗΓΙΑ  7  Ο  

   ΠΟΛΩΝΙΑ   5   Ο  

   ΓΕΝΙΚΕΣ     3   Ο  

   ΕΛΛΑ∆Α     2   Ο  

   ΤΣΕΧΙΑ       2   Ο  

   ∆ΑΝΙΑ         1   Ο  

   ΒΕΛΓΙΟ       1   Ο  

   ΕΛΒΕΤΙΑ     1  Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε 

ότι στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία βία-

συγκρούσεις-πόλεµοι, µε 35 αναφορές, οι 21 από τις οποίες είναι ουδέτερες. 

Ακολουθεί η θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 28 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία παραγωγή-πόροι, µε 1 θετική αναφορά. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 77). 
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Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών 

εντάχθηκε στην κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 109 και είναι όλες ουδέτερες. 

Ακολουθεί η κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι, µε 82 ουδέτερες αναφορές, ενώ 

στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία αύξηση του CO2/ όζον, απειλή του 

ανθρώπινου γένους µε 6 ουδέτερες αναφορές. (βλ. παράρτηµα πίνακα 78). 

Όσον αφορά την Αφρική, και εδώ οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη 26, οι 14 από τις οποίες είναι θετικές. 

Ακολουθεί η κατηγορία αέρας-θάλασσα-έδαφος µε 15 αναφορές, από τις οποίες οι 12 

είναι ουδέτερες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία άνθρωπος-έργα, 

επιτεύγµατα, τεχνολογία µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 79). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί είναι η βία-συγκρούσεις-

πόλεµοι µε 391 αναφορές, από τις οποίες οι 343 είναι ουδέτερες. Ακολουθεί η 

κατηγορία κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 197 αναφορές, οι 192 από τις οποίες 

είναι ουδέτερες. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία κλιµατολογικές αλλαγές 

µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 80). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία αέρας-θάλασσα-έδαφος 15 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η 

κατηγορία οικοσύστηµα µε 4 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία παραγωγή-πόροι µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα πίνακα 81).     
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5.3. ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ  

Όσον αφορά τις εικόνες που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια του µαθητή, το 

σύνολο των αναφορών που εντοπίστηκαν και οι οποίες αφορούσαν τους «άλλους» 

λαούς ήταν 18.4%.   

Οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην 4η περίοδο της Αµερικής µε 

ποσοστό 8.5%. Ακολουθεί η 4η περίοδος της Ασίας µε ποσοστό 3.5%, καθώς και η 

4η της Ευρώπης µε ποσοστό 2.8%. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 2η περίοδο 

της Αµερικής και της Ασίας µε ποσοστό 0.03%, ενώ καµία αναφορά δε γίνεται στην 

3η της Αµερικής, στην 1η και 2η της Ασίας, στην 2η και 3η της Αφρικής, καθώς και 

στην 1η, 2η και 3η της Ωκεανίας. (βλ. πίνακα 1). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % ΠΕΡ. ΑΝΑΦ. % 

4η  259 8.5 4η  106 3.5 4η  75 2.5 4η  84 2.8 4η  47 1.6 

1η  6 0.2 2η  1 0.03 1η  4 0.1 3η  27 0.9 1η  - - 

2η  1 0.03 1η  - - 2η  - - 2η  12 0.4 2η  - - 

3η  - - 3η - - 3η  - - 1η  - - 3η  - - 

 

Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό εικόνων ανά ήπειρο, ανεξάρτητα από 

χρονική περίοδο, έρχεται πρώτη η Αµερική µε 266 εικόνες και ποσοστό 8.7%, 

ακολουθούµενη από την Ευρώπη µε 123 εικόνες και ποσοστό 4.1%, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται για µία ακόµα φορά η Ωκεανία µε 47 εικόνες και ποσοστό 

1.6%. (βλ. πίνακα 1). 

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στις εικόνες των εγχειριδίων της 

περιόδου 1985-2000, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, 

υπερτερούν οι αναφορές στον Καναδά 107, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. 

Ακολουθεί το Μεξικό µε 66 ουδέτερες αναφορές. Αναφορικά µε την Ασία οι 

περισσότερες από τις αναφορές είναι γενικές και ουδέτερες 58, ενώ ακολουθεί η Κίνα 

µε 10 ουδέτερες αναφορές. Περνάµε στην Αφρική, όπου οι περισσότερες αναφορές 

είναι και εδώ γενικές και ουδέτερες 39. Ακολουθεί η Αίγυπτος µε 7 ουδέτερες 

αναφορές. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές είναι και πάλι 

γενικές και ουδέτερες 46. Έπεται η Αγγλία µε 30 αναφορές, από τις οποίες οι 29 είναι 

ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία υπερτερούν και πάλι οι γενικές και 
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ουδέτερες αναφορές 39. Ακολουθεί η Αυστραλία µε 8 ουδέτερες αναφορές. (βλ. 

πίνακα 2). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΚΑΝΑ∆.  107   Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  58    Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    39  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ    46  Ο ΓΕΝΙΚΕΣ  39    Ο 

ΜΕΞΙΚΟ  66    Ο ΙΑΠΩΝΙΑ  12   Ο ΑΙΓΥΠΤΟΣ  7  Ο ΑΓΓΛΙΑ      29  Ο ΑΥΣΤΡΑΛ.  8   Ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ  62   Ο ΚΙΝΑ        16    Ο ΚΕΝΥΑ       6   Ο ΙΣΠΑΝΙΑ    17  Ο  

ΚΟΥΒΑ      8    Ο ΙΝ∆ΙΑ         6    Ο ΝΙΓΗΡΙΑ     1   Ο ΓΑΛΛΙΑ      8   Ο  

ΒΡΑΖΙΛΙΑ  6   Ο ΜΠΟΥΡΜΑ 4  Ο ΣΟΥ∆ΑΝ     1   Ο ΟΥΚΡΑΝΙΑ 7  Ο  

ΠΕΡΟΥ       4   Ο ΛΑΟΣ         2    Ο ΟΥΓΚΑΝΤΑ 1 Ο ΡΩΣΙΑ          4  Ο  

ΚΑΡΑΪΒ.    3    Ο ΤΑΪΛΑΝ∆Η 2  Ο ΑΙΘΙΟΠΙΑ   1  Ο ΝΟΡΒΗΓΙΑ  1  Ο  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1 Ο ΒΙΕΤΝΑΜ   2   Ο ΕΡΥΘΡΑΙΑ  1  Ο ΣΟΥΗ∆ΙΑ    1  Ο  

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 Ο ΚΑΜΠΟΤ.  2   Ο  ΙΤΑΛΙΑ        1  Ο  

ΕΚΟΥΑ∆ΟΡ 1 Ο Σ. ΑΡΑΒΙΑ  2  Ο  ΠΟΡΤΟΓ.     1  Ο  

ΒΟΛΙΒΙΑ      1  Ο ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ  2  Ο  ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1  Ο  

ΒΕΝΕΖΟΥ.   1  Ο ΙΣΡΑΗΛ      2  Ο  ΠΟΛΩΝΙΑ   1  Ο  

ΓΟΥΙΑΝΑ    1  Ο ΑΦΓΑΝΙΣ.  2  Ο  ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1  Ο  

ΣΟΥΡΙΝΑΜ 1  Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝ 2  Ο  ΟΥΓΓΑΡΙΑ  1  Ο  

Γ. ΓΟΥΙΑΝΑ 1 Ο ΜΠΟΥΤΑΝ 2  Ο  ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1  Ο  

Π. ΡΙΚΟ        1  Ο ΜΠΑΓΚΛ.   2  Ο  ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 1  Ο  

   ΛΕΥΚΟΡΩΣ.1  Ο  

   ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ   1  Ο  

 

Θ:= ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο:= ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α:= ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε 

ότι στην περίπτωση της Αµερικής η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών εντάχθηκε 

στην κατηγορία οικοσύστηµα, 191, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η 

κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη µε 19 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία 

θέση βρίσκεται η κατηγορία παραγωγή-πόροι µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 82). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ασίας, την πρώτη θέση καταλαµβάνει η 

κατηγορία οικοσύστηµα, µε 72 αναφορές, οι οποίες είναι όλες ουδέτερες. Ακολουθεί 

η κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, µε 18 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκονται οι κατηγορίες διατροφή-πείνα, βία-συγκρούσεις-πόλεµοι 
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και άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία, µε 1 ουδέτερη αναφορά αντίστοιχα. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 83). 

Όσον αφορά την Αφρική, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 52 και είναι και εδώ όλες ουδέτερες. Ακολουθεί η κατηγορία 

τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα µε 4 ουδέτερες αναφορές, ενώ στην τελευταία 

θέση βρίσκονται οι κατηγορίες αέρας-θάλασσα-έδαφος και άνθρωπος-έργα, 

επιτεύγµατα, τεχνολογία µε 2 ουδέτερες αναφορές αντίστοιχα. (βλ. παράρτηµα πίνακα 

84). 

Περνώντας στην Ευρώπη, η κατηγορία που υπερτερεί και πάλι είναι η 

κατηγορία οικοσύστηµα µε 61 ουδέτερες αναφορές. Ακολουθεί η κατηγορία 

κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες µε 24 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η κατηγορία παραγωγή-πόροι µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. παράρτηµα 

πίνακα 85). 

Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην 

κατηγορία οικοσύστηµα 41 και είναι όλες ουδέτερες, ενώ ακολουθεί η κατηγορία 

αέρας-θάλασσα-έδαφος µε 5 ουδέτερες αναφορές. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα. γλώσσα µε 1 ουδέτερη αναφορά. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 86).     
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6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ, 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΗΠΑ 

6.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ & ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Η συγκριτική ανάλυση και επεξεργασία των ευρηµάτων που αφορούν τις χώρες 

της Αγγλίας και της Ελλάδας, κατέδειξε ότι το µάθηµα που περιέχει το µεγαλύτερο 

ποσοστό αναφορών, και στα τρία τεκµήρια που εξετάστηκαν ανά χώρα, είναι η 

Ιστορία. (Βλ. παράρτηµα πίνακα 87). Το µεγαλύτερο µέρος των αναφορών αυτών 

εντάχθηκαν στην υποκατηγορία βία - συγκρούσεις - πόλεµοι, ενώ καµία αναφορά δεν 

εντάχθηκε στις υποκατηγορίες απειλή του ανθρώπινου γένους, κλιµατολογικές 

αλλαγές, θετικό - φιλικό και αρνητικό - εχθρικό.  

Μετά την Ιστορία ακολουθεί, και στις δύο χώρες, η Γεωγραφία, της οποίας το 

µεγαλύτερο µέρος των αναφορών εντάσσεται στην υποκατηγορία οικοσύστηµα, ενώ 

καµιά αναφορά δεν εντάχθηκε στις υποκατηγορίες νέα συνείδηση, θετικό - φιλικό και 

αρνητικό - εχθρικό. (Βλ. παράρτηµα πίνακα 87).  

Ενώ, το µάθηµα το οποίο συγκέντρωσε το µικρότερο αριθµό αναφορών, και 

στις δύο χώρες, ήταν η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι 

περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν στην υποκατηγορία θεσµοί / δικαιώµατα. (βλ. 

παράρτηµα πίνακες 87). 

 Όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι 

περισσότερες από αυτές στα τεκµήρια της Αγγλίας αναφέρονται στην 2η περίοδο της 

Ευρώπης, ενώ της Ελλάδας στην 4η περίοδο της Ευρώπης. Ακολουθεί για τη µεν 

Αγγλία η 4η της Ευρώπης, ενώ για την Ελλάδα η 4η περίοδος της Ασίας. Οι λιγότερες 

αναφορές γίνονται στην περίπτωση της Αγγλίας στην 4η περίοδο της Ωκεανίας, ενώ 

στην περίπτωση της Ελλάδας στην 3η περίοδο της Ασία και της Αφρικής, καθώς και 

στην 1η της Ωκεανίας. Τέλος, καµία αναφορά δε γίνεται για την µεν Αγγλία στην 2η 

περίοδο της Αφρικής, καθώς και στην 2η και 3η περίοδο της Ωκεανίας, και για την 

Ελλάδα στην 2η περίοδο της Αµερικής , της Αφρικής και της Ωκεανίας. (βλ. 

παράρτηµα πίνακα 88). 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, στα τεκµήρια της Αγγλίας, έρχεται πρώτη η Ευρώπη 

ακολουθούµενη από την Αφρική, ενώ στα αντίστοιχα της Ελλάδας, πρώτη είναι η 

Ασία, ακολουθούµενη από τη Ευρώπη. Και στις δύο χώρες στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η Ωκεανία.  



 431

Ως προς την τάξη στην οποία εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές στους 

«άλλους» λαούς, παρατηρήθηκε ότι ως προς την Αγγλία, η µεγάλη πλειοψηφία τους 

συγκεντρώνεται στο key stage 2 και ακολουθεί το key stage 1, ενώ ως προς την 

Ελλάδα αυτές συγκεντρώνονται στην Στ΄ τάξη, ακολουθούµενη από την Ε΄ τάξη. 

Αντίθετα οι λιγότερες αναφορές εντοπίστηκαν στην Α΄ τάξη.    

Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα που συγκέντρωσε τις περισσότερες 

αναφορές ανά ήπειρο, παρατηρούµε ότι και στις δύο χώρες, ως προς την Αµερική και 

την Ωκεανία οι περισσότερες αναφορές εντοπίστηκαν στο µάθηµα της Γεωγραφίας. 

Αντίθετα, όσον αφορά την Αγγλία, οι περισσότερες αναφορές στην Αφρική και την 

Ευρώπη εντοπίστηκαν στο µάθηµα της Ιστορίας, ενώ οι περισσότερες στην Ασία σε 

εκείνο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ως προς 

την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, οι περισσότερες αναφορές υπάρχουν στο 

µάθηµα της Ιστορίας. (βλ. παράρτηµα πίνακα 89). 

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια των εν λόγω χωρών, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν και στις δύο 

χώρες οι γενικές και ουδέτερες αναφορές. Αναφορικά µε την Ασία στην Αγγλία οι 

περισσότερες αναφορές αφορούν την Ινδία και είναι, κυρίως, ουδέτερες, ενώ στην 

Ελλάδα οι περισσότερες είναι και πάλι γενικές και ως επί το πλείστον ουδέτερες. 

Περνάµε στην Αφρική, όπου στα τεκµήρια της Αγγλίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η 

Αίγυπτος, µε ουδέτερες, κυρίως, αναφορές, ενώ στα αντίστοιχα της Ελλάδας οι 

περισσότερες αναφορές είναι και πάλι γενικές και ουδέτερες. Στην περίπτωση της 

Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές της Αγγλία γίνονται στην Ελλάδα και είναι, 

κυρίως, ουδέτερες, ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας, τις περισσότερες αναφορές 

συγκεντρώνει η Ιταλία και είναι ως επί το πλείστον αρνητικές. Τέλος, όσον αφορά 

την Ωκεανία και στις δύο χώρες υπερτερούν οι γενικές και ουδέτερες αναφορές. 

Συνολικά, και ανεξάρτητα από ήπειρο και χρονική περίοδο ανάλυσης, ως 

προς την Αγγλία στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ουδέτερες αναφορές, 

ακολουθούµενες από τις αρνητικές και τις θετικές. Αντίθετα, στην περίπτωση της 

Ελλάδας υπερτερούν οι αρνητικές και έπονται οι ουδέτερες και οι θετικές αναφορές. 

Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει, και για τις δύο χώρες, 

η κατηγορία οικοσύστηµα. Ως προς την Ασία και την Αφρική, οι περισσότερες 

αναφορές στην περίπτωση της Αγγλίας εντάχθηκαν στην κατηγορία 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, ενώ στην περίπτωση της Ευρώπης στην τέχνη, αξίες, 
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µύθοι, σύµβολα, γλώσσα. Αντίθετα, στην περίπτωση της Ελλάδας η πλειοψηφία των 

σχετικών αναφορών στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, εντάχθηκε στην 

κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι. Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες 

αναφορές εντάχθηκαν, και για τις δύο χώρες, στην κατηγορία οικοσύστηµα. (βλ. 

παράρτηµα πίνακες 42-71).     
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6.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ & ΗΠΑ 

Η συγκριτική ανάλυση και επεξεργασία των ευρηµάτων που αφορούν τις χώρες 

της Αγγλίας και των ΗΠΑ, κατέδειξε ότι ως προς το συνολικό αριθµό αναφορών σε 

όλα τα µαθήµατα, οι περισσότερες από αυτές στα τεκµήρια της Αγγλίας αναφέρονται 

στην 2η περίοδο της Ευρώπης, ενώ των ΗΠΑ στην 4η περίοδο της Ευρώπης. 

Ακολουθεί για τη µεν Αγγλία η 4η της Ευρώπης, ενώ για τις ΗΠΑ η 4η περίοδος της 

Αµερικής και της Ασίας. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην περίπτωση της 

Αγγλίας στην 4η περίοδο της Ωκεανίας, ενώ στην περίπτωση των ΗΠΑ στην 4η 

περίοδο της Ωκεανίας. Τέλος, καµία αναφορά δε γίνεται για την µεν Αγγλία στην 2η 

περίοδο της Αφρικής, καθώς και στην 2η και 3η περίοδο της Ωκεανίας, και για τις 

ΗΠΑ στην 2η και 3η περίοδο των γενικών αναφορών, καθώς και στην 1η, 2η και 3η 

περίοδο της Ωκεανίας. (βλ. παράρτηµα πίνακα 90). 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, και στις δύο χώρες, έρχεται πρώτη η Ευρώπη ακολουθούµενη 

για τη µεν Αγγλία από την Αφρική, ενώ για τις ΗΠΑ από την Αµερική. Και στις δύο 

χώρες στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία.  

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια των εν λόγω χωρών, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν και  για τη µεν 

Αγγλία οι γενικές και ουδέτερες αναφορές, για τις δε ΗΠΑ ο Καναδάς, µε ουδέτερες, 

κυρίως, αναφορές. Αναφορικά µε την Ασία στην Αγγλία οι περισσότερες αναφορές 

αφορούν την Ινδία και είναι, κυρίως, ουδέτερες, ενώ στις ΗΠΑ οι περισσότερες είναι 

γενικές και ως επί το πλείστον ουδέτερες. Περνάµε στην Αφρική, όπου στα τεκµήρια 

της Αγγλίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αίγυπτος, µε ουδέτερες, κυρίως, 

αναφορές, ενώ στα αντίστοιχα των ΗΠΑ οι περισσότερες αναφορές είναι και πάλι 

γενικές και ουδέτερες. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές της 

Αγγλία γίνονται στην Ελλάδα και είναι, κυρίως, ουδέτερες, ενώ στην περίπτωση των  

ΗΠΑ, τις περισσότερες αναφορές συγκεντρώνει η Αγγλία και είναι ως επί το 

πλείστον ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία και στις δύο χώρες υπερτερούν 

οι γενικές και ουδέτερες αναφορές. 

Συνολικά, και ανεξάρτητα από ήπειρο και χρονική περίοδο ανάλυσης, ως 

προς την Αγγλία στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ουδέτερες αναφορές, 

ακολουθούµενες από τις αρνητικές και τις θετικές. Αντίθετα, στην περίπτωση των 

ΗΠΑ υπερτερούν και πάλι οι ουδέτερες και έπονται οι  θετικές και οι αρνητικές 

αναφορές. 
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Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει, και για τις δύο χώρες, 

η κατηγορία οικοσύστηµα. Ως προς την Ασία και την Αφρική, οι περισσότερες 

αναφορές στην περίπτωση της Αγγλίας εντάχθηκαν στην κατηγορία 

θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, ενώ στην περίπτωση της Ευρώπης στην τέχνη, αξίες, 

µύθοι, σύµβολα, γλώσσα. Αντίθετα, στην περίπτωση των ΗΠΑ η πλειοψηφία των 

σχετικών αναφορών στην Ασία εντάχθηκε στην κατηγορία οικοσύστηµα, στην 

Αφρική στην θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, και στην Ευρώπη στην κατηγορία βία-

συγκρούσεις-πόλεµοι. Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές 

εντάχθηκαν, και για τις δύο χώρες, στην κατηγορία οικοσύστηµα. (βλ. παράρτηµα 

πίνακες 42-56 & 72-86).   
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6.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΗΠΑ 

Η συγκριτική ανάλυση και επεξεργασία των ευρηµάτων που αφορούν τις χώρες 

της Ελλάδας και των ΗΠΑ, κατέδειξε ότι όσον αφορά τώρα το συνολικό αριθµό 

αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι περισσότερες από αυτές στα τεκµήρια και των δύο 

χωρών εντάσσονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης. Ακολουθεί για την Ελλάδα η 4η 

περίοδος της Ασίας, ενώ για τις ΗΠΑ η 4η περίοδος της Αµερικής και της Ασίας. Οι 

λιγότερες αναφορές γίνονται στην περίπτωση της Ελλάδας στην 3η περίοδο της Ασία 

και της Αφρικής, καθώς και στην 1η της Ωκεανίας, ενώ στην περίπτωση των ΗΠΑ 

στην 4η περίοδο της Ωκεανίας. Τέλος, καµία αναφορά δε γίνεται για την Ελλάδα στην 

2η περίοδο της Αµερικής , της Αφρικής και της Ωκεανίας, και για τις ΗΠΑ στην 2η 

και 3η περίοδο των γενικών αναφορών, καθώς και στην 1η, 2η και 3η περίοδο της 

Ωκεανίας. (βλ. παράρτηµα πίνακα 91). 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, στα τεκµήρια της Ελλάδας, πρώτη είναι η Ασία, 

ακολουθούµενη από τη Ευρώπη, ενώ για τις ΗΠΑ η Ευρώπη, ακολουθούµενη από 

την Αµερική. Και στις δύο χώρες στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία.  

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια των εν λόγω χωρών, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν στην περίπτωση 

της Ελλάδας οι γενικές και ουδέτερες αναφορές, για τις δε ΗΠΑ ο Καναδάς, µε 

ουδέτερες, κυρίως, αναφορές. Αναφορικά µε την Ασία τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στις ΗΠΑ οι περισσότερες αναφορές είναι γενικές και ως επί το πλείστον ουδέτερες. 

Περνάµε στην Αφρική, όπου στα τεκµήρια και των δύο χωρών οι περισσότερες 

αναφορές είναι και πάλι γενικές και ουδέτερες. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι 

περισσότερες αναφορές της Ελλάδας συγκεντρώνει η Ιταλία και είναι ως επί το 

πλείστον αρνητικές, ενώ στην περίπτωση των  ΗΠΑ, τις περισσότερες αναφορές 

συγκεντρώνει η Αγγλία και είναι ως επί το πλείστον ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά 

την Ωκεανία και στις δύο χώρες υπερτερούν οι γενικές και ουδέτερες αναφορές. 

Συνολικά, και ανεξάρτητα από ήπειρο και χρονική περίοδο ανάλυσης, ως 

προς την Ελλάδα υπερτερούν οι αρνητικές και έπονται οι ουδέτερες και οι θετικές 

αναφορές. Αντίθετα, στην περίπτωση των ΗΠΑ υπερτερούν οι ουδέτερες και έπονται 

οι  θετικές και οι αρνητικές αναφορές. 

Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει, και για τις δύο χώρες, 

η κατηγορία οικοσύστηµα. Στην περίπτωση της Ελλάδας η πλειοψηφία των σχετικών 
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αναφορών στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, εντάχθηκε στην κατηγορία βία-

συγκρούσεις-πόλεµοι. Αντίθετα, στην περίπτωση των ΗΠΑ η πλειοψηφία των 

σχετικών αναφορών στην Ασία εντάχθηκε στην κατηγορία οικοσύστηµα, στην 

Αφρική στην θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, και στην Ευρώπη στην κατηγορία βία-

συγκρούσεις-πόλεµοι. Τέλος, ως προς την Ωκεανία, οι περισσότερες αναφορές 

εντάχθηκαν, και για τις δύο χώρες, στην κατηγορία οικοσύστηµα. (βλ. παράρτηµα 

πίνακες 57-86).    
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6.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΗΠΑ 

Η συγκριτική ανάλυση και επεξεργασία των ευρηµάτων που αφορούν τις χώρες 

της Αγγλία, της Ελλάδας και των ΗΠΑ, κατέδειξε ότι όσον αφορά τώρα το συνολικό 

αριθµό αναφορών σε όλα τα µαθήµατα, οι περισσότερες από αυτές στα τεκµήρια στα 

τεκµήρια της Αγγλίας αναφέρονται στην 2η περίοδο της Ευρώπης, ενώ των δύο 

χωρών εντάσσονται στην 4η περίοδο της Ευρώπης. Ακολουθεί για τη µεν Αγγλία η 4η 

της Ευρώπης, για την Ελλάδα η 4η περίοδος της Ασίας, ενώ για τις ΗΠΑ η 4η 

περίοδος της Αµερικής και της Ασίας. Οι λιγότερες αναφορές γίνονται στην 

περίπτωση της Ελλάδας στην 3η περίοδο της Ασία και της Αφρικής, καθώς και στην 

1η της Ωκεανίας, ενώ στην περίπτωση την Αγγλία και των ΗΠΑ στην 4η περίοδο της 

Ωκεανίας. Τέλος, καµία αναφορά δε γίνεται για την µεν Αγγλία στην 2η περίοδο της 

Αφρικής, καθώς και στην 2η και 3η περίοδο της Ωκεανίας, για την Ελλάδα στην 2η 

περίοδο της Αµερικής , της Αφρικής και της Ωκεανίας, και για τις ΗΠΑ στην 2η και 

3η περίοδο των γενικών αναφορών, καθώς και στην 1η, 2η και 3η περίοδο της 

Ωκεανίας. (βλ. παράρτηµα πίνακες 92-94). 

 Αναφορικά τώρα µε το συνολικό αριθµό αναφορών ανά ήπειρο, ανεξάρτητα 

από χρονική περίοδο, στα τεκµήρια της Αγγλίας έρχεται πρώτη η Ευρώπη, 

ακολουθούµενη από την Αφρική, της Ελλάδας, πρώτη είναι η Ασία, ακολουθούµενη 

από τη Ευρώπη, ενώ για τις ΗΠΑ η Ευρώπη, ακολουθούµενη από την Αµερική. Και 

στις τρεις χώρες στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ωκεανία.  

Σχετικά µε τις χώρες που απαντώνται στα εγχειρίδια των εν λόγω χωρών, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ως προς την Αµερική, υπερτερούν στην περίπτωση 

της Αγγλίας και της Ελλάδας οι γενικές και ουδέτερες αναφορές, για τις δε ΗΠΑ ο 

Καναδάς, µε ουδέτερες, κυρίως, αναφορές. Αναφορικά µε την Ασία στην Αγγλία οι 

περισσότερες αναφορές αφορούν την Ινδία και είναι, κυρίως, ουδέτερες, ενώ τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ οι περισσότερες αναφορές είναι γενικές και ως επί το 

πλείστον ουδέτερες. Περνάµε στην Αφρική, όπου στα τεκµήρια της Αγγλίας στην 

πρώτη θέση βρίσκεται η Αίγυπτος, µε ουδέτερες, κυρίως, αναφορές, ενώ στα 

αντίστοιχα και των άλλων δύο χωρών οι περισσότερες αναφορές είναι και πάλι 

γενικές και ουδέτερες. Στην περίπτωση της Ευρώπης οι περισσότερες αναφορές της 

Αγγλίας γίνονται στην Ελλάδα και είναι, κυρίως, ουδέτερες, της Ελλάδας 

συγκεντρώνει η Ιταλία και είναι ως επί το πλείστον αρνητικές, ενώ στην περίπτωση 

των  ΗΠΑ, τις περισσότερες αναφορές συγκεντρώνει η Αγγλία και είναι ως επί το 
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πλείστον ουδέτερες. Τέλος, όσον αφορά την Ωκεανία και στις τρεις χώρες 

υπερτερούν οι γενικές και ουδέτερες αναφορές. 

Συνολικά, και ανεξάρτητα από ήπειρο και χρονική περίοδο ανάλυσης, ως 

προς την Αγγλία στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ουδέτερες αναφορές, 

ακολουθούµενες από τις αρνητικές και τις θετικές, ως προς την Ελλάδα υπερτερούν 

οι αρνητικές και έπονται οι ουδέτερες και οι θετικές αναφορές. Αντίθετα, στην 

περίπτωση των ΗΠΑ υπερτερούν οι ουδέτερες και έπονται οι  θετικές και οι 

αρνητικές αναφορές. 

Τέλος, αναφορικά την κατηγορία που υπερτερεί ανά ήπειρο, διαπιστώθηκε ότι 

στην περίπτωση της Αµερικής την πρώτη θέση καταλαµβάνει, και για τις τρεις χώρες, 

η κατηγορία οικοσύστηµα. Στην περίπτωση της Αγγλίας οι περισσότερες αναφορές ως 

προς την Ασία και την Αφρική, εντάχθηκαν στην κατηγορία θεσµοί/δικαιώµατα, 

ειρήνη, ενώ στην περίπτωση της Ευρώπης στην τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα, 

ενώ της Ελλάδας η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών στην Ασία, την Αφρική και 

την Ευρώπη, εντάχθηκε στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι. Αντίθετα, στην 

περίπτωση των ΗΠΑ η πλειοψηφία των σχετικών αναφορών στην Ασία εντάχθηκε 

στην κατηγορία οικοσύστηµα, στην Αφρική στην θεσµοί/δικαιώµατα, ειρήνη, και 

στην Ευρώπη στην κατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεµοι. Τέλος, ως προς την Ωκεανία, 

οι περισσότερες αναφορές εντάχθηκαν, και για τις τρεις χώρες, στην κατηγορία 

οικοσύστηµα. (βλ. παράρτηµα πίνακες 42-86).     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ» ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ 1976-1977 & 1982-2000 

 Όπως είδη επισηµάνθηκε, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το µάθηµα των 

κοινωνικών σπουδών που περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών τόσο κατά την 

περίοδο 1976-1977 όσο και κατά εκείνη του 1982-2000, ως προς την προβολή των 

«άλλων» ήταν η Ιστορία, γεγονός που εξηγείται και από το ότι η Ιστορία διδάσκεται 

από την τρίτη τάξη και έτσι τα αντίστοιχα εγχειρίδια είναι περισσότερα από εκείνα των 

υπόλοιπων µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών (πλην των Θρησκευτικών, τα οποία 

και αυτά διδάσκονται από την τρίτη τάξη). 

 Είναι κοινή διαπίστωση ότι η ενασχόληση µε τα σχολικά εγχειρίδια των 

ιδεολογικών, κυρίως, µαθηµάτων συνιστά, µεταξύ άλλων, ένα εργαλείο ελέγχου της 

εκάστοτε εξουσίας που τα παράγει και τα προωθεί για κατανάλωση. Ειδικότερα, το 

µάθηµα της Ιστορίας διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρφωση των αντιλήψεων, 

των ιδεολογιών και των συλλογικών πολιτιστικών αξιών ενός λαού. Στα σχολικά 

εγχειρίδια της Ιστορίας κωδικοποιούνται οι κυρίαρχες ιστορικές τάσεις, οι οποίες 

προβάλλονται ως η µοναδική ιστορική πραγµατικότητα για τις επόµενες γενιές. 

Εξάλλου, η διδασκαλία της Ιστορίας προσέλκυε πάντοτε την ιδιαίτερη µέριµνα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε χώρας. Και τούτο, γιατί το µάθηµα αυτό εξ' αντικειµένου 

προσφέρεται τόσο για την κατανόηση της ζωής και της δράσης των ανθρώπων των 

περασµένων εποχών, τη γνωριµία παλαιότερων µορφών πολιτισµού της ανθρωπότητας 

και κατά συνέπεια µπορεί ν' αποτελέσει ασφαλή δείκτη στην πορεία των λαών όσο και 

για τη διαµόρφωση συγκεκριµένων νοοτροπιών και στάσεων στα παιδιά και τους 

νέους.1 

                                                 
1 Κ. Αγγελόπουλου, 2000, ∆ιακηρύσσοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα µέσω της διαλεκτικής στα 
σχολικά βιβλία της ελληνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 1950 και εξής, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών 
χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 319-334, Ν. Άχλη, 1983, Οι γειτονικοί µας λαοί. Βούλγαροι και 
Τούρκοι, στα σχολικά βιβλία Ιστορίας Γυµνασίου και Λυκείου, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, Θ. 
Κατσουλάκου & Κ. Τσαντίνη, 1994, Προβλήµατα ιστοριογραφίας στα σχολικά εγχειρίδια των 
Βαλκανικών κρατών, Αθήνα, εκδ. Εκκρεµές, Σ. Μάππα, 1982, Ιστορία και ιδεολογία: τα σχολικά 
εγχειρίδια, στο Κριτική της Εκπαιδευτικής Πολιτικής (1974-1981), Αθήνα, Κέντρο Μεσογειακών 
Μελετών, σ.σ. 62-77, ∆. Μελά, 2000, Θεώρηση και αναθεώρηση των βιβλίων Ιστορίας Ε΄ και Στ΄ 
δηµοτικού, παρουσιάστηκε στη ∆ιεθνή ∆ιηµερίδα µε θέµα: «Βίλια Ιστορίας. Θεώρηση ή Αναθεώρηση;», 
Ηράκλειο Κρήτης, 11-12 Φεβρουαρίου, Το 1821 µε τα µάτια των γειτόνων µας, 1994, στο Νέες Εποχές, 



 440

 Επιπρόσθετα, κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα έχει πολιτικούς στόχους και η 

σχολική Ιστορία εντάσσεται στις σκοπιµότητες αυτές που είναι ανάλογες µε το 

κοινωνικο-πολιτικό καθεστώς της εκάστοτε χώρας. Παράλληλα, το µάθηµα της 

Ιστορίας κατέχει προνοµιακή θέση στη διαδικασία για τη συγκρότηση της εθνικής 

ταυτότητας µέσα από το σχολείο. Εποµένως, τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας 

αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο όπου δοµούνται και αναπαράγονται οι αναπαραστάσεις 

τόσο για το εθνικό εαυτό όσο και για τους άλλους λαούς, κυρίως τους γειτονικούς, 

µέσα από µια ιστορική αφήγηση που παρουσιάζει τους εθνικούς εχθρούς και φίλους. 

 Κατά συνέπεια, τόσο το αναλυτικό πρόγραµµα της Ιστορίας όσο και τα 

αντίστοιχα εγχειρίδια για το µαθητή παραµένουν στενά εθνοκεντρικά. Πρώτον, επειδή 

εστιάζουν την προσοχή τους στην ένδοξη πορεία του ελληνικού κράτους. Και δεύτερον, 

µε το να αποδίδουν εξέχουσα σηµασία σε γεγονότα, προσωπικότητες, ανακαλύψεις και 

επιτεύγµατα που αποτελούν προϊόντα του ελληνικού πολιτισµού. 

 Όσον αφορά τώρα το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών στους "άλλους", αυτό 

εντάχθηκε στην υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι 

Έλληνες µαθητές έρχονται σε επαφή µε τους άλλους λαούς και µαθαίνουν γι' αυτούς 

όχι µέσω ειρηνικών καταστάσεων (φιλίας και συνεργασίας), αλλά κυρίως µέσω 

εχθροπραξιών, συρράξεων και συγκρούσεων, γεγονός το οποίο αντίκεινται, ανάµεσα 

στα άλλα, και µε τα όσα αναγράφονται στην αρχή των βιβλίων του δασκάλου κάθε 

τάξης, τα οποία εκπονήθηκαν µετά το 1982. Σ' αυτά αναφέρεται, ότι τα σχολικά 

εγχειρίδια της Ιστορίας κατά τη διαπραγµάτευση των ιστορικών θεµάτων δίνουν 

έµφαση στις ειρηνικές περιόδους και στην πολιτιστική δραστηριότητα και ότι η 

προσέγγιση σ' αυτά γίνεται µε γνώµονα το απαλλαγµένο από µισαλλοδοξία 

πατριωτισµό σε αρµονική σύζευξη µε το πνεύµα συναδέλφωσης των λαών (σ. 16). 

 Η εικόνα των «άλλων» και στις δύο χρονικές περιόδους που εξετάστηκαν 

διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες της παρουσίασης και αξιολόγησης του 

ελληνικού έθνους. Έτσι, η ρητή πρόθεση του αναλυτικού προγράµµατος να 

χρησιµεύσει η Ιστορία για την καλλιέργεια της κρίσης των µαθητών ναρκοθετείται από 

την υπεράσπιση της εικόνας και της έννοιας του έθνους. 

 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θα λέγαµε ότι τόσο το αναλυτικό πρόγραµµα 

όσο και τα εγχειρίδια του µαθητή της Ιστορίας εξακολουθούν να υιοθετούν τον εθνικό 

ιδεολογικό µύθο του 19ου αιώνα, µια που πρόκειται κυρίως για την αφήγηση της 

                                                                                                                                               
σ.σ. 36-37, Θ. ∆ραγώνα & Α.  Φραγκουδάκη, 1997, Εισαγωγή, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. 
(επιµ.) "Τί είν' η πατρίδα µας;" Εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ.σ. 13-26. 



 441

εθνικής ιστορίας και την εξιδανίκευση του ελληνικού πολιτισµού, στον οποίο οφείλει 

την ύπαρξή του τόσο ο Ανατολικός όσο και ο ∆υτικός πολιτισµός.2 

 Περνώντας στη Γεωγραφία, βρίσκουµε πολύ φυσικό το γεγονός ότι η 

υποκατηγορία οικοσύστηµα συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, µια που 

το µάθηµα αυτό ασχολείται µε τον πλανήτη γη και ως εκ τούτου εµπεριέχει πλήθος 

πληροφοριών για γεωφυσικά και κλιµατολογικά θέµατα. Ωστόσο και εδώ 

παρατηρούνται έντονα εθνικές θέσεις. 

 Έτσι, η έµφαση στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, καθώς 

και του ελληνικού πολιτισµού, παράλληλα µε την υιοθέτηση µιας σκληρότερης 

κριτικής στάσης απέναντι στους "άλλους", λειτουργεί ως δικλείδα προστασίας απέναντι 

στις αλλοτριωτικές παρεµβάσεις τους. 

 Από την άλλη, στα εγχειρίδια της περιόδου 1985-2000, γίνεται λόγος για λαούς 

και πολιτισµούς που παλαιότερα απουσίαζαν από τα σχολικά εγχειρίδια, όπως είναι οι 

Μπαντού, οι Εσκιµώοι, κ.ά. Η µεµονωµένη παρουσίασή τους είναι καταρχάς θετική, σε 

συνδυασµό, όµως, µε τη γενικότερη περιγραφή των χωρών της Ασίας, της Αφρικής και 

της Λατινικής Αµερικής, η αίσθηση που απορρέει είναι ότι αντιµετωπίζουν αµέτρητα 

προβλήµατα (φτώχεια, πείνα, ασθένειες, κ.λπ.) που τις καθιστούν αυτόµατα κατώτερες 

από τις χώρες της ∆ύσης. Εντούτοις, αφήνεται να εννοηθεί ότι έχουν όλες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις να αναπτυχθούν. 

 Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα αισθητή είναι η ύπαρξη µιας γενικότερης κατηγορίας, η 

οποία θα µπορούσε να ονοµασθεί "άνθρωπος" και στην οποία εµπίπτουν αναφορές που 

αφορούν γενικά τις διαφορές που υφίστανται µεταξύ των ανθρώπων, τις µεταξύ τους 

σχέσεις, το ρατσισµό, την αποικιοκρατία και την εκµετάλλευση των διαφόρων λαών.3 

                                                 
2 Τα όσα αναφέρονται εδώ βρίσκονται σε συµφωνία µε τις παρατηρήσεις προγενέστερων ερευνών. 
Βλέπε: Ε. Αβδελά, 1997α, Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: "Εµείς" και οι 
"άλλοι", στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 27-45, Κ. Ηλιάδου, κ.ά., 1990, Η 
σχολική ιστορία ως µέσο επικοινωνίας των λαών. Η περίπτωση της ελληνικής επανάστασης του 1821 
στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 18-19, σ.σ. 83-92, Κ. 
Μπονίδη., 1995, Οι άλλοι λαοί στα ελληνικά εγχειρίδια Γλώσσας και Ιστορίας του ∆ηµοτικού Σχολείου, 
στα πρακτικά της ηµερίδας µε θέµα: Σχολικά Εγχειρίδια Βαλκανικών Χωρών, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη, σ.σ. 15-34, Α. Φραγκουδάκη, 1997α, Οι πολιτικές συνέπειες της ανιστορικής παρουσίασης 
του ελληνικού έθνους, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 143-198, Α. 
Φραγκουδάκη, 1997β, "Απόγονοι" Ελλήνων "από τη µυκηναϊκή εποχή": η ανάλυση των εγχειριδίων της 
ιστορίας, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 344-400. 
3 Οι παρατηρήσεις αυτές εναρµονίζονται µε τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών. Βλέπε: Θ. ∆ραγώνα, 
1997, Όταν η εθνική ταυτότητα απειλείται: ψυχολογικές στρατηγικές αντιµετώπισης, στο Φραγκουδάκη 
Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 72-105, Λ. Βεντούρα, 1997, Τα βιβλία γεωγραφίας: αντιφάσεις στο 
ανθρωπιστικό και εκσυγχρονιστικό µήνυµα, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 401-
441. Ωστόσο, διαφωνούµε µε την παρατήρηση της Λ. Βεντούρα, ότι δεν υπάρχουν στα εγχειρίδια της 
Γεωγραφίας άµεσες αρνητικές αναφορές στους "άλλους" (όπ.π., σ. 440). Εµείς εντοπίσαµε αρκετές. 
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 Όσον αφορά τώρα το µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντoς, η συγκέντρωση 

του µεγαλύτερου ποσοστού αναφορών στην υποκατηγορία οικοσύστηµα, µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι και στο µάθηµα αυτό ο κόσµος παρουσιάζεται και πάλι 

περισσότερο από γεωφυσική σκοπιά και λιγότερο από κοινωνικοπολιτιστική, παρά το 

γεγονός ότι ο τίτλος του αντίστοιχου εγχειριδίου της περιόδου 1985-2000 είναι «Εµείς 

και ο Κόσµος». Ποια είναι λοιπόν η ουσιαστική διαφοροποίησή του από το µάθηµα της 

Γεωγραφίας και ποια η σηµασία του τίτλου «Εµείς και ο Κόσµος» όταν από τη µία τα 

τρία τέταρτα του περιεχοµένου του αφορούν την Ελλάδα και µόνο το ένα τέταρτο τον 

κόσµο4 και όταν από την άλλη ο κόσµος παρουσιάζεται κυρίως από γεωφυσική σκοπιά, 

µε αποτέλεσµα να "αποκρύπτονται" σηµαντικές πτυχές που αποτελούν την ουσία της 

λέξης κόσµος. 

 Περνώντας στη συνέχεια στο µάθηµα των Θρησκευτικών παρατηρείται σαφώς 

µια σηµαντική βελτίωση στα εγχειρίδια της περιόδου 1985-2000 σε σχέση µε εκείνα 

του 1976-1977, καθίσταται, εντούτοις, ξεκάθαρο ότι απευθύνονται αποκλειστικά σε 

παιδία ορθόδοξα. Έτσι, εξακολουθούν να απουσιάζουν από αυτά οι άλλες µεγάλες 

θρησκείες. Το γεγονός ότι εµφανίζονται κάποιες αναφορές στο Ισλάµ, δε σηµαίνει ότι 

καλύπτεται η έλλειψη που παρουσιάζουν, αλλά µάλλον επιτείνεται. Σχεδόν σε όλες τις 

αναφορές, ο µουσουλµάνος ταυτίζεται µε τον τούρκο κατακτητή, δηµιουργώντας στους 

µαθητές τη λανθασµένη εντύπωση ότι το Ισλάµ είναι τουρκική θρησκεία. Στα σχολικά 

εγχειρίδια και των δύο περιόδων που εξετάστηκαν, προβάλλεται κατά κόρον η εν 

Χριστώ αδελφοσύνη των ανθρώπων, εντούτοις, αυτή δε θεµατοποιείται ως αδελφοσύνη 

ανθρώπων που έχουν διαφορετικές θρησκείες.5 Το γεγονός αυτό αντίκειται τόσο στα 

όσα αναγράφονται στο άρθρο 13, 1 του Συντάγµατος, στο οποίο ορίζεται ότι «η 

ελευθερία της ατοµικής συνείδησης είναι απαραβίαστη» όσο και στη σύγχρονη 

πολυπολιτισµική ελληνική πραγµατικότητα.     

 Τέλος, όσον αφορά το µάθηµα της Κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, το 

αξιοσηµείωτο είναι ότι η υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι συγκέντρωσε το 

µικρότερο ποσοστό αναφορών και παράλληλα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, 

όπως άλλωστε αναµενόταν, εντάχθηκε στην υποκατηγορία θεσµοί, δικαιώµατα, ειρήνη. 
                                                 
4 I. Χριστιά, 1998, Από την πατριδογνωσία στη µελέτη περιβάλλοντος, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, G. 
Flouris, 1997, Global dimensions in the educational leagislation, social studies curriculum and textbooks 
of Greek compulsory education. (Grades 1-9), in Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 2, 
No 2, σ. 26. 
5 Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουν και οι Ε. Γιαννή, 1997, Η ορθόδοξη εικόνα στα νέα σχολικά 
εγχειρίδια θρησκευτικών του δηµοτικού, στο Μακεδνόν, τ. 3, σ.σ. 11-18, Κ. ∆εληκωσταντή, 1997, Οι 
άλλες θρησκείες στα νέα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών του δηµοτικού σχολείου, στο Μακεδνόν, 
τ. 3, σ.σ. 25-34.    
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Και είναι φυσικό, µια που βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η δηµιουργία "σωστών" 

πολιτών και όχι η προβολή (θετική ή αρνητική) των "άλλων".6 

 Μια άλλη παρατήρηση που προέκυψε από την ανάλυση περιεχοµένου είναι ότι 

οι αναφορές που υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραµµα και στα σχολικά εγχειρίδια των 

κοινωνικών σπουδών και των δύο χρονικών περιόδων που εξετάστηκαν (εκτός από τη 

Γεωγραφία, όπου υπάρχουν αναφορές σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου), αφορούν 

κυρίως τις χώρες µε τις οποίες οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή ήδη από την αρχαιότητα. 

Έτσι, οι αναφορές περιορίζονται αναγκαστικά κατά κύριο λόγο σε εκείνες που στην 

Ιστορία είχαν οι Έλληνες σχέσεις εχθρικές και εµπόλεµες. Οι συχνότερα 

µνηµονευόµενες χώρες είναι συνεπώς η Τουρκία, σε δεύτερη θέση έρχονται η Περσία 

και η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία κατά την αρχαιότητα και τέλος η Γερµανία στον Β' 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Εξάλλου, όπως επισηµάνθηκε, σε άλλο σηµείο, οι λιγότερες 

αναφορές αφορούν τις χώρες της Ωκεανίας και της Αµερικής µε τις οποίες οι Έλληνες 

ήρθαν σε επαφή µόλις στα νεότερα χρόνια. 

 Η επόµενη παρατήρηση, η οποία σχετίζεται άµεσα µε την προηγούµενη, είναι 

ότι όσον αφορά την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, ήπειροι στις οποίες, όπως 

προαναφέρθηκε, βρίσκονται οι χώρες µε τις οποίες είχαν έρθει σε επαφή οι Έλληνες 

από την αρχαιότητα, η υποκατηγορία που κυριαρχεί σε όλες τις περιόδους και των 

τριών ηπείρων (µε µόνη εξαίρεση την 1η περίοδο της Αφρικής στα εγχειρίδια του 

µαθητή), είναι η υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι και µάλιστα µε αρκετά 

µεγάλη διαφορά από την επόµενη. ∆ιαπιστώνεται, δηλαδή, ότι όχι µόνο οι 

περισσότερες από τις αναφορές αφορούν τους λεγόµενους "κοντινούς" στους Έλληνες 

λαούς, αλλά παράλληλα ότι οι λαοί αυτοί παρουσιάζονται µέσω συγκρούσεων και 

πολέµων, όπου τις περισσότερες φορές οι Έλληνες έχουν το δίκιο και οι άλλοι το 

άδικο.7 Επιπλέον, οι αναφορές στον πολιτισµό και στην προσφορά των λαών αυτών 

                                                 
6 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τη φύση του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής βλέπε: Γ. Κουµάκη, 2000, Σύγχρονα προβλήµατα και παιδεία, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, Σ. 
Παπαθανασίου, 1990, Κοινωνική και πολιτική αγωγή στο δηµοτικό σχολείο: Κοινωνική και πολιτική 
χειραγώγηση, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 55, σ.σ. 82-94, S. Chelmis, 1999, Citizenship values and 
political education in Greek primary school: An historical perspective, in Ross A. (ed.) Young citizens in 
Europe, London, CiCe publ., p.p. 65-72, M. Koutselini, 2000, Citizenship education in context: the role 
of professional collaboration for citizenship in Europe, in Ross A. (ed.) Developing identities in Europe: 
Citizenship education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 101-108. 
7 Σε παρόµοιες παρατηρήσεις κατέληξαν και οι έρευνες των Λ. Κουλλάπη, 2000, Η εικόνα των 
Βούλγαρων και των Τούρκων στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της 
περιόδου 1950-1990, στο Καψάλη Α. Μπονίδη Κ. & Σιτητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 361-374, Π. 
Ξωχέλλη, κ.ά., 2000, Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά βιβλία ιστορίας των βαλκανικών χωρών, στο 
Καψάλη Α. Μπονίδη Κ. & Σιτητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 67-100, Μ. Ιβρίντελη, 1998, Ο «κόσµος» στο 
αναλυτικό πρόγραµµα, στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία δασκάλου του ελληνικού δηµοτικού 
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στην παγκόσµια κληρονοµιά είναι σαφώς λιγότερες και µάλιστα σε αρκετές 

περιπτώσεις αρνητικές. 

 Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η υπεράσπιση της ειρήνης (παρά τις αντίθετες 

ποµπώδεις εξαγγελίες), δεν αποτελεί προτεραιότητα ούτε του αναλυτικού 

προγράµµατος, ούτε φυσικά των εγχειριδίων του µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών. 

Παρατήρηση, η οποία εναρµονίζεται µε τα ευρήµατα ορισµένων προγενέστερων 

ερευνών, ενώ έρχεται σε αντίθεση µε αυτά κάποιων άλλων.8 

 Από την άλλη, οι υποκατηγορίες οι οποίες υπερτερούν και στις οποίες 

εντάχθηκαν οι σαφώς λιγότερες αναφορές στην Αµερική και στην Ωκεανία, µε τις 

οποίες οι Έλληνες ανέπτυξαν σχέσεις στα νεώτερα χρόνια, έχουν να κάνουν µε το 

εµπόριο, τα επιτεύγµατα, την τέχνη και το φυσικό περιβάλλον. Εδώ η υποκατηγορία βία, 

συγκρούσεις, πόλεµοι βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σχεδόν όλων των περιόδων. Η 

Ελληνική Πολιτεία, καθώς και οι συντάκτες του αναλυτικού προγράµµατος και οι 

συγγραφείς των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων θεωρούν ότι η χιλιοµετρική 

απόσταση που χωρίζει τις ηπείρους αυτές από την Ελλάδα και η σχετικά µικρή ιστορία 

τους, τους επιτρέπουν να κάνουν ελάχιστες µεν, αλλά παράλληλα θετικές αναφορές. 
                                                                                                                                               
σχολείου, Master, Ρέθυµνο, Πανεπιστήµιο Κρήτητς, Μ. Ιβρίντελη, 2001, Η εικόνα του κόσµου στο 
ααναλυτικό πρόγραµµα (Α.Π.) και τα σχολικά εγχειρίδια του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, στα 
πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
µε θέµα: «Σχολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», Ιωάννινα, 3-6 Μαϊου, Γ. 
Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 1999, Η Εικόνα των Μεσογειακών Λαών στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα 
Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου: Η Περίπτωση της Ελληνικής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την «Εκπαίδευση στις Χώρες της Ανατολικής 
Λεκάνης της Μεσογείου» που διοργανώθηκε από το ΚΕΕ και τον ΟΟΣΑ, Αθήνα, 1-4 ∆εκεµβρίου, Γ. 
Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, Η Εικόνα των Βαλκάνιων Γειτόνων µας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα 
Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου του Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η Εικόνα του «Άλλου»/Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών 
Χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, 2000α, σ.σ. 231-262, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2000β, Η Παρουσία 
της Ευρώπης στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των Κοινωνικών Σπουδών της Ελληνικής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Συγκριτική Θεώρηση των Τριών Τελευταίων ∆εκαετιών του 20ου Αιώνα (1977, 1982, 
1999), στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Πατρών, µε θέµα: 
«Ιστορία της Εκπαίδευσης», Πάτρα, 28-30 Σεπτεµβρίου, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2001α, Η Ευρώπη 
ως λόγος και ως εικόνα στα σχολικά εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών της ελληνικής πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Συγκριτική θεώρηση του τελευταίου τέταρτου του 20ου αιώνα, στα πρακτικά του 
Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα: 
«Σχολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», Ιωάννινα, 3-6 Μαϊου, Γ. Φλουρή & Μ. 
Ιβρίντελη, 2001β, Η Ευρώπη ως λόγος στο αναλυτικό πρόγραµµα της ελληνικής πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, στο Ουζούνη Κ. & Καραφύλλη Α. (επιµ.) Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή 
ένωση, Ξάνθη, εκδ. Σπανίδη, σ.σ. 93-106, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2002, Η παρουσία των χωρών της 
ευρωπαϊκής ένωσης στο αναλυτικό πρόγραµµα της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα πρακτικά 
του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Π.Τ.Ν. του Πανεπιστηµίου Πατρών µε θέµα: «Ο 
εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, Πάτρα, 17-19 Μαϊου.    
8 Η παρατήρηση αυτή εναρµονίζεται µε τα όσα αναφέρονται στην έρευνα της A. Φραγκουδάκη, 1997β, 
όπ.π., σ.σ. 344-400. Αντίθετα, διαφωνούµε και πάλι µε την παρατήρηση του K. ∆εληκωσταντή, 1995, Τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου. ∆υτικό ιδεολόγηµα ή οικουµενικό ήθος; Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, ο 
οποίος αναφέρει ότι "η ιστορία της ανθρωπότητας περιγράφεται κυρίως ως µια ιστορία του πολιτισµού 
και όχι ως ιστορία των πολέµων" (σ. 131-132). Η παρούσα µελέτη απεκάλυψε ακριβώς το αντίθετο. 
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 Η πρακτική αυτή εναρµονίζεται µε τα πορίσµατα διεθνών ερευνών, σύµφωνα µε 

τα οποία η απόσταση, καθώς και η ποσότητα των επαφών διαδραµατίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη δηµιουργία ασαφών και αρνητικών στερεοτυπικών συλλήψεων για κάποιους 

λαούς. Έτσι, οι αρνητικές εικόνες σχετίζονται κυρίως µε τους γειτονικούς λαούς µίας 

χώρας, παρά µε αυτούς που είναι χιλιοµετρικά αποµακρυσµένοι από αυτήν. 

Επιπρόσθετα, όσο περισσότερες είναι οι επαφές ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες, 

τόσο λιγότερο θετικές είναι οι αντιλήψεις που διατηρούν η µία για την άλλη.9 

 Τελείως διαφορετική είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται αναφορικά µε τις 

εικόνες που υπάρχουν στα εγχειρίδια του µαθητή, όπου η υποκατηγορία βία, 

συγκρούσεις, πόλεµοι έρχεται πρώτη µόνο στην 3η περίοδο της Ασίας. Μια πιθανή 

εξήγηση είναι ότι το φαινόµενο αυτό αποτελεί έναν τρόπο κάλυψης των πραγµατικών 

προθέσεων της Ελληνικής Πολιτείας, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να είναι σε τέτοιο 

βαθµό έκδηλες ώστε να εµφανίζονται ακόµα και στις εικόνες των σχολικών 

εγχειριδίων. Οι άµεσες και οι έµµεσες αναφορές που υπάρχουν διάσπαρτες µέσα στα 

κείµενα µπορούν να αποβούν εξίσου ή ακόµα και περισσότερο αποτελεσµατικές. 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανάλυση περιεχοµένου 

του αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, καθώς και 

των αντίστοιχων εγχειριδίων του µαθητή αποκάλυψε ότι στην πλειοψηφία τους 

διαπνέονται από εθνικιστικά µηνύµατα, γεγονός που επαληθεύεται και από το ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών στις άλλες χώρες είναι αρνητικές, έπονται οι 

ουδέτερες και στην τελευταία θέση βρίσκονται οι θετικές. Η κατάσταση αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα την ενδυνάµωση παρά την εξάλειψη των κοινωνικών στερεοτύπων του 

"άλλου" ως περίεργου, ξένου και ακατανόητου. 

 Ωστόσο, το αναλυτικό πρόγραµµα και τα εγχειρίδια για το µαθητή, εκτός από το 

ότι είναι σε µεγάλο βαθµό εθνοκεντρικά, χαρακτηρίζονται επιπλέον από ένα 

ευρωκεντρισµό, που αξιολογεί τον ευρωπαϊκό πολιτισµό ως ανώτερο αναφορικά µε 

όλους τους άλλους πολιτισµούς.10 Έτσι, τα έθνη, οι λαοί και οι πολιτισµοί 

                                                 
9 G. Marin, J. M.  Salazar, 1985, Determinants of hetero and autostereotypes: Distance, Level of Cοntact, 
and Socioeconomic Development in Seven Nations, in Journal of Crosscultural Psychology, Vol. 16, No. 
4, σ.σ. 403-422. 
10 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: L. Capita & C. Capita, 2000, ∆ιαστάσεις της ευρωπαϊκής 
ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 303-
318, Α. Κοντάκου, Ε. Κόνσολα & ∆. Χατζηγεωργίου, 1999, Οι ευρωπαϊκές αξίες στα σχολικά εγχειρίδια, 
στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β. & Νικοδήµου, Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 317-324, Β. Μακράκη & Ν. 
Κωστούλα-Μακράκη, 2001, όπ.π., Ο. Μπεκ, 1999, Τι είναι παγκοσµιοποίηση;, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, 
Μ. Στογιαννίδου, 2000, Πολυπολιτισµικότητα και παγκοσµιοποίηση: Η κατασκευή της «Ευρώπης» από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις 
τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 121-134, F. Pingel, 2000, Εθνική ιστορία ή/και 
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κατατάσσονται σε µία αξιολογική κλίµακα, η οποία αλλού είναι σαφής και αλλού 

έµµεση, που αποδίδει στη ∆υτική Ευρώπη την αδιαµφισβήτητη πρώτη θέση. Ως 

τεκµήρια της ανωτερότητας αυτής του ευρωπαϊκού πολιτισµού θεωρούνται η επίδραση 

που ασκεί µέσω της τεχνολογικής και οικονοµικής του εξέλιξης πάνω στους "λιγότερο 

ανεπτυγµένους" πολιτισµούς, καθώς και η προέλευσή του από τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισµό. 

 Κατά συνέπεια, η ένταξη της Ελλάδας στη Βαλκανική χερσόνησο, καθώς και 

στον ευρύτερο µεσογειακό χώρο είναι καθαρά γεωγραφική, αφού πολιτικά, κοινωνικά 

και πολιτισµικά τοποθετείται στον ανεπτυγµένο δυτικό και ειδικότερα στο 

δυτικοευρωπαϊκό κόσµο.11 Η διάκριση αυτή θεωρείται ακόµα πιο χαρακτηριστική, µε 

την έννοια ότι ο ανώτερος αυτός ευρωπαϊκός πολιτισµός δεν ταυτίζεται µε τη 

γεωγραφική έννοια της Ευρώπης, αλλά µε τις βόρειες και δυτικές χώρες  της ηπείρου, 

µε αποτέλεσµα από τον ανώτερο αυτό ευρωπαϊκό πολιτισµό να αποκλείονται οι λαοί 

της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης. 

 Για τους βαλκανικούς λαούς το πιο αξιοσηµείωτο είναι η πολιτισµική απουσία 

τους από την ιστορία,12 µια που παρουσιάζονται σχεδόν εξολοκλήρου µέσω των 

πολεµικών συρράξεων που έλαβαν χώρα στην περιοχή. Εκτός βέβαια από τους 

βαλκανικούς λαούς απουσιάζουν οι Εβραίοι, καθώς και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι λαοί 

της Μεσογείου. Η απουσία τους αυτή αποδίδεται στην παραλληλότητα της ιστορίας 

                                                                                                                                               
ευρωπαϊκή ιστορία, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 263-282, D. Coulby, 
1998, Curriculum, nationalism and warfare in Europe: Discourse and critique, in Kazamias A. & Spillane 
M. (eds.) op.cit., p.p. 313-324, D. Coulby, 2000, The palying fields of Eton: Warfare and curricular 
systems in Europe, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικό-συγκριτικές προσεγγίσεις, τιµητικός τόµος Α.Μ. 
Καζαµία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 349-362, G. Flouris, 1995, The image of Europe in the curriculum 
of the Greek elementary school, in Bell G. (ed.) Educating European Citizens, London, David Fulton 
publ., p.p. 104-119, C. Theophilides & M. Koustelini-Ioannides, 1999, op.cit., p.p. 17-30.       
11 Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 1999, Η Εικόνα των Μεσογειακών Λαών στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα 
Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου: Η Περίπτωση της Ελληνικής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την «Εκπαίδευση στις Χώρες της Ανατολικής 
Λεκάνης της Μεσογείου» που διοργανώθηκε από το ΚΕΕ και τον ΟΟΣΑ, Αθήνα, 1-4 ∆εκεµβρίου, Γ. 
Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2000, Η Εικόνα των Βαλκάνιων Γειτόνων µας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα 
Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου του Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η Εικόνα του «Άλλου»/Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών 
Χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 231-262. 
12 Κ. Αγγελοπούλου, 2000, όπ.π., σ.σ. 319-334, W. Hopken, 2000, Η ιστορία ως σύγκρουση- η ιστορία 
ως γειτνίαση. Εξετάζοντας την ιστορία της σύγκρουσης στα σχολικά βιβλία των Βαλκανίων, στο 
Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 31-42, Γ. Πασχαλίδη, 2000, Χαιρετισµός, 
στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 13-14, Ε. Σκοπετέα, 1995, Βαλκανικές 
εθνικές ιστορίες, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ.σ. 305-318, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 2000, Η εικόνα των 
βαλκάνιων γειτόνων µας στο αναλυτικό πρόγραµµα, στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία δασκάλου 
του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 231-
262, F. Calogero, 1997, �Quasi-natiosn�: The scientific community as a component of a new world order, 
in Rotblat J. (ed.) World citizenship. Allegiance to humanity, New York, St. Martin�s Press, p.p. 126-133.     
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των λαών αυτών µε την ιστορία των Ελλήνων, γεγονός που για κάποιους αιώνες 

αλλοιώνει την εικόνα της µοναδικότητας των Ελλήνων.13 Η κατωτερότητά τους 

αποδίδεται έµµεσα µε την αποσιώπησή τους και µε την παράλληλη έµφαση στον 

ευρωπαϊκό πολιτισµό και τη σηµασία του. 

 Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο όλα αυτά τα πολιτισµικά επιτεύγµατα και οι 

πολιτισµικές αξίες αποδίδονται στον ευρωπαϊκό πολιτισµό είναι ότι ανάγονται και πάλι 

στον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό,  ο οποίος θεωρείται ότι σφράγισε τον ευρωπαϊκό. 

Κατά συνέπεια, ο τονισµός του ευρωπαϊκού πολιτισµού είναι θεµιτός, µια που 

θεωρείται ότι απορρέει από τον αρχαίο ελληνικό. 

 Εντούτοις, αν και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός άσκησε καθοριστική 

επίδραση στην εξέλιξη του πολιτισµού των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων, αυτές 

παρουσιάζονται να υπερασπίζονται τα συµφέροντά τους ακόµα και βλάπτοντας 

συνειδητά την Ελλάδα. Οι παρεµβάσεις τους παρουσιάζονται συχνά καταστρεπτικές 

και έµµεσα δηλώνεται ότι εκµεταλλεύτηκαν τους Έλληνες, στους οποίους άξιζε 

δικαιωµατικά µια καλύτερη µεταχείριση. 

 Τέλος, όσον αφορά τις χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής 

και της Ωκεανίας, αυτές παρουσιάζονται, κυρίως, µέσα από το σχολιασµό των 

προβληµάτων τους και κατά συνέπεια υποτιµούνται µέσω της έµµεσης σύγκρισής τους 

µε το πρότυπο των ανεπτυγµένων χωρών. 

 Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι οι άλλοι λαοί στη διάρκεια των αιώνων είτε 

απειλούν τον εθνικό εαυτό είτε δεν έχουν καµία σχέση µαζί του. Έτσι, απουσιάζουν οι 

πολιτισµικές συνέπειες της µακρόχρονης κοινής ζωής και ιστορίας µε άλλους λαούς και 

άλλα έθνη. Η διαστρέβλωση, λοιπόν, καθώς και η µη παρουσίαση των νέων 

πραγµατικοτήτων της παγκόσµιας σκηνής, σε συνδυασµό µε την κυριαρχία της αρχαίας 

ελληνικής παράδοσης, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η εικόνα που παρουσιάζουν 

το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, καθώς και τα 
                                                 
13 Ε. Κωνσταντινίδου, 2000, Οι αλλαγές στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας: Πόσο αποτελεσµατικές 
είναι στη «βελτίωση» της εικόνας του εθνικού άλλου;, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. 
(επιµ.) όπ.π., σ.σ. 375-392, Γ. Φλουρή & Μ. Ιβρίντελη, 1999, Η Εικόνα των Μεσογειακών Λαών στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία ∆ασκάλου: Η Περίπτωση της Ελληνικής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την «Εκπαίδευση στις Χώρες 
της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου» που διοργανώθηκε από το ΚΕΕ και τον ΟΟΣΑ, Αθήνα, 1-4 
∆εκεµβρίου, R. Cowen, 1998, Thinking comparatively about space, education anf time: An approach to 
the Meditarranean rim, in Kazamiaw A. & Spillane M. (eds.) Education and the structuring of the 
Europena space, Athens, Seirios, p.p. 61-72, P. Mayo, 1999, Towards a critical multiculturalism in the 
Mediterranean, in Meditarranean Journal of Educational Studies, vol. 4, no. 1, p.p. 117-122, Y. 
Roussakis & E. Matsagouras, 2000, Developing images of a region through education: Identity and 
otherness in the mEditerranean, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 257-264, C. Theophilides & M. Koutselini-
Ioannides, 1999, op.cit., p.p. 17-30. 
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αντίστοιχα εγχειρίδια για το µαθητή του ελληνικού δηµοτικού σχολείου και των δύο 

χρονικών περιόδων που εξετάστηκαν στην εργασία αυτή. Οι άλλοι πολιτισµοί, αν και 

δεν απουσιάζουν, εντούτοις, παρουσιάζονται ως λιγότερο σηµαντικοί και πλήρεις από 

τον αντίστοιχο ελληνικό.14 

Η πρακτική αυτή συνάδει µε την ιδιοµορφία και ιστορικοπολιτική εξέλιξη της 

Ελλάδας, η οποία, παρά τις κάποιες παλινδροµήσεις που έχει κάνει σχετικά µε την 
                                                 
14 Σε ανάλογες παρατηρήσεις καταλήγουν και οι: Ε. Αβδελά, 1997β, Χρόνος, ιστορία και εθνική 
ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 49-71, Κ. 
Αγγελόπουλου, 2000, όπ.π., σ.σ. 319-334, Ν. Ασκούνη, 1997, όπ.π., σ.σ. 442-489, Λ. Βεντούρα, 1997, 
όπ.π., σ.σ. 401-441, Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια επικοινωνία. Πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. 
Gutenberg, Φ.Κ. Βώρου, 1997, Βιβλιοκρισία για φίλους, στο Νέα Παιδεία, τ. 83, Ε. Γεράση., Σύγχρονη 
Ελληνική Ταυτότητα, Αθήνα, εκδ. Ροές, 1989, Α.Ε. Γκότοβου, 2001, Οικουµενικότητα, ετερότητα και 
ταυτότητα. Η επαναδιαπραγµάτευση του νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. Ιδίου, J. Cummins, 1999, 
Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση µε σκοπό την ενδυνάµωση σε µια κοινωνία της ετερότητας, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg, Χ. ∆ούκα, 1997, «Ελληνική παιδεία και ευρωπαϊκότητα». Σε αναζήτηση σχέσεων, στο 
Νέα Παιδεία, τ. 82, σ.σ. 15-35, Χ. ∆ούκα, 2000, Η παιδεία στην κοινωνία της πληροφορίας, Αθήνα, εκδ. 
Γρηγόρη, Θ. ∆ραγώνα, 1997, όπ.π., σ.σ. 72-105, Α. Καραφύλλη, 1997, Προβληµατική και προβλήµατα 
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ταύτισή της µε την Ανατολή, είχε για αρκετά χρόνια εναρµονιστεί µε την Ευρώπη και 

ιδιαίτερα τη σκέψη του ∆υτικού πολιτισµού (π.χ. ανήκοµεν εις την ∆ύσην). Παρά τις 

όποιες τάσεις στις κοινωνικο-πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις, στην 

Ελλάδα η παράδοση, όπως έχουµε διαπιστώσει κι από άλλες µελέτες, κρατά σταθερά τη 

θέση της, όπως και το τρίπτυχο «πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια», το οποίο την 

κατατρέχει από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.15 

Το σύνδροµο αυτό της διαλεκτικής της «εθνικής ελληνικής παράδοσης» και της 

Ευρώπης κατάτρεχε τη χώρα µας για πολλά χρόνια και έχει γίνει πολύ συζήτηση, όπως 

προαναφέρθηκε, γύρω από το εάν ανήκουµε στη ∆ύση ή την Ανατολή, θέµα που 

λύθηκε το 1979, όταν υποβλήθηκε η αίτηση της Ελλάδας και το 1981 όταν εισήλθε 

στην τότε ΕΟΚ. Αυτή η διττή και αµφίσηµη υπόσταση του ελληνισµού ανάµεσα στην 

Ανατολή και τη ∆ύση, τον εκδυτικισµό και την ελληνο-ορθοδοξία, διατρέχει το σώµα 

της νεοελληνικής κοινωνίας από τις πρώτες ηµέρες της ύπαρξής της, τροφοδοτώντας 

πλήθος διενέξεων µεταξύ των αντιτιθέµενων πλευρών. Η πιο πρόσφατη από αυτές 

οφείλεται στη διαγραφόµενη απειλητική είσοδο του ευρωπαϊκού ιδεολογικού 

µορφώµατος στο πνευµατικό τοπίο και τον πολιτισµικό χάρτη της σύγχρονης Ελλάδας. 

Η διαλεκτική, όµως, σήµερα που αρθρώνεται ανάµεσα στην παράδοση και την 

παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί ένα µεγαλύτερο κενό, το οποίο δεν γνωρίζουµε επαρκώς 

επί του παρόντος πώς να αντιµετωπίσουµε.   

∆ιεισδύοντας στο κοινωνικο-πολιτιστικό συγκείµενο της κάθε εποχής, όπως 

απορρέει από την κάθε δεκαετία και τα κυρίαρχα σηµαίνοντά της. Για παράδειγµα, στο 

ΑΠ και τα σχολικά εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών του 1976-1977 είναι κυρίαρχη 

η πνοή της µεταπολίτευσης, αλλά και του οικονοµικού εκσυγχρονισµού, της τεχνικής 

εκπαίδευσης, της ευρείας συναίνεσης του πολιτικού κόσµου της χώρας, και άλλα 

συναφή.16  

Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η εικόνα του «άλλου» µε τον 

τρόπο που αυτή προβάλλεται στο Α.Π. και τα εγχειρίδια της περιόδου 1976-1977 είναι 

                                                 
15 Θ. Μυλώνα, 1986, Ο σκοπός της ελληνικής εκπαίδευσης και οι κοινωνικοί προσδιορισµοί του, στο 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 5, σ.σ. 163-198, του ιδίου, 1998, Κοινωνιολογία της ελληνικής 
εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. Gutenberg. 
16 Μ. Ηλιού, 1986, Οι αντιφάσεις της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1976 9αναλυτικό διάγραµµα), 
στο Καζαµία Α. & Κασσωτάκη Μ. (επιµ.) Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα. Προσπάθειες, 
αδιέξοδα, προοπτικές, Ρέθυµνο, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 45-49, Σ. Μπουζάκη, 1992, Εκπαιδευτικές 
µεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του �80. Μια αναλυτική-ερµηνευτική προσέγγιση των νέων προσπαθειών 
και των νέων αδιεξόδων, στο Πυργιωτάκη Ι. & Κανάκη Ι. (επιµ.) Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 240-265, του ιδίου, 1999, Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τόµος 
Β΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, A. Kazamias, 1978, The politics of educational reform in Greece: Law 
309/1976, in Comparative Education Review, vol. 22, p.p. 21-45. 
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λίγο έως πολύ η αναµενόµενη, αν αναλογιστούµε τις συνθήκες που επικρατούσαν στη 

χώρα µας τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η Ελλάδα, µόλις είχε βγει από την εποχή 

της επτάχρονης δικτατορίας. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαµορφώθηκε µετά την 

πτώση της χούντας στόχευε, ανάµεσα στα άλλα, στον εκδυτικισµό όχι µόνο της 

πολιτικής ζωής, αλλά και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Αυτό, ωστόσο, δεν σήµαινε 

ότι αυτόµατα θα έπαυαν να ισχύουν/λειτουργούν οι µηχανισµοί και οι πρακτικές του 

ελληνικού έθνους-κράτους. Έτσι, ο ρόλος του σχολείου εξακολούθησε να είναι έντονα 

εθνικός, θρησκευτικός και ηθικοπλαστικός, πράγµα αναµενόµενο, αφού η χώρα 

προσπαθούσε και πάλι να σταθεί στα πόδια της. Κατά την προσφιλή, λοιπόν, πρακτική 

όλων των εθνών-κρατών, έδωσε προτεραιότητα στο εθνικό στοιχείο, δηλαδή την εθνική 

γνώση, παραµερίζοντας την παγκόσµια γνώση. 

 Το ΑΠ του 1982 καθώς και τα εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών της περιόδου 

1985-2000 τροφοδοτούνται, ως επί το πλείστον, από το σοσιαλδηµοκρατικό ρεύµα, 

όπως αρθρώθηκε από το ΠΑΣΟΚ, τη ρητορική του «συµβολαίου µε το λαό», την 

ιδεολογία της αλλαγής, τον εκδηµοκρατισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και 

τις αξίες για προσωπική ανάπτυξη, συναδέλφωση λαών, κλπ.17 

Εποµένως, εικόνα του εθνικού «άλλου», θα έπρεπε εκ πρώτης όψεως να είναι 

αρκετά διαφορετική µέσα σ� αυτά. Η χώρα µας ήταν ήδη µέλος της ΕΟΚ από το 

προηγούµενο έτος (1981), άρα θα ανέµενε κανείς ότι οι συντάκτες του Α.Π. του 1982, 

καθώς και οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων των κοινωνικών σπουδών του 

1985-2000, θα το λάµβαναν υπόψη τους και ότι θα συµπεριλάµβαναν περισσότερες και 

πιο θετικές αναφορές, τουλάχιστον, ως προς την Ευρώπη. Αν όµως θυµηθούµε τα 

βασικά σηµεία της «ιδεολογίας της αλλαγής» (ιδεολογία εθνικής ανεξαρτησίας, 

αντιδυτική τάση, κλπ.) της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κατά την πρώτη εκείνη περίοδο 

διακυβέρνησης της χώρας, τότε εξηγείται ως ένα βαθµό η εικόνα του εθνικού «άλλου» 

µέσα σ� αυτά. Ωστόσο, θα ανέµενε κανείς ότι µε την πάροδο των ετών το ΥΠΕΠΘ 

µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών του, θα προέβαινε σε µια αναθεώρηση των σχετικών 

ενοτήτων του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων των κοινωνικών σπουδών, έτσι ώστε 

να συµπλεύσει µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τόσο της Ε.Ε. όσο και άλλων 

διεθνών οργανισµών. 

Τα όσα προέκυψαν από την έρευνα αυτή έδειξαν ότι η ελληνική εκπαίδευση 

φαίνεται ότι έως τις µέρες µας δεν είχε συνειδητοποιήσει σε όλη τη βαρύτητά της τη 

                                                 
17 Σ. Μπουζάκη, 1992, όπ.π., σ.σ. 240-265, του ιδίου, 1999, όπ.π. 
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δυναµική της πολιτισµικής ποικιλίας. Μέχρι σήµερα η ιστορία του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος δείχνει ότι η εκπαίδευση είχε ως στόχο κυρίως την εξασφάλιση της 

οµογενοποίησης, της συνοχής του πληθυσµού της χώρας µέσα από την κοινή γλώσσα, 

τη θρησκεία, τα κοινά ιδανικά και τις κοινές αξίες. Οι λόγοι υιοθέτησης και 

πραγµάτωσης της πρακτικής αυτής µπορούν να αναζητηθούν στο γεγονός ότι το 

ελληνικό κράτος από τη σύστασή του προσπάθησε να διασφαλίσει τη νοµιµότητά του, 

κυρίως, µέσω µιας εθνοκεντρικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση του νεοελληνικού 

έθνους-κράτους ο εθνικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού του λόγου18 ήταν πάντοτε 

παρόν στα εκπαιδευτικά πράγµατα της χώρας.  

 Τα εθνικά σχολικά συστήµατα αναπαράγουν µια ροµαντική αντίληψη του 

έθνους ως "φυσικής" οντότητας, σύµφωνα µε µια "εθνική αφήγηση" που ανακαλεί 

κοινές µνήµες και κοινά χαρακτηριστικά. Η ελληνική περίπτωση είναι 

αντιπροσωπευτική στην έµφαση που αποδίδει το σχολείο σε αυτή την εθνική ιστορική 

αφήγηση. Η συνέχεια του ελληνισµού από την αρχαιότητα ως σήµερα αποτελεί βασική 

συνιστώσα της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Η αξία της ελληνικότητας πηγάζει από 

τα µνηµεία της αρχαιότητας και από την ελληνική γλώσσα. Με την προβολή της 

αντίληψης για την ύπαρξη της αιώνιας και αθάνατης ουσίας της ελληνικότητας, η οποία 

διατηρήθηκε στο πέρασµα των αιώνων, παρά τις ιστορικές διακοπές και περιπέτειες, 

εξακολουθεί να λειτουργεί ως η θεµελιώδης βάση στην οποία στηρίζεται η αξιοπρέπεια 

των νεοελλήνων. Έτσι, η εκ γενετής αµφισηµία της θεωρήθηκε ως προσόν και όχι ως 

µειονέκτηµα.19 

 Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, η εκπαιδευτική κατάσταση στην Ελλάδα έχει ως 

ακολούθως: Οι µαθητές προσανατολίζονται, κατά κύριο λόγο, προς τα εθνικά 

προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να θεωρούν ότι αυτά δε σχετίζονται µε τα προβλήµατα 

που µαστίζουν τη διεθνή κοινότητα, τα οποία στα µάτια τους φαντάζουν ξένα προς την 
                                                 
18 Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, Α.Ε. Γκότοβου, 2001, όπ.π., χ. ∆ούκα, 
1997, όπ.π., σ.σ. 15-35, Α. Καραφύλλη, 1997, Η εκπαίδευση στις πρώτες δεκαετίες του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους και οι προεκτάσεις της στη σηµερινή εποχή, στο Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 1, σ.σ. 80-
85,  Μ. Κουτσελίνη, 1997, Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές των αναλυτικών προγραµµάτων. Η 
εγκυρότητά τους για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα, στο Νέα Παιδεία, τ. 83, Β. Μακράκη & Ν. 
Κωστούλα-Μακράκη, 2001, όπ.π., Γ. Φλουρή & Γ. Πασιά, 1997, Ο εθνικός χαρακτήρας της γνώσης και 
η ιδεολογία του ευρωπαϊσµού, στο Βάµβουκα Μ. & Χουρδάκη Α. (επιµ.) Παιδαγωγική επιστήµη στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 254-267, R. 
Harris, 1998, Working towards a prejudice-free classroom, in Willems G.M., et al., (eds.) Towards 
intercultural language teacher education, Nijmegen, Han Press, p.p. 101-111.  
19 Ε. Αβδελά, 1997, Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: �Εµείς και οι άλλοι� 
στο Φραγκουδάκη Α., και ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 27-45, Γ. Κουζέλη, 1997, όπ.π, σ.σ. 106-142, C. 
Tsoucalas, 1993, Greek national identity in an integrated Europe and a changing world order, in 
Psomiades H.,  Thomadakis S (eds.) Greece, the new Europe and the changing international order, New 
York, pella publ., σ.σ. 57-78. 
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ελληνική πραγµατικότητα και κατά συνέπεια δεν  τους επηρεάζουν ούτε τους αφορούν. 

Επιπρόσθετα, οι µαθητές διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις τόσο αναφορικά µε το θέµα της 

παγκόσµιας αλληλεξάρτησης όσο και αναφορικά µε τους άλλους λαούς και 

πολιτισµούς. Η κοινωνική συνοχή και ταυτότητα οικοδοµούνται µέσω της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, της οποίας ο βασικότερος στόχος εξακολουθεί να είναι η 

διασφάλιση του γεγονότος ότι κάθε µαθητής θα ενστερνιστεί το συγκεκριµένο και 

διακριτό σύνολο κοινών αξιών και πεποιθήσεων, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια 

αµφισβήτησης και προβληµατισµού. Μ' αυτόν τον τρόπο, το ελληνικό σχολείο 

καλλιεργεί την ξενοφοβία και την εύθραυστη και ανασφαλή εθνική ταυτότητα.20   

Το φαινόµενο αυτό δεν αποτελεί σύµπτωµα µόνο της σύγχρονης ελληνικής 

πραγµατικότητας. Ενυπάρχει στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική ήδη από την 

εποχή του ∆ιαφωτισµού. Μέσα στα πλαίσια αυτά, τα σχολικά αναλυτικά προγράµµατα 

των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών στοχεύουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της 

εθνικής πίστης και του πατριωτικού αισθήµατος. Το γεγονός ότι ο ρατσισµός και η 

ξενοφοβία στρέφονται είτε προς εκείνους που θεωρείται ότι δεν ανήκουν στην 

επονοµαζόµενη "ευρωπαϊκή οικογένεια" είτε προς εκείνους που τοποθετούνται οριακά 

στα σύνορά της, θέτει σοβαρά θεωρητικά, πολιτικά, αλλά και εκπαιδευτικά ζητήµατα 

σε σχέση µε την αντιµετώπισή τους.21 

 Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να κατανοήσει ότι οι απαιτήσεις της 

σύγχρονης εποχής είναι πολύ περισσότερες. Αυτό σηµαίνει ότι η εκπαίδευση οφείλει, 

                                                 
20  Α. Φραγκουδάκη, 1997, Οι πολιτικές συνέπειες της ανιστορικής παρουσίασης του ελληνικού 
έθνους,στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 143-198, Ο. Albornoz, 1988, 
Ethnocentrism in education: Comparative analysis, the case of Latin America and the Caribbean, paper 
presented at the Seventeenth International Conference, op.cit., σ.σ. 1-42, Κ. Schleicher, 1988, op.cit.  
21 Βλέπε και: Ε. Γκότοβου, 1997, Εθνική ταυτότητα και διαπολιτισµική εκπαίδευση, στο Η Λέσχη των 
Εκπαιδευτικών, τ. 19, σ.σ. 23-27, Μ. Καϊλα, κ.ά., 1999, Στάσεις των ∆ωδεκανήσιων δασκάλων και 
µαθητών σχετικά µε την εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα, στο Χάρη Κ.Π., Πετρουλάκη Ν.Β. & 
Νικοδήµου Σ. (επιµ.) Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, σ.σ. 702-
708, Ε. Κηπουροπούλου, 1999, «Ψίθυροι καρδιάς» ή «ψίθυροι ρατσισµού»; Μια µελέτη περίπτωση για 
το ρατσιστικό λόγο σε µαθητές δηµοτικού, στο Μακεδνόν, τ. 6, σ.σ. 189-204, Β. Μακράκη & Ν. 
Κωστούλα-Μακράκη, 2001, Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, S. 
Modgil, κ.ά., 1997, Πολυπολιτισµική εκπαίδευση: Η ατελείωτη συζήτηση, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) 
Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 15-43,Σ. Παϊδα, 1999, Η εικόνα του 
εχθρού σε παιδία προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, στο Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 49, σ.σ. 32-
34, Π. Χαράµη, (επιµ.), 2000, Σχολείο χωρίς σύνορα. Μαθητικά γυµνάσµατα στα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
Αθήνα, ΚΕΜΕΤΕ, D. Coulby, Ethnocentricity, Post Modernity and European Curricular Systems, in 
European Journal of Teacher Education, Vol. 18, No. 2/3, 1995, p.p. 143-153, Coulby D., & Jones C., 
op. cit., 1995, Coulby D., European Curricula, Xenophobia and Warfare, in Comparative Education, Vol. 
33, No. 1, 1997, p.p. 29-41, Coulby D., Intercultural Education in the United States of America and 
Europe: Some parallels and convergences in research and policy, in European Journal of Intercultural 
Studies, Vol. 8, No. 1, 1997, p.p. 97-104, G.  Flouris, op. cit., 1997, σ.σ. 17-39, C. Theophilides & M. 
Koutselini-Ioannides, 1999, Srtucture and identity of the European and the Meditarranean space: Cypriot 
students� perspective, in Mediterranean Journal of Educational Studies, vol. 4, no. 1, p.p. 17-30. 
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παράλληλα, να καταστήσει τα άτοµα ικανά να µπορούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα να 

διαβιούν ως ενεργά µέλη οποιουδήποτε από τους υπάρχοντες πολιτισµούς και όχι απλά 

ως παθητικοί αποδέκτες και άκριτοι συνεχιστές του οικείου πολιτισµού. Και αυτό, γιατί 

ζούµε πλέον σε µια εποχή που τα πολιτισµικά προϊόντα µέσω των επικοινωνιών έχουν 

ήδη εξασφαλίσει την απόλυτη ελεύθερη διακίνησή τους πέρα από τα εθνικά σύνορα, 

και που οι παραδοσιακοί κοινωνικοί θεσµοί αλλά και οι ιδεολογίες έχουν εξασθενήσει,  

µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη εξασθένηση των παραδοσιακών ηθικών και 

πολιτισµικών προτύπων που προέβαλε η εθνοκεντρικά προσανατολισµένη 

εκπαίδευση.22 

 Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία διαθέτει πλέον µια εθνοτική ποικιλότητα, πολύ 

µεγαλύτερη από εκείνη που διέθετε στις αρχές του αιώνα. Κατά συνέπεια, και η 

Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα έθνη - κράτη, βρίσκεται πλέον αντιµέτωπη µε την 

τεράστια πρόκληση του να ζήσει ειρηνικά και δηµοκρατικά µε τους "άλλους". Αυτό 

όµως απαιτεί τόσο µια αναθεώρηση των όρων συµµετοχής στην ελληνική κοινωνία όσο 

και των όσων µαθαίνουν στο σχολείο τα ελληνόπουλα σχετικά µε την ιστορία των 

Ελλήνων ως λαού. 

 Από τη µια, η ευρωπαϊκή ταυτότητα αποτελεί ρητή επιδίωξη των ευρωπαϊκών 

θεσµών, όπως αναγράφεται σε διάφορες διασκέψεις της Ε.Ε. Και για να συγκροτηθεί η 

νέα ενωµένη Ευρώπη είναι απαραίτητη η γνωριµία και η σύγκλιση των λαών της µέσα 

από την καλλιέργεια της αντίληψης ότι ανήκουν σε ένα κοινό σύνολο. Το νέο 

ευρωπαϊκό καθεστώς, καθώς και η έννοια του εκσυγχρονισµού επιβάλλουν την 

αποδέσµευση της εκπαίδευσης από τον εθνοκεντρικό της χαρακτήρα και την ένταξή της 

στο ευρωπαϊκό της συγκείµενο και στη συλλογιστική του εθνικού και διεθνικού της 

ρόλου. Συγχρόνως, καθώς, όπως είδαµε, το έθνος προσδιορίζεται αντιστικτικά µε άλλα 

έθνη, οι αναπαραστάσεις του εθνικού εαυτού που παράγει το εκπαιδευτικό σύστηµα 

συγκροτούνται σε άµεση αντιδιαστολή µε αναπαραστάσεις για τους κάθε λογής 

εθνικούς "άλλους".23 

 Ωστόσο, η Ελλάδα πρέπει επίσης να προσέξει ιδιαίτερα την παγίδα του 

Ευρωκεντρισµού, ο οποίος τροφοδοτείται από τις ιµπεριαλιστικές φιλοδοξίες της 

Ευρώπης. Και αυτό γιατί η επίκληση της αρχαίας Ελλάδας ως κοιτίδας του ευρωπαϊκού 
                                                 
22 Β. Μακράκη, 1997, Η οικουµενική αγωγή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: µια συγκριτική έρευνα 
µεταξύ της Ιαπωνίας, Ολλανδίας και Σουηδίας, στο Βάµβουκα Μ., και Χουρδάκη Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
564-574, Ο. Albornoz, 1988, op.cit. 
23 Ε. Αβδελά, 1997, όπ.π., Α. Καζαµία, και Μ. Κασσωτάκη, 1990, όπ.π., Γ. Κουζέλη, όπ.π., 1997, Α. 
Χουρδάκη, 1997, Η ιστορία της παιδείας: επιστηµολογία, µεθοδολογία και προβληµατική, στο Βάµβουκα 
Μ. και Χουρδάκη Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 92-132. 
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πνεύµατος απαντά θετικά τόσο στο αίτηµα του ευρωκεντρισµού αναφορικά µε την 

ύπαρξη ενός ανώτερου και διαχρονικού δυτικού πολιτισµού όσο και στη διαµόρφωση 

ενός πλαισίου αντιπαράθεσης µε την κατώτερη πολιτισµικά Ανατολή. Αυτήν ακριβώς 

την ολιστική εκδοχή ενός ευρωκεντρικού πολιτιστικού ιµπεριαλισµού που θεωρεί την 

ανθρώπινη ιστορία ως το θρίαµβο της ∆ύσης πάνω στις άλλες περιοχές της Γης, 

καλείται να καταδικάσει η ελληνική εκπαίδευση ως µία από τις πιο ακραίες και 

επικίνδυνες µορφές εθνοκεντρισµού. Εξάλλου, µια από τις βασικές αρχές της 

µετανεωτερικής κοινωνίας είναι η επικράτηση µιας µη εθνοκεντρικής ανθρώπινης 

οπτικής.24 

 Αυτόµατα, λοιπόν, τίθεται για την Ελλάδα, όπως άλλωστε και για τις άλλες 

χώρες του κόσµου, το µεγάλο δίληµµα: εθνοκεντρισµός ή οικουµενικότητα; Είναι το 

µεγάλο δίληµµα στις επιλογές εκπαιδευτικών πολιτικών, στρατηγικών, σχεδιασµών και 

προγραµµάτων, οι οποίες µπορούν να τοποθετηθούν σε µία ευθεία στης οποίας το ένα 

άκρο βρίσκεται η απόρριψη και στο άλλο η ανοχή των διαφορών µεταξύ των 

πολιτισµών. Ποιά λοιπόν θα είναι η τελική επιλογή της Ελλάδας; Θα είναι µια έντονη 

τάση αναζήτησης της πολιτισµικής αυθεντικότητας, µια επιστροφή στις ρίζες ή η 

επικράτηση των σύγχρονων υπερεθνικών µύθων και η εµφύτευση τρόπων ζωής από 

όλα τα σηµεία του πλανήτη; Μήπως, όπως συνήθως, η χρυσή τοµή βρίσκεται κάπου 

στη µέση; 

 Αυτό που είναι πάντως σίγουρο, είναι ότι κάτω από τις ήδη διαµορφωµένες 

οικουµενικές συνθήκες η διεθνοποίηση του παιδαγωγικού γίγνεσθαι κρίνεται πλέον ως 

ιδιαίτερη απαίτηση του τέλους του 20ου αιώνα, σε µια προσπάθεια προσπέρασης ενός 

εκπαιδευτικού κοντοφθαλµισµού, ο οποίος δεν θα επέτρεπε τη διεθνή συνεργασία.25 

Ωστόσο, ακόµη κι αν τα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο για τους πολιτισµούς 

των άλλων λαών ως αντικείµενα ιστορικά, γεωγραφικά και εθνολογικά, αν το σχολείο 

αυτό εξακολουθεί να αντιµετωπίζει την πολιτισµική ιδιαιτερότητα των µαθητών µε τη 

λογική της αφοµοίωσης και της οµοιοµορφίας, τότε δεν έχει επιτύχει τίποτα. Ένα τέτοιο 

σχολείο περιορίζει την ικανότητα των µαθητών για κριτική σκέψη, αφού θεωρούν 

αυτονόητο να αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήµατά τους µέσα στο στενό πολιτισµικό 

                                                 
24 Γ. Φλουρή, και Γ.  Πασιά, 1997, όπ.π, O. Albornoz, 1988, op.cit., Β. Tibi, 1995, Culture and 
Knowledge: The Politics of Islamization of Knowledge as a Postmodern Project? The Fundamentalist 
Claim to De-Westernalization, in Theory, Culture & Society, Vol. 12, No. 1, σ.σ. 1-24, D. Coulby &  C. 
Jones, 1995, op.cit., D. Coulby, 1997, European Curricula, Xenophobia and Warfare in Comparative 
Education, Vol. 33, No 1, σ.σ. 29-41, J. Gundara, 1996, op.cit. 
25 E. Κανακίδου και B. Παπαγιάννη, 1994, όπ.π, J. Freidman, 1990, Being in the World: Globalization 
and Localization, in Theory, Culture &� Society, Vol. 7, No 2-3, σ.σ. 311-328. 
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τους πλαίσιο, ενδυναµώνοντας, έτσι, την αδιαφορία για τους "άλλους" που είναι 

διαφορετικοί και παρέχει γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη του ρατσισµού.26 

 Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι οι στερεότυπες αντιλήψεις που έχουν αναπτύξει οι 

Έλληνες µαθητές απέναντι στους άλλους λαούς είναι προϊόντα δύο παραµέτρων. Της 

τάσης που έχουν οι µαθητές για γνωστική κατηγοριοποίηση και των γνώσεών τους. Οι 

στερεότυπες αντιλήψεις τους αποτελούν τη συνισταµένη πολυάριθµων πληροφοριών, 

γνώσεων και εµπειριών, σχετικών µε ορισµένα εθνικά χαρακτηριστικά, πληροφοριών 

που φτάνουν σ' αυτούς σε πολύ µεγάλο βαθµό µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει επίσης και η συµπεριφορά της ξένης χώρας τόσο 

προς τα άλλα έθνη όσο και προς τον εαυτό της.27 

 Από τα πιο πάνω καθίσταται φανερό ότι είναι πλέον καιρός το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να απαντήσει στις πολλαπλές προκλήσεις της κοινωνίας 

της πληροφορίας, στην προοπτική του συνεχούς εµπλουτισµού των γνώσεων και της 

ενεργού συµµετοχής του πολίτη που είναι προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των καιρών 

µας. Σήµερα πλέον απαιτείται οι µαθητές εκτός από καλοί εθνικοί πολίτες να γίνουν και 

καλοί παγκόσµιοι πολίτες, έτοιµοι ν' αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε µελλοντικό γεγονός, 

και πρόθυµοι να συµβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυσή του αναλαµβάνοντας ενεργό 

δράση. Η στιγµή είναι επίσης κατάλληλη για την προβολή και ενδυνάµωση 

περισσότερων από µια ταυτοτήτων µέσω πολυγλωσσικών και πολυπολιτισµικών 

εµπειριών. 

 Kρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η προώθηση της πλήρους κατανόησης, των 

κοινωνικών, φυλετικών, πολιτισµικών και θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων που 

εκφράζονται λόγω της ποικιλοµορφίας των ελεύθερων ανθρωπίνων όντων, αλλά 

παράλληλα είναι εξίσου αναγκαία η δήλωση ότι καµία θρησκεία, κανένας πολιτισµός 

ούτε καµία παράδοση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως αφορµή για διακρίσεις ή για 

άσκηση βίας ενάντια σε οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη. H συγκριτική µελέτη των 

διαφόρων πολιτισµών µας καθιστά ικανούς να συνειδητοποιήσουµε τους κινδύνους που 

εγκυµονεί ο άκριτος εθνοκεντρισµός και παράλληλα µας παρέχει τα απαραίτητα υλικά 

και κίνητρα για να υπερβούµε τους περιορισµούς που τίθενται τόσο από τον 

                                                 
26 Γ. Μάρκου, 1995, όπ.π.  
27 Κ. Μουστάκα, και Κ. Κασιµάτη, 1978, Αντιλήψεις και διαθέσεις για την πατρίδα και άλλα έθνη, στο 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστηµών, τ. 33-34, σ.σ. 166-189, Γ. Φλουρή και Π. Καλογιαννάκη, 1996, 
όπ.π., Α. Χατζηγεωργίου, Ι. Μαρκαντώνη και Σ. Παντίδη, 1996, �Κοντινοί� και �απόµακροι� λαοί της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Κοινωνικές αποστάσεις και στερεότυπα Ελλήνων µαθητών για τους λαούς της 
Ε.Κ. στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α, και Πετρουλάκη Ν. (επιµ.), όπ.π., σ.σ. 432-443. 
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πολιτισµικό ρελατιβισµό όσο και από τον εθνοκεντρισµό µέσω της αναζήτησης της 

επιστηµονικής αλήθειας αναφορικά µε τα εν λόγω γεγονότα και αξίες.28 

 

                                                 
28 B. Bernardi, Ethnocentrism as a social need and disease, paper presented at the Seventeen International 
Conference, op. cit., 1988, pp. 1-20, Bernardi B., Ethnos and Anthropos, in Schleicher K. & Kozma T. 
(eds.) Ethnocentrism in education, New York, Peter Lang, 1992, p.p. 19-37, C. Alberdi, Thinking and 
acting locally and globally, in Towards a New Scenario of Partnership in the Euro-Mediterranean Area, 
Barcelona, Institut Catala de la Mediterrania d' Estudis i Cooperacio 1996, p.p. 33-36,  D. Goleman, 
Emotional Intelligence, New York, Bantacy Books, 1995, F. Cassano, South of Modernity, in Review of 
Mediterranean Politics and Culture, No. 2, Spring 1997, σ.σ. 16-19, J. Eggleston, A new education for a 
new Europe, στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α., & Πετρουλάκη Ν., Η εκπαίδευση στην ενωµένη 
Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1996, σ.σ. 194-201. 
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1.2.Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ» ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

 Και στην περίπτωση της Αγγλίας, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το 

µάθηµα των κοινωνικών σπουδών που περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών ως 

προς την προβολή των «άλλων» είναι η Ιστορία. Ωστόσο, στην Αγγλία, σε αντίθεση µε 

την Ελλάδα, η µορφή του µαθήµατος της Ιστορίας προσδιορίστηκε από διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία απορρέουν από τον έως πρόσφατα αποκεντρωτικό 

χαρακτήρα του αγγλικού σχολικού συστήµατος, καθώς και από την αναγνωρισµένη 

πολυπολιτισµικότητα της αγγλικής κοινωνίας. 

Για τους περισσότερους ειδικούς στην Αγγλία, η σχολική ιστορία έχει ως 

αποκλειστική σκοπιµότητα την εξοικείωση των µαθητών µε τους τρόπους ερµηνευτικής 

γνώσης των γεγονότων του παρελθόντος. Η εκπαιδευτική της αξία έγκειται στη 

θεµελιώδη διττή λειτουργία της να αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό για τη 

διαµόρφωση και κατασκευή της εθνικής ταυτότητας και παράλληλα, να συµβάλλει στη 

βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών δυνάµεων που υπήρξαν υπεύθυνες για τους 

θριάµβους και τις αποτυχίες του αγγλικού έθνους.1 Λόγω ακριβώς της εθνοκεντρικής 

σκοπιάς συγγραφής της, δεν εµπεριέχει την πορεία και τις εµπειρίες των µαύρων 

πολιτών της, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι δε συνιστούν αναπόσπαστο 

τµήµα της αγγλικής εθνικής ταυτότητας.          

 Όσον αφορά τώρα το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών στους "άλλους", αυτό 

εντάχθηκε στην υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι και 

οι Άγγλοι, όπως εξάλλου και οι Έλληνες, µαθητές έρχονται σε επαφή µε τους «άλλους» 

λαούς και µαθαίνουν γι' αυτούς όχι µέσω ειρηνικών καταστάσεων, αλλά κυρίως µέσω 

εχθροπραξιών, συρράξεων και συγκρούσεων. Η εικόνα των «άλλων» διαµορφώνεται 

ανάλογα µε τις ανάγκες της παρουσίασης και αξιολόγησης του αγγλικού έθνους. 

 Περνώντας στη Γεωγραφία, βρίσκουµε πολύ φυσικό το γεγονός ότι η 

υποκατηγορία οικοσύστηµα συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, µια που 

το µάθηµα αυτό ασχολείται µε τον πλανήτη γη και ως εκ τούτου εµπεριέχει πλήθος 

πληροφοριών για γεωφυσικά και κλιµατολογικά θέµατα. Το περιεχόµενο του εν λόγω 

µαθήµατος επικεντρώνεται σε ορισµένες περιοχές της Ευρώπης και της Αµερικής, και 
                                                 
1 H. Bhabha, 1998, Culture�s in between, in Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, Routledge, p.p. 
29-36, D. Coulby, 2000, The playing fields of Eton: Warfare and curricular systems in Europe, στο 
Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, τιµητικός τόµος Α.Μ. Καζαµία, Αθήνα, εκδ. 
Gutenberg, p.p. 349-362, A. Kallis, 1999, Coping with the uncomfortable past: a comparative analysis of 
the teaching of World War II and the role of historical education in the construction of a �European� 
identity, in Ross A. (ed.) Young citizens in Europe, London, CiCe publ., p.p. 281-288, K. Malik, 1996, 
Universalism and difference: race and the postmodernists, in Race & Class, vol. 37, no. 3, p.p. 1-17, K. 
Robbins, 1993, History, religion and identity in modern Britain, London, The Hambledon Press. 
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αγνοεί τον υπόλοιπο κόσµο. Επιπρόσθετα, ελάχιστες αναφορές γίνονται στους 

ανθρώπους που κατοικούν στις διάφορες χώρες, κυρίως της Ευρώπης και της Αµερικής, 

που εξετάζονται από τα συγκεκριµένα εγχειρίδια γεωγραφίας, στον πολιτισµό τους, 

στους τρόπους ένδυσης, στις συνήθειες διατροφής, στις τέχνες και τις µορφές 

κοινωνικής οργάνωσης, και άλλα συναφή. Εντούτοις, στο µάθηµα αυτό δεν 

παρατηρήθηκε η ύπαρξη έντονα εθνικών θέσεων. 

 Τέλος, όσον αφορά το µάθηµα της Κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, το 

αξιοσηµείωτο είναι ότι η υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι συγκέντρωσε το 

µικρότερο ποσοστό αναφορών και παράλληλα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, 

όπως άλλωστε αναµενόταν, εντάχθηκε στην υποκατηγορία θεσµοί, δικαιώµατα, ειρήνη. 

Και είναι φυσικό, µια που βασική προϋπόθεση του εν λόγω µαθήµατος θεωρείται, 

ανάµεσα στα άλλα, και η εκµάθηση από την πλευρά των µαθητών των τρόπων 

επίτευξης της αναγκαίας κατανόησης και σεβασµού απέναντι στα επιτεύγµατα που 

αποτελούν τµήµα της κοινής ανθρώπινης κληρονοµιάς, καθώς της διαφορετικότητας 

των κατοίκων του πλανήτη,2 προκειµένου να καταστούν ικανοί να δηµιουργήσουν στο 

µέλλον αποτελεσµατικές, και ουσιαστικές σχέσεις µε τους συνανθρώπους τους, από 

όπου και αν αυτοί προέρχονται. 

Όλο και περισσότεροι υποστηρίζουν στην Αγγλία ότι το µάθηµα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σχετίζεται άµεσα µε έννοιες όπως η πολιτισµική 

διαφοροποίηση, ο ρατσισµός, ο κοινωνικός αποκλεισµός, καθώς και η διεύρυνση της 

έννοιας της εθνικής ταυτότητας.3 Εντούτοις, ο σχετικά µικρός αριθµός αναφορών για 

τους «άλλους» λαούς που εντοπίστηκε στο εν λόγω µάθηµα, σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι τα εγχειρίδια του εκδοτικού οίκου που εξετάσαµε κατακλύζονται, ως επί το 

                                                 
2 K. Crawford & R. Foster, 2001, Education for citizenship in Romania and the UK- a comparison, in 
Ross A. (ed.) Learning for a democratic Europe, London, CiCe publ., p.p. 143-148, I. Davies, et al., 
2000, Enterprising citizens? The perceived inetractions and overlaps between citizenship education and 
enterprise education in England and Hungary, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 373-384, D. Evans, 1997, 
Education for citizenship: some recent English experience, in Pouwels J., et al. (eds.) Human rights and 
values education in Europe, Freiburg, Fillibach, p.p. 35-51, Y. Fumat, 1999, School citizenship, in Ross 
A. (ed.) op.cit., p.p. 107-112, C. Holden, 1999, Education for citizenship: the contribution of social, moral 
and cultural education, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 113-124, A. Ross, 2001, Preparing professionals in 
education for issues of citizenship and identity in Europe, London, CiCe publ., D. Scott & H. Lawson, 
2001, Citizenship education: models and discourses, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 349-356, J. Slater, 1995, 
Teaching history in the new Europe, London, Cassell.  
3 P. Close, 1995, Citizenship, Europe and change, London, MacMillan, D. Evans, 1997, op.cit., p.p. 35-
51, H. Giroux, 1983, Theory and resistance in education, London, Heinemann, A. McCllum, 2000, 
Whose citizenship? Developing practical responses to citizenship in the curriculum, in Ross A. (ed.) 
op.cit., p.p. 73-80, R. Raubik, 2001, Citizenship education in mathematics: exercises with a European 
context, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 257-259, C.A. Torres, 1998, Democracy, education, and 
multiculturalism, New York, Rowman & Littlefield, T. Wilson, 2001, Intercultural education through 
children�s literature, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 77-84. 
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πλείστον, από την ύπαρξη ζώων και όχι υπαρκτών ανθρώπινων όντων στις διάφορες 

κοινωνικές καταστάσεις που περιγράφονται µέσα σ� αυτά, δε συνάδει µε τις παραπάνω 

προοδευτικές διακηρύξεις.      

 Μια άλλη παρατήρηση που προέκυψε από την ανάλυση περιεχοµένου είναι ότι 

οι αναφορές που υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραµµα και στα σχολικά εγχειρίδια των 

κοινωνικών σπουδών της Αγγλίας που εξετάστηκαν (εκτός από τη Γεωγραφία), 

αφορούν αποκλειστικά τις χώρες οι οποίες θεωρείται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη 

διαµόρφωση των ριζών του αγγλικού έθνους-κράτους. Οι συχνότερα µνηµονευόµενες 

χώρες, ξεκινώντας από την αρχαιότητα, είναι συνεπώς η Ελλάδα, η Ρωµαϊκή 

Αυτοκρατορία, η Αίγυπτος, ενώ στη σύγχρονη περίοδο είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η 

Γερµανία, η Ινδία και η Ιαπωνία. Σηµαντική θεωρείται από µέρους µας η παρατήρηση, 

ότι παρά την αντιπαράθεση που υφίσταται εδώ και αιώνες µεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, 

η πλειοψηφία των αναφορών που γίνονται στη Γαλλία δεν είναι αρνητικές. Το ίδιο 

ισχύει και για την περίπτωση της Ιρλανδίας. Οι λιγότερες αναφορές αφορούν τις χώρες 

της Ωκεανίας και της Αφρικής, οι οποίες κρίνεται από τους συγγραφείς των εν λόγω 

εγχειριδίων ότι δεν επηρέασαν καταλυτικά, ούτε θετικά αλλά ούτε και αρνητικά, την 

ύπαρξη του αγγλικού έθνους-κράτους. 

 Η επόµενη παρατήρηση, η οποία σχετίζεται άµεσα µε την προηγούµενη, είναι 

ότι όσον αφορά την Αµερική, την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, η υποκατηγορία 

που κυριαρχεί σε όλες τις περιόδους και των τεσσάρων ηπείρων, είναι η υποκατηγορία 

τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα, γλώσσα και ακολουθεί η βία-συγκρούσεις, πόλεµοι µε 

ελάχιστη διαφορά από την προηγούµενη. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, η µεγάλη 

πλειοψηφία των σχετικών αναφορών που εντοπίστηκαν ήταν ουδέτερες.  

 Από την άλλη, οι υποκατηγορίες οι οποίες υπερτερούν και στις οποίες 

εντάχθηκαν οι σαφώς λιγότερες αναφορές στην Ωκεανία µε την οποία ανέπτυξαν 

σχέσεις στα νεώτερα χρόνια, έχουν να κάνουν µε το φυσικό περιβάλλον, το κλίµα και το 

εµπόριο. Εδώ η υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι βρίσκεται στις τελευταίες 

θέσεις σχεδόν όλων των περιόδων. Ενδεχοµένως, οι συγγραφείς των εν λόγω 

εγχειριδίων θεωρούν ότι η χιλιοµετρική απόσταση που χωρίζει την ήπειρο αυτή από την 

Αγγλία και η σχετικά µικρή ιστορία της, τους επιτρέπουν να κάνουν ελάχιστες µεν, 

αλλά παράλληλα θετικές αναφορές. 

 Η πρακτική αυτή εναρµονίζεται µε τα πορίσµατα διεθνών ερευνών, σύµφωνα µε 

τα οποία η απόσταση, καθώς και η ποσότητα των επαφών διαδραµατίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη δηµιουργία ασαφών και αρνητικών στερεοτυπικών συλλήψεων για κάποιους 
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λαούς. Έτσι, οι αρνητικές εικόνες σχετίζονται κυρίως µε τους γειτονικούς λαούς µίας 

χώρας, παρά µε αυτούς που είναι χιλιοµετρικά αποµακρυσµένοι από αυτήν. 

Επιπρόσθετα, όσο περισσότερες είναι οι επαφές ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες, 

τόσο λιγότερο θετικές είναι οι αντιλήψεις που διατηρούν η µία για την άλλη.4 

 Τελείως διαφορετική είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται αναφορικά µε τις 

εικόνες που υπάρχουν στα εγχειρίδια του µαθητή, όπου η υποκατηγορία βία, 

συγκρούσεις, πόλεµοι σχεδόν δεν εµφανίζεται καθόλου. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι 

το φαινόµενο αυτό αποτελεί έναν τρόπο κάλυψης των πραγµατικών προθέσεων του εν 

λόγω εκδοτικού οίκου, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να είναι σε τέτοιο βαθµό έκδηλες 

ώστε να εµφανίζονται ακόµα και στις εικόνες των σχολικών εγχειριδίων. Οι άµεσες και 

οι έµµεσες αναφορές που υπάρχουν διάσπαρτες µέσα στα κείµενα µπορούν να αποβούν 

εξίσου ή ακόµα και περισσότερο αποτελεσµατικές. 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανάλυση περιεχοµένου 

του αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, καθώς και 

των αντίστοιχων εγχειριδίων του µαθητή αποκάλυψε ότι, αν και διακρίνονται από την 

ύπαρξη σαφών εθνικιστικών µηνυµάτων, εντούτοις, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 

στενά εθνοκεντρικά, τουλάχιστον στο βαθµό στον οποίο είναι τα αντίστοιχα ελληνικά 

εγχειρίδια. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται και από το ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

αναφορών στις άλλες χώρες είναι ουδέτερες, έπονται οι αρνητικές και στην τελευταία 

θέση βρίσκονται οι θετικές. 

 Ωστόσο, το αναλυτικό πρόγραµµα και τα εγχειρίδια για το µαθητή 

χαρακτηρίζονται από ένα ευρωκεντρισµό, ο οποίος υποστηρίζει το µύθο της συνεχούς 

και γραµµικής ανάπτυξης του «ένδοξου» ευρωπαϊκού πολιτισµού.5 Έτσι, τα έθνη, οι 

                                                 
4 G. Marin, J. M.  Salazar, 1985, Determinants of hetero and autostereotypes: Distance, Level of Cοntact, 
and Socioeconomic Development in Seven Nations, in Journal of Crosscultural Psychology, Vol. 16, No. 
4, σ.σ. 403-422. 
5 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: C. Bagley, 1997, Πολυπολιτισµικότητα, τάξη και 
ιδεολογία: Μια σύγκριση Ευρώπης-Καναδά, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 89-105, G. Bell, 1992, Προς µια διαπολιτισµική παιδαγωγική της 
εκπαίδευσης των δασκάλων στην Ευρώπη, στο Πυργιωτάκη Ι. & Κανάκη Ι. (επιµ.) Παγκόσµια κρίση στην 
εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 297-309, S. Brown, 1994, Εισάγοντας την ευρωπαϊκή διάσταση 
στο σχολικό πρόγραµµα: Μια Σκωτσέζικη άποψη, στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας 
εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια 
«Κωστέα-Γείτονα», σ.σ. 185-198, M. Cole, 1997, ∆ιδάσκοντας και µαθαίνοντας για το ρατσισµό. Μια 
κριτική της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης στη Βρετανία, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 197-234, 
A. Busia, 1998, Re:locations-rethinking Britain from Accra, New York, and the map room of the British 
museum, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 267-281, S. Modgil, κ.ά., 1997, Πολυπολιτισµική εκπαίδευση: Η 
ατελείωτη συζήτηση, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 15-43, D. Coulby, 1997, European curricula, 
xenophobia and warfare, in Comparative Education, vol. 33, no. 1, p.p. 29-41, D. Coulby, 2000, The 
playing fields of Eton: Warfare and curricular systems in Europe, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
349-362, D. Coulby, 1999, Images of Greece in curricular systems in England and Wales and Greece, 
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λαοί και οι πολιτισµοί κατατάσσονται σε µία αξιολογική κλίµακα, η οποία αλλού είναι 

σαφής και αλλού έµµεση, που αποδίδει στη ∆υτική Ευρώπη την αδιαµφισβήτητη πρώτη 

θέση. Ως τεκµήρια της ανωτερότητας αυτής του ευρωπαϊκού πολιτισµού θεωρούνται η 

επίδραση που ασκεί µέσω της τεχνολογικής και οικονοµικής του εξέλιξης πάνω στους 

"λιγότερο ανεπτυγµένους" πολιτισµούς, καθώς και η προέλευσή του από τον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισµό.  

Έτσι, ο δυτικοευρωπαϊκός συγκεντρωτισµός που χαρακτηρίζει το Α.Π. και τα 

εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών της Αγγλίας που εξετάστηκαν, καταδεικνύει ότι οι 

µαθητές που τα χρησιµοποιούν δεν έρχονται, σχεδόν καθόλου, σε επαφή µε τους 

πολιτισµούς που αναπτύχθηκαν στην Αφρική, εκτός από τον Αιγυπτιακό, στην Ασία, 

αλλά και σε ορισµένες περιοχές της Αµερικής. Ειδικότερα, ο τρίτος κόσµος 

παρουσιάζεται ως πρόβληµα και οι κάτοικοί του ως καθυστερηµένοι, οι οποίοι 

επιδεικνύουν µια προβληµατική και εγκληµατική συµπεριφορά.6 Στα πλαίσια αυτού του 

                                                                                                                                               
paper presented to the students, faculty and staff of the University of Crete, Rethymnon, 16 December, 
p.p. 1-11, S. Haseler 1996, The English tribe. Identity nation and Europe, London, MacMillan, L. Hunt, 
1994, Reports of its death were premature: why �western civ� endures, in Kramer L., Reid D. & Barbey 
W. (eds.) Learning history in America. Schools, cultures and politics, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, p.p. 34-43, E. Jones, 1998, op.cit., B. Kanpol & P. McLaren, 1995, Introduction: 
Resistance to multicutluralism and the politics of difference, in Kanpol B. & McLaren P. (eds.) Critical 
multiculturalism. Uncommon voices in a common struggle, London, Bergin & Garvey, p.p. 1-17, I. Lister, 
1995, Educating beyond the nation, in International Review of Education, vol. 41, no. 1-2, p.p. 109-118, 
R. Raubik, 2001, op.cit., p.p. 257-259, K. Robbins, 1993, op.cit., A. Ross, 1999, What concepts of 
identities lies behind �european citizenship�? Why are those in european hogher education institutions 
concerned with children�s changing ideas of citizenshp?, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 171-182, A. Ross, 
2000, Curriculum construction and critique, London, Falmer Press, J. Slater, 1995, op.cit., W. Van Horne, 
1997, The Bell Curve: A cross-century tradition concerning race and intellect, in Van Horne W. (ed.) 
Global convulsions, New York, State University of New York Press, p.p. 63-74.         
6 Σε παρόµοιες επισηµάνσεις έχουν καταλήξει και οι: M. Cole, 1997, όπ.π., σ.σ. 197-234, S. Modgil, κ.ά., 
1997, όπ.π., σ.σ. 15-43, B. Parekh, 1997, Η έννοια της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης, στο Modgil S., 
κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 44-64, P.D. Yates, 1997, Μορφή και διαίρεση: Εθνογραφία και εκπαίδευση στο 
πολυπολιτισµικό κράτος, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 106-129, J. Anyon, 1979, Ideology and 
United States history textbooks, in Harvard Educational Review, vol. 49, no. 3, p.p. 361-386, G.H. Bell, 
1991, Developing a European dimansion in primary schools, London, David Fulton, G. Bell, 1995, 
op.cit., p.p. 331-346, V.D. Brooks, 1987, American studies in the British primary school: A new first step 
in exapnding student horisons in Greta Britain, in Southern Social Studies Quarterly, vol. 13, no. 1, p.p. 
21-32, D. Coulby, 2000, op.cit., p.p. 349-362, K. Crawford, 2000, The ideological and political role of the 
school textbook in constructing national memory, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 239-252, R. Farren, 1994, 
Nationality, ethnicity, political socialization, and public policy: Some cross-national perspectives, in 
Farren R. (ed.) Nationalism, ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 23-102, G. Flouris, 
1998, Human rights curricula in the formation of a European identity: the cases of Greece, England and 
France, in European Journal of Intercultural Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 93-109, R. Harris, 1998, op.cit., 
p.p. 101-111, E. Jones, 1998, op.cit., J. Meloen, 1994, A critical analysis of forty years of 
authoritarianism research. Did theory testing suffer from Cold War attitudes?, in Farnen R. (ed.) op.cit., 
p.p. 127-166, A. Novoa, 2000, Europe and education: Historical and comparative approaches, στο 
Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 47-70, K. Robbins, 1993, op.cit., A. Ross, 2000, Curricula for citizens 
and for their teachers: processes, objectives or content?, in Ross A (ed.) op.cit., p.p. 89-100, A. Ross, 
2000b, op.cit., O. Stoik, 1999, What do children and students know and think about Europe?, in Ross A. 
(ed.) op.cit., p.p. 133-142, F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social studies in a global society, New York, 
Delmar publ., H. Williamson, 1997, op.cit., p.p. 179-198.       
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τρόπου θεώρησης των πραγµάτων, η Αφρική παρουσιάζεται ως µια σκοτεινή ήπειρο, 

της οποίας οι κάτοικοι δε διαφέρουν και πολύ από τα ζώα. Αλλά και οι ασιατικές 

κοινωνίες παρουσιάζονται ως κυριαρχούµενες από τυράννους, οι οποίοι έζησαν µέσω 

λεηλασιών, και ελάχιστα επέτρεψαν την εξέλιξη της κουλτούρας και του πολιτισµού 

στις περιοχές αυτές.         

 Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι απουσιάζουν οι πολιτισµικές συνέπειες της 

µακρόχρονης κοινής ζωής και ιστορίας µε άλλους λαούς και άλλα έθνη. Η 

διαστρέβλωση, λοιπόν, καθώς και η µη παρουσίαση των νέων πραγµατικοτήτων της 

παγκόσµιας σκηνής, σε συνδυασµό µε την κυριαρχία της «ένδοξης» δυτικο-ευρωπαϊκής 

παράδοσης, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η εικόνα που παρουσιάζουν το 

αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, καθώς και τα 

αντίστοιχα εγχειρίδια για το µαθητή της Αγγλίας που εξετάστηκαν στην εργασία αυτή. 

 Ωστόσο, η πρακτική αυτή των ευρωκεντρικών αναλυτικών προγραµµάτων και 

σχολικών εγχειριδίων δεν αποτελεί χαρακτηριστικό µόνο της Αγγλίας, αλλά είναι 

αρκετά συχνή τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσµο. Έτσι, η δυτικο-

ευρωπαϊκή οπτική γωνία µε την οποία γράφονται τα σχολικά εγχειρίδια παρεµποδίζει 

την ανάπτυξη ενός πνεύµατος οικουµενικής ενηµερότητας, ειδικά αν στην οπτική αυτή 

εµπεριέχονται ιδεολογικά, φυλετικά ή εθνικά στερεότυπα, αξιολογήσεις και κλισέ.7 

Έτσι, τα σχολικά εγχειρίδια στις περισσότερες χώρες του κόσµου φαίνεται ότι 

δίνουν έµφαση όχι µόνο στην εθνική ανάπτυξη και τα εθνικά στερεότυπα, αλλά και στα 

αντίστοιχα δυτικο-ευρωπαϊκά. Αντίθετα ελάχιστη προσοχή δίνεται στην ποικιλία των 

πολιτισµών, καθώς και στην ανάπτυξη η οποία είναι προσανατολισµένη προς την 

οικουµενική αλληλεξάρτηση.8 

                                                 
7 D. Coulby, 1995, Ethnocentricity, Postmodernity and the European Curricular Systems, in European 
Journal of Teacher Education, Vol. 18, No. 2/3, p.p. 143-153, G. Flouris, 1997, op.cit, p.p. 17-39, Μ. 
Szabolsci, 1992, The Ethnic Factor in Central European Education, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) 
Ethnocentrism in Education, New York, Peter Land, σ.σ. 103-120. 
8 Για γενικές παρατηρήσεις βλέπε: W. Mitter., 1996, Η πολυπολιτισµικότητα στην Ευρώπη. Κοινωνικο-
οικονοµικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές τάσεις και προβλήµατα, στο Καλογιαννάκη Π. & Μακράκη Β. 
(επιµ.) Ευρώπη και Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ.σ. 123-135, D. Coulby & C. Jones, 1995, 
op.cit., D. Coulby, 1995, op.cit., p.p. 143-153, D. Coulby, 1997, European Curricula Xenophobia and 
Warfare, in Comparative Education, Vol. 33, No. 1, p.p. 29-41, T. Kozma, 1992, Education Without 
Indoctrination, in Schleicher K. & Kozma T. (eds.) op.cit., p.p. 227-264, G. Larkins, M. Hawkins & S. 
Gillmor, 1987, Trivial and non - inforumative content of elementary social studies: a review of primary 
texts in four series, in Theory and Research in Social Education, Vol. 14, No. 4, p.p., 299-311, W. 
Longstreet  & H. Shane, 1993, Curriculum for a New Millennium, Boston, Allyn and Bacon, D. Miller, 
1995, On Nationality, Oxford, Clarendon Press, D. Palomba, 1995, Contemporary curricula, 
Europeanization and Interculturalism, in CESE newsletter, Vol. 37, p.p. 7-8., J. Ritchie, 1996, An 
investigation of views of Europe and the world in the primary curricular systems of selected European 
countries, MA in professional studies, Bath College of Higher Education, Κ. Schleicher, 1988, Public 
opinion and "international education": Challenges to education policy, paper presented at the Seventeenth 
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 Πρόσφατες έρευνες εξάλλου, επιβεβαίωσαν παλαιότερες σύµφωνα µε τις οποίες 

αµέσως µόλις τα παιδιά καταφέρουν να διακρίνουν ανάµεσα στη χώρα τους και τις 

άλλες, υψώνουν τη χώρα τους στα ουράνια και κατακρηµνίζουν τις άλλες στα τάρταρα 

Καθίσταται, λοιπόν, φανερό πόσο αναγκαία κρίνεται µια εκπαίδευση για αµοιβαία 

κατανόηση και φιλία των λαών για τα παιδιά του αγγλικού δηµοτικού σχολείου του 

χρησιµοποιούν το συγκεκριµένα εγχειρίδια κοινωνικών σπουδών που εξετάσαµε στην 

εργασίας µας αυτή. Ξεφεύγοντας από τον στενό ευρωκεντρισµό και τον σαφώς 

ηπιότερο εθνοκεντρισµό, είναι δυνατό µε την κατάλληλη εκπαίδευση τα παιδιά να 

πλησιάσουν το µη οικείο, να το αποδεχτούν, να το κρίνουν, να το εκτιµήσουν και να το 

οικειοποιηθούν. 

                                                                                                                                               
International Conference, op.cit., p.p. 1-47, Κ. Schleicher, 1992, Education for Global Awareness, in 
Schleicher K. & Kozma T. (eds.) op.cit., p.p. 193-226, E. Sherman Swing, 1996, Schools and Minority 
Ommunities, Separatism and Assimilation: a European Dilemma, paper presented at the 17th Conference 
of  CESE, op.cit., M. Szabolcsi, 1988, Ethnocentrism in education. A comparative analysis of Eastern and 
Western problems in Europe, paper presented at the Seventeenth International Conference on the Unity of 
the Sciences, Los Angeles, California, November 24-27, p.p. 1-26. 
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1.3. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ» ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ 

Ως προς το Α.Π. των ΗΠΑ, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το µάθηµα των 

κοινωνικών σπουδών που περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών ως προς την 

προβολή των «άλλων» είναι και πάλι η Ιστορία. Στις ΗΠΑ, η σχολική Ιστορία 

αντιµετωπίζεται ως ένα ηθικό «παραµύθι»,1 το οποίο έχει γραφτεί από συγκεκριµένα 

άτοµα και αντικατοπτρίζει τόσο τις αξίες του άµεσου ή απώτερου παρελθόντος όσο και 

τις σύγχρονες στάσεις και πεποιθήσεις τους. Σύµφωνα µε το σκεπτικό αυτό, κάθε γενιά 

ξαναγράφει τη σχολική Ιστορία µε τέτοιο τρόπο ώστε να συµπλέει µε τις εκάστοτε 

κοινωνικές περιστάσεις.  

Η παρουσίαση του παρελθόντος στα πλαίσια της σχολικής Ιστορίας γίνεται από 

«πάνω προς τα κάτω»,2 όπως εξάλλου συµβαίνει και στις περισσότερες χώρες του 

κόσµου, µε αποτέλεσµα να αποτυγχάνει να καταδείξει την διαφορετικότητα της 

ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς και να παρουσιάσει το παρελθόν µε ένα τρόπο ο οποίος να 

έχει κάποιο νόηµα/αξία για τους µαθητές. Η πρακτική αυτή αντικατοπτρίζεται και στα 

σχολικά εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών, τουλάχιστον στη σειρά που εµείς 

εξετάσαµε, τα οποία ή αγνοούν ή παρουσιάζουν µεροληπτικά τους εθνικούς «άλλους», 

οι οποίοι συχνά εµφανίζονται µε τον ίδιο τρόπο που εµφανίζονται οι διάφορες φιγούρες 

σε παιδικά περιοδικά κόµικς. 

Έµφαση δίνεται, κυρίως, στην πολιτική και πολεµική ιστορία, και αγνοείται, 

σχεδόν εξολοκλήρου η παρουσίαση της ζωής των καθηµερινών ανθρώπων. Τα 

πρόσωπα που κυριαρχούν στα πλαίσια της σχολικής ιστορικής αφήγησης 

κατατάσσονται στους πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους του αµερικανικού έθνους. 

Έτσι, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη ζωή των αµερικανών προέδρων, στρατηγών και 

ισχυρών βιοµηχάνων.         

 Όσον αφορά τώρα το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών στους "άλλους", αυτό 

εντάχθηκε στην υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι και 

                                                 
1 J. Patrick, 1993, Geography in history: A necessary connection in the school curriculum, in Eric 
Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Bloominghton:IN, p.p. 1-7, http://www.ed. 
gov/databases/ERIC_Digests/ed360220.html, F.C. Risinger, 1993, The core ideas of �lessons from 
history: Essential understandings and historical perspectives students should acquire�, in Eric 
Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Bloominghton:IN, p.p. 1-5, http://www.ed. 
gov/databases/ERIC_Digests/ed363527.html, C. Titus, 1994, History education for global understanding, 
in Eric Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Bloominghton:IN, p.p. 1-4, 
http://www.ed. gov/databases/ERIC_Digests/ed370882.html, J. Wertsch, 1998, Mind in action, New 
York, Oxford University Press.   
2 F. Stopsky & S. Lee, 1994, Social studies in a global society, New York, Delmar publ., J. Zevin, 1993, 
World studies in the secondary schools and the undermining of ethnocentrism, in The Socials Studies, vol. 
84, no. 2, p.p. 82-86. 
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οι αµερικανοί µαθητές, που χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη σειρά εγχειριδίων, 

έρχονται σε επαφή µε τους άλλους λαούς και µαθαίνουν γι' αυτούς όχι µέσω ειρηνικών 

καταστάσεων, αλλά κυρίως µέσω εχθροπραξιών, συρράξεων και συγκρούσεων. Η 

εικόνα των «άλλων», στα τεκµήρια που εξετάστηκαν, διαµορφώνεται ανάλογα µε τις 

ανάγκες της παρουσίασης και αξιολόγησης του αµερικανικού έθνους.  

 Περνώντας στη Γεωγραφία, βρίσκουµε πολύ φυσικό το γεγονός ότι η 

υποκατηγορία οικοσύστηµα συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, µια που 

το µάθηµα αυτό ασχολείται µε τον πλανήτη γη και ως εκ τούτου εµπεριέχει πλήθος 

πληροφοριών για γεωφυσικά και κλιµατολογικά θέµατα. 

Η παρουσίαση των εθνικών «άλλων» είναι καταρχάς θετική, σε συνδυασµό, 

όµως, µε τη γενικότερη περιγραφή των χωρών της Ασίας, της Αφρικής και της 

Λατινικής Αµερικής, η αίσθηση που απορρέει είναι ότι αντιµετωπίζουν αµέτρητα 

προβλήµατα (φτώχεια, πείνα, ασθένειες, κ.λπ.) που τις καθιστούν αυτόµατα κατώτερες 

από τις χώρες της ∆ύσης.3 

 Τέλος, όσον αφορά το µάθηµα της Κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, το 

αξιοσηµείωτο είναι, όπως άλλωστε συνέβη και στις περιπτώσεις της Αγγλίας και της 

Ελλάδας, ότι η υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι συγκέντρωσε το µικρότερο 

ποσοστό αναφορών και παράλληλα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, όπως 

άλλωστε αναµενόταν, εντάχθηκε στην υποκατηγορία θεσµοί, δικαιώµατα, ειρήνη.  

 Η ανάλυση περιεχοµένου του αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων των 

κοινωνικών σπουδών, καθώς και των αντίστοιχων εγχειριδίων του µαθητή αποκάλυψε 

ότι στην πλειοψηφία τους διαπνέονται σε µεγάλο από εθνικιστικά µηνύµατα, παρά το 

γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών στις άλλες χώρες είναι ουδέτερες, 

έπονται οι θετικές και στην τελευταία θέση βρίσκονται οι αρνητικές. 

 Επιπρόσθετα, παρά τις σηµαντικές δηµογραφικές που έχουν λάβει χώρα στις 

ΗΠΑ τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το αναλυτικό πρόγραµµα και τα εγχειρίδια για το 

µαθητή που εµείς εξετάσαµε, εκτός από το ότι είναι σε αρκετά µεγάλο βαθµό 

εθνοκεντρικά, χαρακτηρίζονται και αυτά από έναν έντονο ευρωκεντρισµό, ο οποίος από 

τη µια αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές ρίζες της κυρίαρχης κουλτούρας των ΗΠΑ, και 

από την άλλη αξιολογεί τον ευρωπαϊκό πολιτισµό ως ανώτερο αναφορικά µε όλους 

                                                 
3 Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουν και οι: J. Patrick, 1993, op.cit., p.p. 107, D. Rallis & H. Rallis, 1995, 
Changing the image of geography, in The Social Studies, vol. 86, no. 4, p.p. 167-168, J. Reinhartz & D. 
Beach, 1997, Teaching and learning in the elementary school. Focus on curriculum, New Jersey, Merrill, 
J.P. Stoltman, 1989, Research on geography teaching, in Taeching and Learning Social Studies 
Outcomes, vol. 36, p.p. 437-447. 
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τους άλλους πολιτισµούς.4 Στα πλαίσια αυτά, αγνοούνται καταφανώς όλοι οι µη-δυτικοί 

πολιτισµοί, ενώ παράλληλα οι χώρες του τρίτου κόσµου παρουσιάζονται µε ένα 

επιφανειακό και σαφώς προκατειληµµένο τρόπο. Εντούτοις, σε αντίθεση µε το Α.Π. και 

τα εγχειρίδια της Αγγλίας που εξετάσαµε, στην περίπτωση των ΗΠΑ οι αναφορές στην 

Ελλάδα είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριµένα, εντοπίστηκαν συνολικά 3 ουδέτερες 

αναφορές, από τις οποίες η 1 στο Α.Π. και οι άλλες 2 στα εγχειρίδια του µαθητή. 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι στην περίπτωση των ΗΠΑ η νοµιµοποίηση του δυτικο-

ευρωπαϊκού πολιτισµού, καθώς και η αναγωγή του σε «υπέρτατη πολιτισµική 

έκφραση», δεν πραγµατώνεται, όπως στην περίπτωση της Αγγλίας και της Ελλάδας, 

µέσω της επίκλησης του αρχαιοελληνικού «ένδοξου» παρελθόντος και πολιτισµού. 

Στην περίπτωση των ΗΠΑ τα εύσχηµα αποδίδονται, ως επί το πλείστον, σε χώρες όπως 

η Αγγλία και κατά δεύτερο λόγο η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.   

Πιο συγκεκριµένα, στα τεκµήρια που εξετάσαµε παρουσιάζεται ο εποικισµός 

των ΗΠΑ από τους ευρωπαίους, ο οποίος ακολούθησε την πορεία από τα ανατολικά 

της χώρας προς τα δυτικά. Η ανακάλυψη της Αµερικής από τον Χριστόφορο Κολόµβο 

παρουσιάζεται µε τέτοιο τρόπο που αφήνει στους µαθητές την εντύπωση, ότι οι 

διάφορες περιοχές του πλανήτη εισέρχονται στην ιστορία από τη στιγµή που η ύπαρξή 

τους θα αναγνωρισθεί από τους ευρωπαίους. Επιπρόσθετα, πέρα από τον τρόπο 

εγκατάστασης των ευρωπαίων στις ΗΠΑ, καµία αναφορά δε γίνεται στους αντίστοιχους 
                                                 
4 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: A. Angell & P. Avery, 1992, Examining global issues in 
the elementary classroom, in The Social Studies, vol. 83, no. 3, p.p. 113-118, A.N. Applebee, 1996, 
Curriculum as conversation, Chicago, The University of Chicago Press, J.A. Banks, 1992, Multicultural 
education: Nature, challenges, and opportunities, in Diaz C.F. (ed.) Multicultural education for the 21st 
century, Washington:D.C., Nea publ., p.p. 23-37, M. Boyle-Baise, 1996, Multicultural social studies: 
Ideology and practice, in The Social Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 81-87, M. Commeyras & D. Alvermann, 
1994, Messages that high school world history textbooks convey: Challenges for mutlicultural literacy, in 
The Social Studies, vol. 85, no. 6, p.p. 268-274, C.F. Diaz, 1992, The next millennium: A multicultural 
imperative for education, in Diaz C.F. (ed.) op.cit., p.p. 12-22, R. Farren, 1994, Nationality, ethnicity, 
political socialization, and public policy: Some crossnational perspectives, in Farren R. (ed.) Nationalism, 
ethnicity and identity, London, Transaction publ., p.p. 23-102, M. Geyer & C. Bright, 1995, World 
history in a global age, in The American Historical Review, vol. 100, no. 4, p.p. 1034-1060, H.A. Giroux, 
1994, Slacking off: Border youth and postmodern education, in Journal of Advanced Composition, vol. 
14, no. 2, p.p. 347-366, E. Hicks, 1999, Ninety-five languages and seven forms of intelligence, New york, 
Peter Lang,  A. Hourdakis & P. Calogiannakis, 1996, The historical-comparative discourse on 
pedagogical phenomena: Some methodological and epistemological issues, paper presented at the 17th 
CESE Conference, Athens, 13-18 October, p.p. 1-17, L. Hunt, 1994, Reports of its death were premature: 
Why �western civ� endures, in Kramer L., Reid D. & Barney W. (eds.) Learning history in America. 
Schools, culture and politics, Minneapolis, University of Minnesota Press, p.p. 34-43, L. Kramer & D. 
Reid, 1994, Introduction: Historical knowledge, education, and public culture, in Kramer L., Reid D. & 
Barney W. (eds.) op.cit., p.p. 1-24, G. Morrison, 2000, Teaching in America, Boston, Allyn & Bacon, 
M.B. Norton, 1994, Rethinking American history textbooks, in Kramer L., Reid D. & Barney W. (eds.) 
op.cit., p.p. 25-33, C. Sleeter & C. Hartney, 1992, Involving special education in challenging injustice in 
education, in Diaz F.C. (ed.) op.cit., p.p. 150-165, F. Stopsky & S. Lee, 1994, op.cit., J. Zevin & S.S. 
Corbin, 1998, Measuring secondary social studies students� perspectives of nations, in The Social Studies, 
vol. 89, no. 1, p.p. 35-38.        
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εποικισµούς που έλαβαν χώρα από τους ασιάτες και τους µεξικανού, ή γενικότερα τους 

κατοίκους της νότιας Αµερικής, και οι οποίοι ακολούθησαν την πορεία, δύση-ανατολή 

και νότος-βορράς αντίστοιχα.5 Επιπρόσθετα, δε γίνονται, σχεδόν καθόλου αναφορές, 

στη βίαιη µεν, αλλά ουσιαστική σε µέγεθος εγκατάσταση των αφρικανών στις ΗΠΑ, η 

οποία διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο τόσο στις πολιτικές-πολεµικές όσο και στις 

κοινωνικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή αυτή.  

Από την άλλη, σχεδόν άφαντοι είναι και οι ντόπιοι κάτοικοι της χώρας, οι 

γνωστοί ινδιάνοι. Ακόµα και στις περιπτώσεις που αυτοί εµφανίζονται στα τεκµήρια 

που εξετάσαµε, παρατηρείται µια σαφής παραποίηση των πραγµατικών γεγονότων, µια 

που οι µαθητές αποκοµίζουν την εντύπωση ότι οι ευρωπαίοι άποικοι έκαναν κάθε 

δυνατή προσπάθεια να φερθούν «καλά» στους ντόπιους κατοίκους, οι ινδιάνοι, όµως, 

έκαναν ότι ήταν δυνατόν για να βλάψουν τους ευρωπαίους.6 Σε κανένα σηµείο δε 

γίνεται αναφορά στην άγρια γενοκτονία των ινδιάνων από τους «καλοπροαίρετους» 

ευρωπαίους.    

Ως προς τους άλλους πολιτισµούς που είχαν αναπτυχθεί στην αµερικανική 

ήπειρο, πριν από και µετά την άφιξη των ευρωπαίων, οι περισσότερες από τις αναφορές 

γίνονται στους Μάγια, οι οποίοι παρουσιάζονται ως οι «µυστηριώδεις» κατασκευαστές 

πυραµίδων. Η συνεισφορά σχεδόν όλων των υπόλοιπων κατοίκων της Λατινικής 

Αµερικής κατά τη διάρκεια των αιώνων διαφαίνεται ελάχιστα7 στα τεκµήρια που 

εξετάστηκαν. 

Οι πολιτισµοί που αναπτύχθηκαν στην Ασία παρουσιάζονται σποραδικά, και 

µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που γίνεται αναφορά στις ενότητες της γεωγραφίας, που 

εµπεριέχονται τόσο στο Α.Π. όσο και στα εγχειρίδια του εξετάστηκαν. Οι περισσότερες 

από αυτές αφορούν την Ιαπωνία και σχετίζονται µε την περίοδο του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου και ακολουθεί το Βιετνάµ, λόγω της γνωστής πολεµικής διένεξης που έλαβε 

                                                 
5 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: C.F. Diaz, 1992, op.cit., p.p. 193-203, C.F. Diaz, B.G. 
Massialas & J.A. Xanthopoulos, 1999, Global perspectives for educators, Boston, Allyn & Bacon. 
6 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: B. Langer, 1998, Globalization and the myth of ethnic 
community: Salvadoran refugees in multicultural states, in Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, 
Routledge, p.p. 163-177, J. Oakes & M. Lipton, 1999, Teaching to change the world, Boston, McGraw-
Hill. 
7 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: C.F. Diaz, 1998, Transformative knowledge and equity 
issues in the schools of the United States, paper presented to the students, faculty and staff of the 
University of Crete, Rethymnon, 16 December, p.p. 1-11, S. McCulloch Lemmon, 1990, New concepts 
for a unit on the ancient Maya, in The Social Studies, vol. 81, no. 3, p.p. 113-119.  
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χώρα στην περιοχή αυτή.8 Έντεχνα αποσιωπείται η συµβολή των αρχαίων ασιατικών 

πολιτισµών (π.χ. Μεσοποτάµιοι, Σουµέριοι, Φοίνικες, κλπ.), στη δηµιουργία του 

δυτικο-ευρωπαϊκού και κατά συνέπεια και του αµερικανικού πολιτισµού.   

Όσον αφορά την Αφρική, οι αναφορές είναι σαφώς λιγότερες, και όποτε αυτές 

εντοπίζονται στα τεκµήρια που εξετάστηκαν είναι αποσπασµατικές, και σε καµία 

περίπτωση δεν αποδίδεται η αρµόζουσα σηµασία στον αρχαίο αιγυπτιακό, καθώς και 

στους άλλους σηµαντικούς πολιτισµούς που αναπτύχθηκαν στην περιοχή αυτή.9          

Όσες χώρες της Αφρικής αναφέρονται, παρουσιάζονται κυρίως µέσα από το σχολιασµό 

των προβληµάτων τους και κατά συνέπεια υποτιµούνται µέσω της έµµεσης σύγκρισής 

τους µε το πρότυπο των ανεπτυγµένων χωρών. 

Τέλος, οι αναφορές στις χώρες της Ωκεανίας είναι ελάχιστες και εστιάζονται, ως 

επί το πλείστον, στις γεωφυσικές όψεις τους και το εµπόριο. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι οι «άλλοι» λαοί στη διάρκεια των αιώνων είτε 

εµφανίζονται ως συνεργοί στην προσπάθεια κατασκευής ενός διακριτού αµερικανικού 

εθνικού εαυτού, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των ευρωπαίων και των κατοίκων της 

βόρειας Αµερικής, πλην των ΗΠΑ, είτε εµφανίζονται ως κατώτεροι από τον 

αµερικανικό εθνικό εαυτό, όπως συµβαίνει στην περίπτωση όλων των υπόλοιπων 

κατοίκων του πλανήτη. Επιπρόσθετα, απουσιάζουν οι πολιτισµικές συνέπειες της 

µακρόχρονης κοινής ζωής και ιστορίας µε τους «άλλους» λαούς και έθνη που διαβιούν 

στην αµερικανική ήπειρο. Η µη παρουσίαση των νέων πραγµατικοτήτων της 

παγκόσµιας σκηνής θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η εικόνα που παρουσιάζουν το 

αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, καθώς και τα 

αντίστοιχα εγχειρίδια για το µαθητή του ελληνικού δηµοτικού σχολείου των ΗΠΑ που 

εξετάστηκαν στην εργασία αυτή. Οι άλλοι πολιτισµοί, αν και δεν απουσιάζουν, 

                                                 
8 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: W. Griffen & J. Marciano, 1979, Teaching the Vietman 
war, Montclair:N.J., Allanheld & Osmun publ., R. Martin (ed.), 1993, National review of Asia in 
American textbooks in 1993, Ann Arbor: Michingan, The Association for Asian Studies. 
9 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: D. Coulby, 2000, The playing fields of Eton: Warfare and 
curricular systems in Europe, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, τιµητικός 
τόµος Α.Μ. Καζαµία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σ.σ. 349-362, L. Hunt, 1994, op.cit., p.p. 34-43, W.G. 
Martin, 1996, Toward a �global� curriculum and classroom: Contrasting comparative and world-historical 
strategies, in Teaching Sociology, vol. 24, no. 2, p.p. 135-147, W.W. Nobles, 1995, The infusion of 
African and African American content: A question of content and intent, in Hilliard A.G. III, et al. (eds.) 
Infusion of African and African American content in the school curriculum, Chicago, Thrid World Press, 
p.p. 5-26, R. Roberts, 1994, Teaching non-western history at Stanford, in L. Ktamer, D. Reid & W. 
Barney (eds.) op.cit., p.p. 53-70, F. Stopsky & S. Lee, 1994, op.cit. 
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εντούτοις, παρουσιάζονται ως λιγότερο σηµαντικοί και πλήρεις από τον αντίστοιχο 

δυτικο-ευρωπαϊκό και κατά συνέπεια τον αµερικανικό πολιτισµό.10 

Στη σειρά των κοινωνικών σπουδών του εκδοτικού οίκου McGraw-Hill που 

εξετάσαµε, το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών που εµπεριέχεται αφορά ιστορικά 

και γεωγραφικά θέµατα. Όσον αφορά τη διάρθρωση του περιεχοµένου των εγχειριδίων 

των πέντε τάξεων του δηµοτικού, η σειρά που ακολουθείται είναι οικογένεια και 

γειτονιά, κοινότητες, περιοχές των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ, και τέλος, άλλες κοινότητες στον 

κόσµο. 

Ως προς την ποιότητα των αναφορών που εντοπίστηκαν στα τεκµήρια των 

ΗΠΑ, οι περισσότερες από αυτές είναι ουδέτερες, ακολουθούν οι θετικές, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκονται οι αρνητικές αναφορές. Το γεγονός ότι οι θετικές αναφορές 

βρίσκονται στη δεύτερη θέση, µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι διάφοροι 

εκδοτικοί οίκοι επιδιώκουν να υιοθετηθούν τα βιβλία που παράγουν από τις κατά 

τόπους αρµόδιες εκπαιδευτικές επιτροπές. Για το λόγο αυτό, αποφεύγουν να 

συµπεριλαµβάνουν σ� αυτά αµφισβητούµενο και αρνητικά χρωµατισµένο 

περιεχόµενο,11 επιδιώκοντας να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις επιταγές των 

κεντρικών στάνταρ του Α.Π., τα οποία, όπως εξάλλου συµβαίνει στις περισσότερες 

χώρες του κόσµου, χαρακτηρίζονται από µια τάση υπερπροοδευτικότητας, και 

µεγαλοστοµίας.  

Είναι γνωστό, ότι το περιεχόµενο του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων µιας 

συγκεκριµένης κοινωνίας συνιστά µια εκδοχή της κουλτούρας που η ίδια επιθυµεί να 

µάθουν οι νέοι της. Όλες οι κοινωνίες ανά τον κόσµο υιοθετούν την πρακτική αυτή. Η 

                                                 
10 Σε ανάλογες παρατηρήσεις καταλήγουν και οι: Σ. Ζίλεκ, 1994, «Αγάπα το έθνος σου όπως το εαυτό 
σου». Στοιχεία µιας ψυχαναλυτικής ανάλυσης του εθνικισµού, στο ∆ιαβάζω, τ. 343, σ.σ. 69-79, M. 
Commeyras & D. Alvermann, 1994, op.cit., p.p. 268-274, K. Crawford, 2000, The ideological and 
political role of the school textbook in constructing national memory, in Ross A. (ed.) Developing 
idenitites in Europe: Citizenship education and higher education, London, CiCe publ., p.p. 239-252, C.F. 
Diaz, B.G. Massialas & J.A. Xanthopoulos, 1999, op.cit., T.L. Epstein, 1994, Tales from two textbooks- 
A comparison of the civic rights movement in two secondary history textbboks, in The Social Studies, 
vol. 85, no. 3, p.p. 121-126, H.L. Gates, 1992, The transforming of the American mind, in Social 
Education, vol. 56, no. 6, p.p. 328-331, K.D. Gutierrez & P. McLaren, 1995, Pedagigies of dissent and 
transformation: A dialogue about postmodernity, social sontext, and the politics of literacy, in Kanpol B. 
& McLaren P. (eds.) Critical multiculturalism. Uncommon voices in a common struggle, London, Bregin 
& Garvey, p.p. 125-147, L. Hunt, 1994, op.cit., p.p. 34-43, L. Kramer & D. Reid, 1994, op.cit., p.p. 1-24, 
W.G. Martin, 1996, op.cit., p.p. 135-147, R. Nicholas, 1991, Cultures in the curriculum, in Loberal 
Education, vol. 77, no. 3, p.p. 16-21, W.W. Nobles, 1995, op.cit., p.p. 5-26, M.B. Norton, 1994, op.cit., 
p.p. 25-33, A.C. Ornstein, 1990, Strategies for effective teaching, New York, Harper 7 Row, D. Post, 
1995, Education and the national question today, in Comparative Education Review, vol. 39, no. 2, p.p. 
211-218, M. Rist, 1991, Ethnocentric education, in American School Board Journal, vol. 178, no. 1, p.p. 
26-39, F. Stopsky & S. Lee, 1994, op.cit.  
11 C. Cherryholmes, 1988, An exploration of meaning and the dialogue between textbooks and teaching, 
in Journal of Curriculum Studies, vol. 20, no. 1, p.p. 1-21. 
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πρόκληση που είναι µοναδική για τις ΗΠΑ συνίσταται στο γεγονός ότι αποτελούν, 

ίσως, την πιο πολυπολιτισµική σύγχρονη κοινωνία, που διακρίνεται από την ύπαρξη 

πολλαπλών εκδοχών γνώσης,12 οι οποίες αρκετά συχνά συγκρούονται µεταξύ τους, ενώ 

                                                 
12 I. Abdal-Haqq, 1994, Culturally responsive curriculum, in ERIC Clearninghouse on Teaching and 
Teacher Education, Washington:D.C, p.p. 1-4, http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed370936. 
html, G. Alter, 1995, Transforming elementary social studies: The emergence of a curriculum focused on 
diverse, caring communities, in Theory and Research in Social Studies, vol. xxiii, no. 4, p.p. 355-374, J. 
Anyon, 1979, Ideology and United States history textbooks, in Harvard Educational Review, vol. 49, no. 
3, p.p. 361-386, M.W. Apple, 2000, How the conservative restoration is justified: Morals, genes and 
educational policy, στο Μπουζάκη Σ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 315-332, A.N. Applebee, 1996, Curriculum as 
conversation, Chicago, The University of Chicago Press, J.A. Banks, 1992, op.cit., p.p. 23-37, J. Banks, 
1994, op.cit., T. Bliss, 1990, Visuals in perspective: An analysis of U.S. history textbooks, in The Social 
Studies, vol. 81, no. 1, p.p. 10-14, J. Brophy, S. McMahon & R. Prawat, 1991, Elementary social studies 
series: Critique of a representative example by six experts, in Social Education, March, p.p. 155-160, B. 
Carii, 2000, U.S. social studies in the 21st century: Internationalizing the curriculum for global citizens, in 
The Social Studies, vol. 91, no. 6, p.p. 257-264, M. Commeyras & D. Alvermann, 1994, op.cit., p.p. 268-
274, D. Corson, 1998, Changing education for diversity, Buckingham: Ph, Open University Press, K. 
Crawford, 2000, op.cit., p.p. 239-252, C.F. Diaz, 1992, op.cit., p.p. 8-10, C.F. Diaz, B.G. Massialas & 
J.A. Xanthopoulos, 1999, op.cit., M. Dunfee & H. Sagl, 1971, The textbook and elementary social 
studies, in The Social Studies, March, p.p. 125-129, R. Farren, 1994, op.cit., p.p. 23-102, R. Farren, 
1994b, Nationalism, ethnicity, national identity, and multiculturalism: Concluding observations, in 
Farnen R. (eds.) op.cit., p.p. 441-462, G. Flouris & P. Calogiannakis, 1998, Native culture and 
supranational awareness. An exploratory study of childran�s attitudes, in Willems G.M., et al. (eds.) 
Towards intercutlural language teacher education, Nijmegen, Han Press, p.p. 31-42, M. Gabler, N. 
Gabler & J. Heley, 1987, What are they teaching our children?, Wheaton:IL., Victor Books, J. Ggarcia, et 
al., 1988, Cultural pluralism in recent nonfiction tradebooks for children, in The Social Studies, vol. 79, 
no. 6, p.p. 252-255, M. Geyer & C. Bright, 1995, World history in a global age, in The American 
Historical Review, vol. 100, no. 4, p.p. 1034-1060, W. Griffen & J. Marciano, 1979, op.cit., M.B. 
Hhadley & R.W. Wood, 1987, Integrating inetrnational education into rural schools, in The Rural 
Educator, vol. 9, no. 1, p.p. 15-18, C. Hahn & J. Torney-Purta, 1999, The IEA covic education study: 
National and international perpsectives, in Social Education, vol. 63, no. 2, p.p. 425-431, B. Hall, 1985, 
EPIE, critiques elementary-level social studies textbooks, in The Social Studies, September/October, p.p. 
205-206, I. Hassan, 1998, Counterpoitns: Nationalism, colonialism, multiculturalism, etc. in personal 
perspective, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 282-294, E. Hicks, 1999, op.cit., A.G. Hilliard III, et al., 
1995, op.cit., S. LeSourd, 1992, A review of methodologies for cross-cultural education, in The Social 
Studies, vol. 83, no. 1, p.p. 30-35, I. Lister, Educating beyond the nation, in International Review of 
Education, vol. 41, no. 1-2, p.p. 109-118, R. Martin, 1993, op.cit., W.G. Martin, 1996, op.cit., p.p. 135-
147, G. McDiarmid & D. Pratt, 1974, Teaching prejudice, Ontario, The Ontario institute for studies in 
education, R. Nicholas, 1991, op.cit., p.p. 16-21, A. Nichols & A. Ochoa, 1971, op.cit., p.p. 290-294, 
W.W. Nobles, 1995, op.cit., p.p. 5-26, S.E. Nordembo, 1995, What is implied by a �European 
curriculum�? Issues of eurocentrism, rationality and education, in Oxford Revies of Education, vol. 21, 
no. 1, p.p. 41-46, J. Oakes & M. Lipton, 1999, op.cit., M. Pollack Sadker & D. Miller Sadker, 1997, 
Teachers, schools, and society, New York, McGraw-Hill, F.C. Risinger, 1993, op.cit., p.p. 1-5, M. Rist, 
1991, op.cit., p.p. 26-39, R. Saunders, 1996, National standards for United States history, in The Social 
Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 63-67, D. Scheider, 1995, A reaction to �the storm of controversy continues�, 
in The Social Studies, vol. 86, no. 6, p.p. 275-276, J.P. Shaver, 1989, Lessons from the past: The futer of 
an issues-centerd social studies curriculum, in The Social Studies, vol. 80, no. 5, p.p. 192-196, I. 
Solomon, 1988, Strategies for implementing a pluralistic curriculum in the social studies, in The Social 
Studies, vol. 79, no. 6, p.p. 256-259, C. Soudien, 1999, Rrace, culture, and curriculum development in the 
USA: a study of the process of introducing a multicultural dimension into the curriculum, in Moon B. & 
Murphy P. (eds.) Curriculum in context, London, The Open University Press, p.p. 230-244, C.A. Torres, 
1998, op.cit., P. Weaver, 1988, Education that is multicultural and global, in The Social Studies, vol. 79, 
no. 3, p.p. 107-109, J. Wertsch, 1998, op.cit., E. Yaeger & J. Morris III, 1995, History and computers: 
The views from selected social studies journals, in The Social Studies, vol. 86, no. 5, p.p. 277-282, J. 
Zevin, 1993, op.cit., p.p. 82-86.         
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παράλληλα συµβάλλουν στον εκ των προτέρων αποκλεισµό ορισµένων ατόµων ή 

κοινωνικών ή εθνικών οµάδων.  

Ένα από τα πολλά θέµατα που προκαλούν σύγχυση και συµβάλλουν στην 

ύπαρξη διχογνωµιών στην αµερικανική κοινωνία είναι εκείνο της φυλής και της 

κουλτούρας. Ένα από τα βασικότερα ερωτήµατα που απορρέουν από αυτήν την 

κατάσταση είναι: Ποιοι είναι οι αµερικανοί πολίτες και µε ποιον τρόπο τα σχολεία θα 

βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν τον εαυτό τους, την αµερικάνικη κοινωνία, 

καθώς και τον κόσµο µέσα στον οποίο θα κληθούν να ζήσουν στο µέλλον;  

Για να µάθει κάποιος για ένα άλλο πολιτισµό, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει τη 

δική του ταυτότητα. Για να το επιτύχουν αυτό οι ΗΠΑ ως έθνος, οφείλουν να 

συµπεριλάβουν στο περιεχόµενο των εγχειριδίων τους, σε περίπτωση που το ίδιο 

φαινόµενο ισχύει και για τις υπόλοιπες σειρές εγχειριδίων κοινωνικών σπουδών, και 

την ιστορία των µαύρων, των ισπανόφωνων, των ιθαγενών αµερικανών, καθώς και 

άλλων εθνικών µειονοτήτων που ευρίσκονται σε σηµαντικό ποσοστό στους κόλπους 

των ΗΠΑ.13 Το να είναι κάποιος µορφωµένος σε µια πολυπολιτισµική χώρα όπως οι 

ΗΠΑ, θα πρέπει να σηµαίνει ότι είναι ικανός να έχει καλές και αποτελεσµατικές 

σχέσεις, µε αρκετές από τις σηµαντικότερες πολιτισµικές οµάδες που διαβιούν γύρω 

του.    

                                                 
13 H.C. Triandis, 1997, Προς τον πλουραλισµό στην εκπαίδευση, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) 
Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 130-165, G. Alter, 1995, op.cit., p.p. 
355-374, M. Boyle-Baise, 1996, op.cit., p.p. 81-87, J. Brophy, S. McMahon & R. Prawat, 1991, op.cit., 
p.p. 155-160, D. Corson, 1998, op.cit., C.S. Evans, 1987, op.cit., p.p. 545-555, R. Farren, 1994, op.cit., 
p.p. 23-1022, B. Garrii, 2000, op.cit., p.p. 257-264, H.L. Gates, 1992, op.cit., p.p. 328-331, H.A. Giroux, 
1995, The politics of insurgent multiculturalism in the era of Los Angeles uprising, in Kanpol B. & 
McLaren P. (eds.) op.cit., p.p. 107-124, M.B. Hadley & R.W. Wood, 1987, op.cit., p.p. 15-18, G. 
Jauregui Bereciartu, 1994, Decline of the nation-state, Reno, University of Nevada Press, Iowa State 
Department of Public Instruction, 1984, Career education: Multicultural nonsexist education in Iowa 
schools, Des Moines, Iowa State Department of Public Instruction, J. Kincheloe, P. Slattery & S. 
Steinberg, 1998, Contextualizing teaching, New York, Longman, M. Koundoura, 1998, Multiculturalism 
or multinationalism?, in Bennett D. (ed.) op.cit., p.p. 69-88, L. Kramer & D. Reid, 1994, op.cit., p.p. 1-24, 
J. Lynch, 1991, Human rights, racism and the multicultural curiculum, The Social Studies, vol. 87, no. 2, 
p.p. 141-153, C. MacCarthy, 1991, Multicultural approaches to racial inequality in the United States, in 
Oxford Review of Education, vol. 17, no. 3, p.p. 301-317, P.H. Martorella, 1996, Teaching social studies 
in middle and secondary schools, Englewood Cliffs:N.J., Merrill & Prentice Hall, F. Morrow Fling, 1994, 
One use of sources in the teaching of history, in The Social Studies, vol. 85, no. 5, p.p. 206-210, J. 
Nelson, Global connections: Infusing a global perspective into our schools, in Social Studies Journal, vol. 
26, p.p. 52-57, J. Patrick, 1997, op.cit., p.p. 1-4, L. Pesce, et al., 1996, Addressing society�s problems in a 
global studies class, in The Social Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 60-62, B. Readings & B. Schaber, 1993, 
The question mark in the midst of modernity, in Readings B. & Schaber B. (eds.) Postmodernism across 
the ages, New York, Syracuse University Press, p.p. 1-30, F.C. Risinger, 1992, op.cit., p.p. 1-5, I. 
Solomon, 1988, op.cit., p.p. 256-259, C. Soudien, 1999, op.cit., p.p. 230-244, F. Stopsky & S. Lee, 1994, 
op.cit.   
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1.4. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ» ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία, υποστηρίζεται η άποψη ότι οι διαφορές ανάµεσα στα 

εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα, δεν εστιάζονται τόσο στο ωρολόγιο πρόγραµµα των 

µαθηµάτων, όσο στην επιλογή του συγκεκριµένου προς µάθηση περιεχοµένου, καθώς 

και στον τρόπο χρήσης του περιεχοµένου αυτού.1 Έτσι, ως προς την Αγγλία και την 

Ελλάδα, οι κοινωνικές σπουδές παρουσιάζονται µε τη µορφή αυτόνοµων µαθηµάτων, 

ενώ στην περίπτωση των ΗΠΑ ως ένα µέσο µετάδοσης της έννοιας του πολίτη.2   

Ωστόσο, όπως είδη επισηµάνθηκε, η ανάλυση περιεχοµένου έδειξε ότι το 

µάθηµα των κοινωνικών σπουδών που περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, και 

στις τρεις χώρες που εξετάστηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής, ως προς την 

προβολή των «άλλων» ήταν η Ιστορία. Η ιδεολογική χρήση του συγκεκριµένου 

                                                 
1 Κ. Βρύζα, 1997, Παγκόσµια επικοινωνία. Πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Χ. ∆ούκα, 
1997, «Ελληνική παιδεία και ευρωπαϊκότητα»: Σε αναζήτηση σχέσεων, στο Νέα Παιδεία, τ. 82, σ.σ. 15-
35, Π. Καλογιαννάκη, 1998, M. Sadler, I. Kander, N. Hans και η συγκριτική παιδαγωγική. Αναζητήσεις 
και προβληµατισµοί µέσα από το έργο τους, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, ∆. Λολώνη, 1997, ∆ιεθνής 
εκπαίδευση για τον αιώνα που έρχεται. Αναπτυξιακή και περιβαλλοντική εκπαίδευση, στο Το Σχολείο και 
το Σπίτι, τ. 6-7, σ.σ. 357-358, Π. Ξωχέλλη & Α. Καψάλη, 1992, Έκθεση έρευνας «Συγκρότηση αρχείου 
και αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων δηµοτικού σχολείου και γυµνασίου», Θεσσαλονίκη, σ.σ. 1-21, Α. 
Χουρδάκη & ∆. Καραγιώργου, 1998, Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σπουδή και τη διδασκαλία του 
Πολιτισµού και της Ιστορίας, σε αναφορά µε την αξιολόγηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού και τη 
διατύπωση βασικών προτάσεων, στο ∆αµανάκη Μ. (επιµ.) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. 
Θεωρητικές και εµπειρικές προσεγγίσεις, Ρέθυµνο, Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., σ.σ. 127-152. �All different all equal�, 
1995, Education pack-ideas, tools and resources for intercultural education, Brussels, European Youth 
Centre, L. Couloubaritsis, et al., 1993, The origins of European identity, Brussels, European 
Interuniversity Press, Council of Europe, 1995, Against bias and prejudice. The Council of Europe�s work 
on history teaching and history textbooks, Strasbourg, Council for Cultural Co-operation, E. Garcea, 
1998, European perspectives on intercultural communication, in European Journal of Intercultural 
Studies, vol. 9, no. 1, p.p. 25-40, D. Harkness, 1995, History, democratic values and tolerance in Europe: 
The experience of countries in democratic transition, Strasbourg, Council of Europe, D. Post, 1995, 
Education and the national question today, in Comparative Education Review, vol. 39, no. 2, p.p. 211-
218.   
2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το θέµα αυτό βλέπε Β΄ µέρος της παρούσας µελέτης, 
κεφάλαιο 4.1, καθώς και: Allen R. 1996, op.cit., 1-26, M. Boyle-Baise, 1996, Multicultural social studies: 
Ideology and practice, in The Social Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 81-87, P. Close, 1995, Citizenship, 
Europe and change, London, MacMillan, E. Cresson, Learning for active citizenship, in 
http://europa.eu.in/comm/education/ citizen/citiz-en.html, M. Hartoonian, 1992, The social studies and 
project 2061: An opportunity for harmony, in The Social Studies, vol. 83, no. 4, p.p. 160-163, R. Janzen, 
1995, The social studies conceptual dilemma: Six contemporary approaches, in The Social Studies, vol. 
86, no. 3, p.p. 134-140, J. Lemlech, 1984, Curriculum and instructional methods for the elementary 
school, New York, MacMillan, publ., J.P. Lunstrum, 1990, Contexts of social studies education, in The 
Social Studies, vol. 81, no. 6, p.p. 264-270, B.G. Massialas, 2000, Global imperatives for social studies in 
the 21st century, in Welch G.F. & Mawgood E. (eds.) Education reform in the United Arab Emirates: A 
global perspective, Dubai, Ministry of Education and Youth UAE, p.p. 468-483, J. Reinhartsz & D. 
Beach, 1997, Teaching and learning in the elemntary school. Focus on curriculum, New Jersey, Merrill, 
J.P. Shaver, 1990, Research and the teaching of social studies, in The Social Studies, vol. 81, no. 6, p.p. 
239-243, F. Stopsky & S. Lee, 1994, op.cit., R. Woolever & K. Scott, 1988, Active learning in social 
studies. Promoting cognitve and social growth, Glenview, Scott, Firesman and Company.    
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µαθήµατος συνιστά ένα πρόβληµα, το οποίο ανάγεται χρονικά στον 19ο αιώνα.3 Από 

τότε η ιστορική γνώση επιστρατεύεται για να ερµηνεύσει το παρόν της εκάστοτε 

κοινωνίας, και καλείται, παράλληλα, να επιτελέσει ορισµένες πολύ συγκεκριµένες 

λειτουργίες, όπως είναι η κατασκευή ή η εδραίωση της εθνικής ταυτότητας, η 

καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης, η ιδεολογική χειραγώγηση διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων, η θεωρητική θεµελίωση εδαφικών ή άλλων διεκδικήσεων, καθώς 

και η νοµιµοποίηση των θέσεων και των πολιτικών, και όχι µόνο, επιδιώξεων των 

κυρίαρχων οµάδων.   

Στο µάθηµα της ιστορίας, αποδίδονται πολλαπλοί και σηµαντικοί στόχοι, οι 

κυριότεροι από τους οποίους είναι η παροχή στους µαθητές συστηµατικών γνώσεων για 

το παρελθόν µε ένα σύγχρονο τρόπο, δηλαδή µέσω της παρουσίασης και τοποθέτησης 

των ιστορικών γεγονότων σε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό πλαίσιο, καθώς και η 

διάπλαση του χαρακτήρα και η καλλιέργεια του εθνικού φρονήµατος των µαθητών, 

µέσω της προσφοράς συγκεκριµένων προτύπων συµπεριφοράς.4 Γίνεται, εποµένως, 

                                                 
3 Σ. Βούρη, 1997, Τα Σλαβικά εγχειρίδια ιστορίας της Βαλκανικής (1991-1993). Τα έθνη σε πόλεµο, 
Αθήνα, εκδ. Gutenberg, Σ. Βούρη, 2000, Η αρχαιότητα ως πηγή εθνικών τεκµηρίων στα βαλκανικά 
εγχειρίδια ιστορίας (1991-1996), στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) Η εικόνα του 
«άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 101-116, Γ. 
∆άλκου, 1996, Τα κεφάλαια τέχνης στο µάθηµα της ιστορίας: Μια προσέγγιση από την οπτική γωνία του 
δασκάλου της ιστορίας, στο Νέα Παιδεία, τ. 78, σ.σ. 80-91, Χ. Κάτσικα, 1990, Η ιδεολογική χρήση της 
εικόνας στην ιστορία, στο Λόγος και Πράξη, τ. 42, σ.σ. 16-19, Ν. Ξανθόπουλου, 1997, Η διδακτική 
παρουσίαση της ιστορίας σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, στο Το Σχολείο και το Σπίτι, τ. 1, σ.σ. 11-
20, H. Bhabha, 1998, Culture�s in between, in Bennett D. (ed.) Multicultural states, London, Routledge, 
p.p. 29-36, D. Coulby, 2000, The playing fields of Eton: Warfare and curricular systems in Europe, στο 
Μπουζάκη Σ. (επιµ.) Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, τιµητικός τόµος Α.Μ. Καζαµία, Αθήνα, εκδ. 
Gutenberg, p.p. 349-362, A. Kallis, 1999, Coping with the uncomfortable past: a comparative analysis of 
the teaching of World War II and the role of historical education in the construction of a �European� 
identity, in Ross A. (ed.) Young citizens in Europe, London, CiCe publ., p.p. 281-288, K. Malik, 1996, 
Universalism and difference: race and the postmodernists, in Race & Class, vol. 37, no. 3, p.p. 1-17. 
4 Ε. Αβδελά, 1998, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα, εκδ. Νήσος, Γ. Γρυντάκη, 1996, Το ιστορικό ανέκδοτο 
ως τρόπος αισθητοποίησης του µαθήµατος της ιστορίας, στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 41-42, σ.σ. 64-71, J. 
Justin, 2000, Ρητά και υπονοούµενα µηνύµατα στα ευρωπαϊκά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, στο Καψάλη 
Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 117-138, Α. Κουλουµπαρίτση & Π. Καβούρη, 1994, 
Πως υλοποιείται το αναλυτικό πρόγραµµα της ιστορίας στο δηµοτικό σχολείο, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
τ. 74, σ.σ. 62-70, Α. Κουλουµπαρίτση, 1995, ∆υσνόητο περιεχόµενο στα σχολικά βιβλία ιστορίας: 
Μεθοδολογικές υποδείξεις για τη διδασκαλία και την κατανόησή τους, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 
22, σ.σ. 282-292, ∆. Μελά, 2000-2001, Θεώρηση και αναθεώρηση των βιβλίων ιστορίας της Ε΄ και Στ΄ 
δηµοτικού, στο Εκπαιδευτικοί Προσανατολισµοί, τ. Χειµώνας, σ.σ. 20-23, Ε. Νάκου, 1997, Ιστορική 
σκέψη και ιστορική εκπαίδευση στα τέλη του 20ου αιώνα, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 96-97, σ.σ. 97-
105, J. Spinthourakis & J. Katsislis, 1999, Multicultural education: Historical and sociological 
foundations, in Rigas A.V. (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, Ellinika 
Grammata, p.p. 181-194, J. Patrick, 1993, Geography in history: A necessary connection in the school 
curriculum, in Eric Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Bloominghton:IN, p.p. 1-
7, http://www.ed. gov/databases/ERIC_Digests/ed360220.html, F.C. Risinger, 1993, The core ideas of 
�lessons from history: Essential understandings and historical perspectives students should acquire�, in 
Eric Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Bloominghton:IN, p.p. 1-5, 
http://www.ed. gov/databases/ERIC_Digests/ed363527.html, K. Robbins, 1993, History, religion and 
identity in modern Britain, London, The Hambledon Press, C. Titus, 1994, History education for global 
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εύκολα κατανοητό, ότι η παραδοσιακή ιστορική εκπαίδευση ενδιαφέρεται 

αποκλειστικά για την αναπαραγωγή µιας αυστηρά προκαθορισµένης ιστορικής γνώσης, 

η οποία συνδέεται µε µια συγκεκριµένη αντίληψη των «αντικειµενικών» γεγονότων.  

Εξαιτίας της φύσης του, το µάθηµα της Ιστορίας προσφέρεται σε µεγαλύτερο 

βαθµό, από ότι άλλα µαθήµατα των κοινωνικών σπουδών, για ιδεολογική 

εκµετάλλευση. Όποιος ελέγχει το παρελθόν µπορεί να ορίζει το παρόν, να νοµιµοποιεί 

την κυριαρχία του όσο και την αµφισβήτηση της κυριαρχίας των άλλων.5 Έτσι, τα 

αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο κατασκευής και 

αναπαραγωγής των εικόνων και των αντιλήψεων τόσο σε σχέση µε τον εθνικό εαυτό 

όσο και σε σχέση µε τον εθνικό «άλλο», µέσα από την εξιστόρηση των γεγονότων του 

παρελθόντος, η οποία αναδεικνύει τους εκάστοτε εχθρούς και φίλους.   

Είναι γνωστό, ότι το µάθηµα της Ιστορίας φέρνει στο προσκήνιο τις διαφορές 

που υφίστανται µεταξύ ορισµένων λαών, τις οποίες και αξιολογεί, αποδίδοντας δίκιο 

στον ένα ή τον άλλο. Αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής είναι η δηµιουργία ή η 

ενίσχυση εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ενώ αρκετά συχνά ευθύνεται για 

την ενεργοποίηση αισθηµάτων εθνικού ανταγωνισµού, καθώς και πολιτισµικής ή 

φυλετικής ανωτερότητας.6 Στα πλαίσια αυτά, η εκδοχή της σχολικής Ιστορίας συνιστά 

                                                                                                                                               
understanding, in Eric Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Bloominghton:IN, p.p. 
1-4, http://www.ed. gov/databases/ERIC_Digests/ed370882.html, J. Wertsch, 1998, Mind in action, New 
York, Oxford University Press.   
5 Α.Ε. Γκότοβου, 2001, Οικουµενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα. Η επαναδιαπραγµάτευση του 
νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. Ιδίου, Π. Ξωχέλλη, κ.ά., 2000, Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά 
βιβλία ιστορίας των βαλκανικών χωρών, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 
67-100, Κ. Παπαµανώλη, 2000, Η ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευση, στο 
Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 9-15, M. Ferro, 2000, Πως αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον 
κόσµο, Αθήνα, εκδ. Μεταίχµιο, J. Anderson, 1994, How we learn about race through history, in L. 
Kramer, D. Reid & W. Barney (eds.) Learning history in America. Schools, cultures and politics, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, p.p. 87-106, L. Kramer & D. Reid, 1994, Introduction: 
Historical knowledge, education, and public culture, in L. Kramer, D. Reid & W. Barney (eds.) op.cit., 
p.p. 1-24.   
6 Α. Αλεξανδρή, 1997, Οι Έλληνες και Εµείς, στο Σύγχρονα Θέµατα, τ. 64, σ.σ. 97-104, Φ.Κ. Βώρου, 
1997, Για την επίδραση της διδασκαλίας της ιστορίας στη διαµόρφωση των συνειδήσεων, στο Τα 
Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, σ.σ. 36-43, M. Cikar, 2000, «Παρουσιάσεις» των πολιτικών κοινοτήτων στα 
τουρκικά εγχειρίδια της εποχής της δηµοκρατίας, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) 
όπ.π., σ.σ. 335-350, Γ. Γρυντάκη, 1997, ∆ιδακτική της ιστορίας: Παράγοντες ιστορικής εξέλιξης, στο Τα 
Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, σ.σ. 60-67, Θ. Κατσουλάκου, 2000, Χαιρετισµός, στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. & 
Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 22-23, Α. Κουλουµπαρίτση & Π. Καβούρη, 1994, όπ.π., σ.σ. 62-70, Σ, 
Μάππα, 1982, Ιστορία και ιδεολογία: τα σχολικά εγχειρίδια, στο Κριτική της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(1974-1981), Αθήνα, Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, σ.σ. 62-77, Γ. Μαυρογιώργου, 1990, Σχέδιο 
πρότασης για τη διδασκαλία µιας «αντίπαλης» ιστορίας στο σχολείο, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 55, 
σ.σ. 17-26, D. McCrone, 2000, Η κοινωνιολογία του εθνικισµού, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Y. 
Minoski, 2000, Οι ιστορικές προσωπικότητες των γειτόνων στα σχολικά εγχειρίδια στοιχειώδους και 
µέσης εκπαίδευσης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, στο Καψάλη Α., 
Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 197-203, Γ. Πασχαλίδη, 2000, Χαιρετισµός, στο Καψάλη 
Α., Μπονίδη Κ. & Σιπητανού Α. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 13-14, Α. Σκοπετέα, 1995, Βαλκανικές εθνικές 
ιστορίες, στο Έθνος-κράτος-εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και 
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µια χρονολογική στατική περιγραφή γεγονότων, τα οποία συνδέονται γραµµικά µεταξύ 

τους, στη λογική µιας συνέχεια χωρίς αντιφάσεις, που αρχίζει από τους αρχαίους 

χρόνους και φτάνει ως τη σύγχρονη εποχή.          

 Όσον αφορά τώρα το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών στους "άλλους", αυτό 

εντάχθηκε, και στις τρεις χώρες, στην υποκατηγορία βία, συγκρούσεις, πόλεµοι. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι µαθητές των εν λόγω χωρών, που χρησιµοποιούν το υλικό 

που εξετάστηκε στην παρούσα εργασία, έρχονται σε επαφή µε τους «άλλους» λαούς και 

µαθαίνουν γι' αυτούς, κυρίως, µέσω εχθροπραξιών, συρράξεων και συγκρούσεων. Η 

εικόνα των «άλλων» και στις τρεις χώρες που εξετάστηκαν διαµορφώνεται ανάλογα µε 

τις ανάγκες της παρουσίασης και αξιολόγησης του εκάστοτε έθνους. Έτσι, η κάθε 

προσπάθεια να χρησιµεύσει η Ιστορία για την καλλιέργεια της κρίσης των µαθητών 

ναρκοθετείται από την υπεράσπιση της εικόνας και της έννοιας του έθνους. 

Από τα όσα προαναφέρθηκαν, καθίσταται σαφές ότι η Ιστορία που διδάσκεται 

στο σχολείο, και στις τρεις χώρες που εξετάστηκαν, απέχει πολύ από τα βιώµατα και τις 

εµπειρίες των µαθητών. Επιπρόσθετα, δεν καταβάλλονται προσπάθειες από την πλευρά 

του σχολείο προκειµένου να βοηθήσει τους µαθητές να εντάξουν τα όσα µαθαίνουν στο 

εν λόγω µάθηµα σε ένα ευρύτερο ρεαλιστικό κοινωνικοοικονοµικό συγκείµενο. Έτσι, 

οι µαθητές αποδέχονται ότι η δική τους εθνική και κοινωνική κατάσταση αποτελεί τον 

κανόνα, και κατά συνέπεια ότι παρεκκλίνει από αυτή αποτελεί κάτι το ξένο, το 

διαφορετικό.  

 ∆εν µας ξενίζει, εποµένως, το γεγονός ότι η ανάλυση περιεχοµένου του 

αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, καθώς και των 

αντίστοιχων εγχειριδίων του µαθητή, τόσο της Αγγλίας όσο και της Ελλάδας και των 

ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι στην πλειοψηφία τους διαπνέονται από εθνικιστικά µηνύµατα. Η 

κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την ενδυνάµωση παρά την εξάλειψη των 

κοινωνικών στερεοτύπων του "άλλου" ως περίεργου, ξένου και ακατανόητου. 

 Επιπρόσθετα, το αναλυτικό πρόγραµµα και τα εγχειρίδια για το µαθητή, εκτός 

                                                                                                                                               
Γενικής Παιδείας, σ.σ. 305-318, Ρ. Σταυρίδου-Πατρικίου, 2001, Η αυτογνωσία, κοινό ζητούµενο 
ιστορίας και ανθρωπολογίας, στο Μέντορας, τ. 3, σ.σ. 145-148, ∆. Τρίγκα, 1997, Οι ιστορικές έννοιες και 
η διδακτική σηµασία τους στο εγχειρίδιο ιστορίας της Ε΄ δηµοτικού σχολείου, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
τ. 92, σ.σ. 69-74, Γ. Τσιάκαλου, 2000, Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, Κ. τσουκαλά, 1995, Ιστορία, µύθοι και χρησµοί. Η αφήγηση της ελληνικής συνέχειας, στο 
Έθνος-κράτος-εθνικισµός, όπ.π., σ.σ. 287-304, Κ. Τσουκαλά, 1999, Η εξουσία ως λαός και ως έθνος, 
Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, Α. Χουρδάκη & ∆. Καραγιώργου, 1998, όπ.π., σ.σ. 127-152, L. Couloubaritsis, et 
al., 1993, The origins of European identity, Brussels, European Interuniversity Press, E. Konstantinidou, 
1998, Changes in the Greek history schoolbooks: How effective are they in �improving� the image of the 
national other?, στο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά εγχειρίδια 
των Βαλκανικών χωρών, Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου.  
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από το ότι είναι έντονα εθνοκεντρικά, χαρακτηρίζονται επιπλέον από ένα 

ευρωκεντρισµό, που αξιολογεί τον ευρωπαϊκό πολιτισµό ως ανώτερο αναφορικά µε 

όλους τους άλλους πολιτισµούς.7 Έτσι, τα έθνη, οι λαοί και οι πολιτισµοί 

κατατάσσονται σε µία αξιολογική κλίµακα, η οποία αλλού είναι σαφής και αλλού 

έµµεση, που αποδίδει στη ∆υτική Ευρώπη την αδιαµφισβήτητη πρώτη θέση. Ως 

τεκµήρια της ανωτερότητας αυτής του ευρωπαϊκού πολιτισµού θεωρούνται η επίδραση 

που ασκεί µέσω της τεχνολογικής και οικονοµικής του εξέλιξης πάνω στους "λιγότερο 

ανεπτυγµένους" πολιτισµούς, καθώς και η προέλευσή του από τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισµό, κυρίως στην περίπτωση της Αγγλίας και της Ελλάδας και σε σαφώς 
                                                 
7 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και οι: Χ. ∆ούκα, 2000, Η παιδεία στην κοινωνία της 
πληροφορίας, Αθήνα, εκδ, Γρηγόρη, E.W. Eisner, 1999, Αναλυτικά προγράµµατα και εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, Λευκωσία, εκδ. Λειβαδιώτη, Α. Ζαφειράκου, 1997, Έκθεση για την Ευρω-µεσογειακή 
διάσκεψη «Η αντίληψη του άλλου στην εκπαίδευση», Mondorf-les-Bains, 3-5 Νοεµβρίου, Α. 
Σανουδάκη, 2000, Εθνικιστικό βιβλίο ή οικουµενική προσέγγιση, παρουσιάστηκε στη ∆ιεθνή ∆ιηµερίδα 
µε θέµα: «Βιβλία Ιστορίας. Θεώρηση ή Αναθεώρηση;», Ηράκλειο Κρήτης, 11-12 Φεβρουαρίου, Κ. 
Τσουκαλά, 1999, Η εξουσία ως λαός και ως έθνος, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, A.S. Ahmed, 1995, �Ethnic 
cleansing�: a metaphor for our time?, in Ethnic and Racial Studies, vol. 18, no. 1, p.p. 1-23, P. Batelaan, 
1995, The implications of international documents on intercultural education, in Batelaan P. & Coomans 
F. (eds.) The international basis for intercultural education including anti-racist and human rights 
education, Hilversum, Council of Europe, p.p. 16-25, G. Bell, 1995, Towards the Europe school: 
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µικρότερο βαθµό σε εκείνη των ΗΠΑ. Έτσι, η µαύρη Αφρική εµφανίζεται σχεδόν 

εξολοκλήρου «εκτός ιστορίας» ενώ οι προκολοµβιανές ιστορίες δοµήθηκαν στο όνοµα 

λαών και πολιτισµών για τους οποίους ελάχιστα είναι «γνωστά» στις λεγόµενες δυτικές 

χώρες.  

Μέσα στο συγκείµενο αυτό, ο ∆υτικός Βορράς, χάρη στα τεχνικά και 

οικονοµικά µέσα που διαθέτει, κατασκεύασε µια εξιδανικευµένη εικόνα του εαυτού του 

και ταυτόχρονα δηµιούργησε µια παραµορφωµένη εικόνα του Νότου και της Ανατολής, 

την οποία όχι µόνο χρησιµοποιεί για δικό του όφελος, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί να 

την επιβάλει τόσο στον ίδιο το Νότο όσο και στην Ανατολή. Το δυτικό πολιτισµικό 

πρότυπο ασκεί µια οικουµενική ηγεµονία, η οποία, ανάµεσα στα άλλα, συντελεί στην 

περιθωριοποίηση, την παραµόρφωση ή ακόµα και στον εν δυνάµει αφανισµό των 

άλλων πολιτισµών. Η πολιτισµική αυτή επιδροµή αποστερεί από τις κοινωνίες του 

Νότου και της Ανατολής τη γνώση του εαυτού τους και της ιστορίας τους, 

εξασθενίζοντας τη συλλογική τους µνήµη και παραποιώντας την πολιτισµική τους 

φυσιογνωµία. Ως απόρροια της πρακτικής αυτής και στις τρεις χώρες που εξετάστηκαν 

στην εργασία αυτή, τα προβλήµατα των αποµακρυσµένων µη δυτικών χωρών 

εξετάζονται µε συντοµία ή δεν αναφέρονται καν, ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες 

που παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι� αυτό οι µαθητές που έρχονται σε 

επαφή µε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό δεν µπορούν να αποκτήσουν µια 

αληθινή γνώση γι� αυτούς τους λαούς και πολιτισµούς.       

 Η πρακτική αυτή εναρµονίζεται µε τα πορίσµατα διεθνών ερευνών, σύµφωνα µε 

τα οποία η απόσταση, καθώς και η ποσότητα των επαφών διαδραµατίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη δηµιουργία ασαφών και αρνητικών στερεοτυπικών συλλήψεων για κάποιους 

λαούς. Έτσι, οι αρνητικές εικόνες σχετίζονται κυρίως µε τους γειτονικούς λαούς µίας 

χώρας, παρά µε αυτούς που είναι χιλιοµετρικά αποµακρυσµένοι από αυτήν. 

Επιπρόσθετα, όσο περισσότερες είναι οι επαφές ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες, 

τόσο λιγότερο θετικές είναι οι αντιλήψεις που διατηρούν η µία για την άλλη.8 

 Κατά συνέπεια, η ένταξη και των τριών χωρών που εξετάστηκαν, στα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας, στον ευρύτερο γεωφυσικό τους χώρο είναι καθαρά 

γεωγραφική, αφού πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισµικά τοποθετείται στον ανεπτυγµένο 

δυτικό και ειδικότερα στο δυτικοευρωπαϊκό κόσµο. Η διάκριση αυτή θεωρείται ακόµα 

                                                 
8 G. Marin, J. M.  Salazar, 1985, Determinants of hetero and autostereotypes: Distance, Level of Cοntact, 
and Socioeconomic Development in Seven Nations, in Journal of Crosscultural Psychology, Vol. 16, No. 
4, σ.σ. 403-422. 
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πιο χαρακτηριστική, µε την έννοια ότι ο ανώτερος αυτός ευρωπαϊκός πολιτισµός δεν 

ταυτίζεται µε τη γεωγραφική έννοια της Ευρώπης, αλλά µε τις Βόρειες και ∆υτικές 

χώρες  της ηπείρου, µε αποτέλεσµα από τον ανώτερο αυτό ευρωπαϊκό πολιτισµό να 

αποκλείονται οι λαοί της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης. Η κατωτερότητά τους 

αποδίδεται έµµεσα µε την αποσιώπησή τους και µε την παράλληλη έµφαση στον 

ευρωπαϊκό πολιτισµό και τη σηµασία του. 

 Συνοψίζοντας,9 θα λέγαµε ότι οι άλλοι λαοί στη διάρκεια των αιώνων είτε 

απειλούν τον εθνικό εαυτό είτε δεν έχουν καµία σχέση µαζί του. Έτσι, απουσιάζουν οι 

πολιτισµικές συνέπειες της µακρόχρονης κοινής ζωής και ιστορίας µε άλλους λαούς και 

άλλα έθνη. Η διαστρέβλωση, λοιπόν, καθώς και η µη παρουσίαση των νέων 

πραγµατικοτήτων της παγκόσµιας σκηνής, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η εικόνα 

που παρουσιάζουν το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών, 

καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια για το µαθητή του δηµοτικού σχολείου και των 

τριών χωρών που εξετάστηκαν στην εργασία αυτή. Οι άλλοι πολιτισµοί, αν και δεν 

απουσιάζουν, εντούτοις, παρουσιάζονται ως λιγότερο σηµαντικοί και πλήρεις από τον 

αντίστοιχο εθνικό πολιτισµό.10 

                                                 
9 Τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό για την Αγγλία και τις ΗΠΑ, δεν είναι συµπεράσµατα που 
έχουν καθολική ισχύ σε όλη τη χώρα. Αφορούν µόνο εκείνους τους πληθυσµούς µαθητών που έρχονται 
σε επαφή µε τα συγκεκριµένα εγχειρίδια που αναλύθηκαν για κάθε µια από τις παραπάνω χώρες 
αντίστοιχα.   
10 Σε ανάλογες παρατηρήσεις καταλήγουν και οι: Ε. Αβδελά, 1997β, Χρόνος, ιστορία και εθνική 
ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, στο Φραγκουδάκη Α. & ∆ραγώνα Θ. (επιµ.) όπ.π., σ.σ. 49-71, Κ. 
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Gutenberg, Φ.Κ. Βώρου, 1997, Βιβλιοκρισία για φίλους, στο Νέα Παιδεία, τ. 83, Ε. Γεράση., Σύγχρονη 
Ελληνική Ταυτότητα, Αθήνα, εκδ. Ροές, 1989, Α.Ε. Γκότοβου, 2001, Οικουµενικότητα, ετερότητα και 
ταυτότητα. Η επαναδιαπραγµάτευση του νοήµατος της παιδείας, Ιωάννινα, εκδ. Ιδίου, J. Cummins, 1999, 
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Νέα Παιδεία, τ. 82, σ.σ. 15-35, Χ. ∆ούκα, 2000, Η παιδεία στην κοινωνία της πληροφορίας, Αθήνα, εκδ. 
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Ωστόσο, η πρακτική αυτή των εθνοκεντρικών και Ευρωκεντρικών Α.Π. δεν 

αποτελεί χαρακτηριστικό µόνο των χωρών που εξετάστηκαν, αλλά είναι αρκετά συχνή 

τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον ∆υτικό κόσµο.11 Μέσα στα πλαίσια αυτά, 

τα σχολικά αναλυτικά προγράµµατα των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών 

αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στην ανάλυση του ρόλου του έθνους ως µέλους της 

διεθνούς κοινότητας. Συνήθως αυτά που διδάσκονται αφορούν το εκάστοτε έθνος-

κράτος και στοχεύουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της εθνικής πίστης και του 

πατριωτικού αισθήµατος. Κατά συνέπεια, τα αναλυτικά προγράµµατα αποτελούν ένα 
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από τα βασικότερα εργαλεία του κράτους για την αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας 

και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.12 

          Η µελέτη των σχετικών τεκµηρίων έδειξε ότι οι εν λόγο χώρες επέλεξαν, 

κυρίως, τη σχολική γνώση που ενσαρκώνεται στο λόγο των εθνοπολιτιστικών 

στοιχείων, της εθνικής ταυτότητας, της διαχρονικής ιστορικής συνοχής και συνέχειας, 

καθώς και της εθνικής υπερηφάνειας και αριστείας, καλλιεργώντας παράλληλα τον 

εθνοκεντρισµό. Είναι εξάλλου γνωστό, ότι η κάθε πολιτεία επιδιώκει να διαµορφώσει 

ιστορική και κοινωνική συνείδηση στα άτοµά της µέσα από θέσεις, ιδέες και απόψεις, 

οι οποίες βασίζονται σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα αξιών και ένα σύνολο 

εκπαιδευτικών γνώσεων. Τόσο οι αξίες όσο και η εκπαιδευτική γνώση επιλέγονται, 

αξιολογούνται και επιβάλλονται µε βάση την κυρίαρχη ιδεολογία και διοχετεύονται 

µέσω της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όπου το αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί µια από 

τις πιο ουσιώδεις διαδικασίες της. 

Είναι κοινός τόπος, η συζήτηση για τα Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια να 

θεµελιώνεται γύρω από ένα βασικό ερώτηµα. Ποιές αξίες, στάσεις, δεξιότητες, 

στρατηγικές και γνώσεις θεωρείται ότι πρέπει να αποκτήσουν οι σηµερινοί µαθητές, για 

να µπορέσουν να ζήσουν δηµιουργικά στον κόσµο του αύριο; Με βάση το ερώτηµα 

αυτό, το πλαίσιο ανάπτυξης των αναλυτικών προγραµµάτων θεµελιώνεται σε µια 

προσπάθεια προσδιορισµού του κόσµου του αύριο, καθώς και των σηµαντικότερων 

παραγόντων που θα τον διαµορφώσουν. ∆ηµιουργείται έτσι ένα πλαίσιο παραδοχών για 

την κοινωνία και το µαθητή, το οποίο στηρίζει τις εκάστοτε επιλογές, οι οποίες 

παράλληλα αναζητούν εχέγγυα εγκυρότητας που συνδέονται άρρηκτα µε τη γενικότερη 

αποδοχή τους από όλες τις κοινωνικο-πολιτικές οµάδες της συγκεκριµένης κοινωνίας.13 

                                                 
12 D. Coulby, 1995, op.cit, του ιδίου, 1997,European Curricula, Xenophobia and Warfare, in Comparative 
Education, Vol. 33, No. 1, p.p. 29-41, G.  Flouris, 1997, op.cit., p.p. 17-39. 
13 Χ. Αντωνίου, 2000, Εκπαίδευση και εκπαιδευτικοί ως παράγοντες καλλιέργειας της ευρωπαϊκής µας 
ταυτότητας, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 17-26, J.A. Banks, 1997, Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση και οι 
κριτικές της: Βρετανία και Ηνωµένες Πολιτείες, στο Modgil S., κ.ά. (επιµ.) Πολυπολιτισµική εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.σ. 343-359, Κ. Παπαµανώλη, 2000, Η ευρωπαϊκή διάσταση της 
ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο Μακεδνόν, τ. 7, σ.σ. 9-15, Μ. Στογιαννίδου, 2000, 
Πολυπολιτισµικότητα και παγκοσµιοποίηση: Η κατασκευή της «Ευρώπης» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στο Κωνσταντοπούλου Χ., κ.ά. (επιµ.) «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, 
Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ.σ. 121-134, Γ. Τσιάκαλου, 2000, Οδηγός αντιρατσιστικής αγωγής, Αθήνα, εκδ. 
Ελληνικά Γράµµατα, �All different all equal�, 1995, op.cit., M.L. Amaral Varela de Freitas, 2000, 
Textbooks and citizenship education, in Ross A. (ed.) op.cit., p.p. 253-256, A. Bellack, 1964, Knowledge 
structure and the curriculum, in Smith O. (ed.) Education and the structure of knowledge, Chicago, Rand 
McNally & Company, p.p. 263-289, P. Cloase, 1995, Citisenship, Europe and change, London, 
MacMillan, D. Coulby, 1996, Euroepan culture: Unity and fracturs, in Winther-Jensen Th. (ed.) 
Challenges to European education?: Cultural values, national identities and global responsibilities, New 
York, Peter Lang, p.p. 241-252, Editorial Essay, 1992, in Comparative Education Review, vol. 36, no. 1, 
p.p. 1-9, G. Flouris & P. Calogiannakis, 1998, op.cit., p.p. 31-42, A. Hourdakis & P. Calogiannakis, 1996, 
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 Το έργο της εκπαίδευσης είναι να παράσχει στα παιδιά τις πολιτιστικές βάσεις 

που θα τους επιτρέψουν να αποκρυπτογραφήσουν, όσο αυτό είναι δυνατό, τις 

µεταλλάξεις που σηµειώνονται. Αυτό προϋποθέτει πως θα κάνει κάποιες επιλογές από 

τη µάζα των πληροφοριών που την περιβάλλει, προκειµένου να εξηγήσει καλύτερα και 

να τοποθετήσει τα συµβαίνοντα σ' ένα ευρύτερο ιστορικό σύνολο.14 

 Το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να απαντήσει στις πολλαπλές 

προκλήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας, στην προοπτική του συνεχούς 

εµπλουτισµού των γνώσεων και της ενεργούς συµµετοχής του πολίτη που είναι 

προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των καιρών µας. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
op.cit., B. Kanpol, 1995, op.cit., p.p. 177-195, A. Kodakos, et al., 1998, The new European value system 
as it appears in school textbooks, in proceedingd of the International Conference �Sustainable 
Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education�, vol. 2, p.p. 125-130, M. 
Koutselini, 2000, op.cit., p.p. 101-108, W.S. Longstreet, 1990, The social studies: In serach of an 
epistemology, in The Social Studies, vol. 81, no. 6, p.p. 244-248, W.S. Longstreet & H.G. Shane, 1993, 
Curriculum for a new millenium, Boston, Allyn & Bacon, J. Lynch, 1991, Human rights, racism and the 
multicultural curriculum, The Social Studies, vol. 87, no. 2, p.p. 141-153, J.W. Perry, 1985, Multicultural 
and psychology in plural societies, paper presented at the 1st IACCP Circum-Mediterranean Conference 
on �Ethnic Minorities in Europe� Malmo, Sweden, June 25-28, p.p. 1-20, P. Slattery, 1995, Curriculum 
development in the postmoedrn era, New york, Garland, C. Theophilides & M. Koutselini-Ioannides, 
1996, op.cit., p.p. 1-24.    
14 A. Hourdakis, 1996, A global dimension via the teaching of the ancient world: theoretical concepts and 
an empirical approach from Greek primary textbooks, in Mediterranean Journal of Educational Studies, 
vol. 1, no. 2, p.p. 157-182, του ιδίου, , 1999, �MADE IN�� or teaching history in a global age, in A. V. 
Rigas (ed.) Education of ethnic minorities: Unity and diversity, Athens, Ellinika Grammatap.p. 491-518. 
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2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η συστηµατική ανάλυση των σχετικών τεκµηρίων της Αγγλίας, της Ελλάδας 

και των ΗΠΑ κατέδειξε ποικίλα συµπεράσµατα, τα κυριότερα από τα οποία είναι: 

1. Το µάθηµα που περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών και στις τρεις προς 

εξέταση χώρες, είναι η Ιστορία. Ακολουθεί η Γεωγραφία, ενώ το µικρότερο 

ποσοστό αναφορών συγκέντρωσε το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής. 

2. Τις περισσότερες αναφορές ανεξάρτητα από χρονική περίοδο τις συγκέντρωσε 

στην περίπτωση της Αγγλίας η Ευρώπη, ακολουθούµενη από την Αφρική, στην 

περίπτωση της Ελλάδας η Ασία, ακολουθούµενη από την Ευρώπη, και στην 

περίπτωση των ΗΠΑ η Ευρώπη, ακολουθούµενη από την Αµερική. Και στις 

τρεις χώρες, στην τελευταία θέση κατατάχθηκε η Ωκεανία.  

3. Οι λεγόµενοι "κοντινοί- γείτονες" λαοί, και στις τρεις χώρες που εξετάστηκαν 

συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών. Και στις τρεις χώρες, οι 

λαοί αυτοί, που είναι διαφορετικοί για κάθε χώρα, παρουσιάζονται ως επί το 

πλείστον µέσω συγκρούσεων και πολέµων, όπου τις περισσότερες φορές 

«εµείς» έχουµε το δίκιο και οι «άλλοι» το άδικο. Επιπρόσθετα, οι αναφορές 

στον πολιτισµό και στην προσφορά των λαών αυτών στην παγκόσµια 

κληρονοµιά είναι σαφώς λιγότερες και µάλιστα ορισµένες φορές αρνητικές. 

 Πιο συγκεκριµένα: 

α. Όσον αφορά την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, και στις τρεις χώρες που 

εξετάστηκαν, µεγάλο ποσοστό αναφορών, η έκταση του οποίου ποικίλει από χώρα σε 

χώρα, αναφέρεται σε συγκρούσεις και πολεµικά γεγονότα.  

β. Απεναντίας και για τις τρεις χώρες, οι υποκατηγορίες οι οποίες υπερτερούν στην 

περίπτωση της Αµερικής και της Ωκεανίας αφορούν το εµπόριο, τα επιτεύγµατα, την 

τέχνη και το οικοσύστηµα. 

4. Το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών που εντοπίστηκαν ήταν στην περίπτωση 

της Αγγλίας ουδέτερες, ακολουθούν οι αρνητικές και στην τελευταία θέση 

βρίσκονται οι θετικές. Ως προς την Ελλάδα πρώτες έρχονται οι αρνητικές 

αναφορές, ακολουθούν οι ουδέτερες και τελευταίες έρχονται οι θετικές. Τέλος, 

στις ΗΠΑ υπερτερούν οι ουδέτερες, ακολουθούν οι θετικές και στην τελευταία 

θέση βρίσκονται οι αρνητικές αναφορές. 

5. Τόσο το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων των κοινωνικών σπουδών όσο 

και τα αντίστοιχα εγχειρίδια του µαθητή, παρά τον σχετικά µεγάλο αριθµό 
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αναφορών στους "άλλους", εξακολουθούν να παραµένουν, και στις τρεις χώρες, 

σε µεγάλο βαθµό εθνοκεντρικά. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η εθνικιστική 

εκπαίδευση εξακολουθεί να παραµένει ζωντανή, παρά τη µεγάλη συζήτηση που 

διεξάγεται και στις τρεις αυτές χώρες αυτή αναφορικά µε την πολυπολιτισµική, 

την εθνική, την αντιρατσιστική, και την κοινωνικο-κονστρουκτιβιστική 

εκπαίδευση. Οι "άλλοι" ορίζονται και αποκτούν σηµασία αποκλειστικά στη 

σχέση τους µε το εκάστοτε εθνικό κέντρο και αγνοούνται όταν δεν συµβάλλουν 

στην επιβεβαίωση της µοναδικότητάς του.  

6. Αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής είναι ο εντοπισµός της έλλειψης 

πληροφοριών και τις εµπειριών µέσα στα τεκµήρια που εξετάστηκαν, οι οποίες 

σχετίζονται µε τους πολιτισµικά διαφορετικούς κατοίκους των χωρών αυτών, 

καθώς και επαρκούς περιεχοµένου που σχετίζεται µε οικουµενικά και 

πολυπολιτισµικά θέµατα και/ή προβλήµατα. 

7. Εκτός από τον εθνοκεντρισµό, το αναλυτικό πρόγραµµα και τα σχολικά 

εγχειρίδια του µαθητή και στις τρεις χώρες διαχέονται και από έναν έντονο 

Ευρωκεντρισµό, σύµφωνα µε τον οποίο ο ∆υτικός πολιτισµός είναι ο µόνος 

αξιόλογος πολιτισµός που εµφανίστηκε στον πλανήτη. Σ' αυτόν η ανθρωπότητα 

οφείλει τα πάντα. Η προσφορά των άλλων πολιτισµών στην παγκόσµια 

κληρονοµιά είτε αποκρύπτεται είτε παρουσιάζεται ως προσφορά του 

Ευρωπαϊκού πολιτισµού µέσω της νοµιµοποίησης που του παρέχει ο αρχαίος 

ελληνικός πολιτισµός, στον οποίο εντοπίζονται οι ρίζες του. Υπό την έννοια 

αυτή, νοµιµοποιούµαστε σε κάποιο βαθµό να κάνουµε λόγο για µία δεύτερη 

ουσιαστικά µορφή εθνοκεντρισµού ή υπερεθνο-ευρωκεντρισµού. 

8. Ο υπόλοιπος κόσµος και ειδικότερα οι χώρες του λεγόµενου αναπτυσσόµενου 

κόσµου, παρουσιάζονται κυρίως µέσω των προβληµάτων που τις µαστίζουν, γι' 

αυτό και προσάπτονται σ' αυτές κυρίως αρνητικοί χαρακτηρισµοί. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις αφήνεται να διαφανεί ότι υπάρχει και γι' αυτές µια ελπίδα 

"σωτηρίας", η οποία θα προέλθει µόνο από την ανάπτυξή τους και τον 

ενστερνισµό του ∆υτικού τρόπου ζωής. 

9. Και στις τρεις χώρες τα τεκµήρια των οποίων εξετάστηκαν, οι προκαταλήψεις 

απέναντι σε συγκεκριµένες οµάδες ή λαούς είναι εµφανείς και συνοδεύονται 

από την ύπαρξη ηθεληµένων ή µη λαθών, παραλήψεων και στερεοτυπικών 

χαρακτηρισµών. Οι λαοί που αντιµετωπίζονται ως υποδεέστεροι είναι εκείνοι 

που διαβιούν στις χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής. 
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10. Οι µορφές µε τις οποίες εµφανίζονται οι προκαταλήψεις, που απαντώνται στα 

τεκµήρια που εξετάστηκαν, απέναντι σε ορισµένους από τους εκάστοτε 

εθνικούς «άλλους», ανάλογα µε τη χώρα αναφοράς, είναι εξής: δεν 

εµφανίζονται καθόλου οι συγκεκριµένοι «άλλοι» µέσα στα εγχειρίδια, 

παρουσιάζονται µέσω στερεοτυπικών χαρακτηρισµών, υπάρχει µια έλλειψη 

ισορροπίας στην επιλογή του σχετικού περιεχοµένου η οποία συνοδεύεται και 

από µια επιλεκτικότητα απέναντι σ� αυτό, το περιεχόµενο που παρουσιάζεται σε 

πολλές περιπτώσεις δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα, αλλά αποτελεί µια 

φαντασιακή νοητική κατασκευή, οι πληροφορίες για ορισµένους λαούς 

παρουσιάζονται κατακερµατισµένες και αποσπασµατικές και όχι ως µια συνεχής 

και αυτοτελής οντότητα, και, τέλος, χρησιµοποιούνται συχνά λεκτικές µορφές 

προκατάληψης, οι οποίες εκφράζονται µε τη βοήθεια «κατάλληλα» επιλεγµένων 

επιθέτων και επιθετικών προσδιορισµών.               

 Τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, καθιστούν φανερό το γεγονός ότι το 

αναλυτικό πρόγραµµα και τα σχολικά εγχειρίδια των µαθηµάτων των κοινωνικών 

σπουδών της Αγγλίας, της Ελλάδας και των ΗΠΑ, που εξετάστηκαν στην εργασία 

αυτή,1 όχι µόνο δεν είναι απαλλαγµένα από τα στερεότυπα και τις εικόνες εχθρού για 

τους «άλλους» λαούς, αλλά ταυτόχρονα καλλιεργούν την υποταγή στην εξουσία, και 

κατά συνέπεια την επιθετικότητα, η οποία αντί να στρέφεται προς τις υπεύθυνες 

πολιτικές ηγεσίες, απευθύνεται σε άλλες, µη - εθνικές, ανθρώπινες οµάδες. 

                                                 
1 Τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό για την Αγγλία και τις ΗΠΑ, δεν είναι συµπεράσµατα που 
έχουν καθολική ισχύ σε όλη τη χώρα. Αφορούν µόνο εκείνους τους πληθυσµούς µαθητών που έρχονται 
σε επαφή µε τα συγκεκριµένα εγχειρίδια που αναλύθηκαν για κάθε µια από τις παραπάνω χώρες 
αντίστοιχα.   



 493

3.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Τα όσα προέκυψαν από την έρευνα αυτή έδειξαν ότι τα εκπαιδευτικά 

συστήµατα της Αγγλίας, της Ελλάδας και των ΗΠΑ φαίνεται ότι έως τις µέρες µας 

δεν έχουν συνειδητοποιήσει σε όλη τη βαρύτητά της τη δυναµική της πολιτισµικής 

ποικιλίας. Μέχρι σήµερα η ιστορία των εκπαιδευτικών αυτών συστηµάτων δείχνει ότι 

η εκπαίδευση είχε ως στόχο κυρίως την εξασφάλιση της οµογενοποίησης, της 

συνοχής του πληθυσµού της χώρας µέσα από την κοινή γλώσσα, τα κοινά ιδανικά και 

τις κοινές αξίες. Η συνειδητοποίηση της πολυπολιτισµικότητας και της ανάγκης 

παιδαγωγικής αντιµετώπισής της θέτει σήµερα την εκπαίδευση απέναντι στο καθήκον 

µιας δυναµικής παρέµβασης. 

 Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον οποίο η εκπαίδευση αγωνιζόταν να 

καθορίσει και να γνωστοποιήσει στους µαθητές τις σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν τη φύση του έθνους - κράτους και την ιστορία του, οφείλει να αγωνιστεί 

προκειµένου να γνωστοποιήσει και να µεταδώσει σ' αυτούς τις πληροφορίες εκείνες 

που θα τους καταστήσουν ικανούς να κατανοήσουν και να σέβονται τόσο την 

Ευρωπαϊκή όσο και την Παγκόσµια κοινότητα και την ιστορία τους. Το γεγονός ότι ο 

ρατσισµός και η ξενοφοβία στρέφονται είτε προς εκείνους που θεωρείται ότι δεν 

ανήκουν στην επονοµαζόµενη "δυτικο-ευρωπαϊκή οικογένεια" είτε προς εκείνους που 

τοποθετούνται οριακά στα σύνορά της, θέτει σοβαρά θεωρητικά, πολιτικά, αλλά και 

εκπαιδευτικά ζητήµατα σε σχέση µε την αντιµετώπισή τους. 

 Το νέο ευρωπαϊκό και διεθνές καθεστώς επιβάλλουν την αποδέσµευση της 

εκπαίδευσης από τον εθνοκεντρικό χαρακτήρα της και την ένταξή της στο ευρωπαϊκό 

και διεθνές της συγκείµενο, καθώς και στη συλλογιστική του εθνικού και διεθνικού 

της ρόλου, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα µε τα οράµατα της νέας µετανεωτερικής 

εποχής. Μέσα στο συγκείµενο αυτό, η εκπαίδευση δεν µπορεί πλέον να είναι ο 

υπηρέτης του έθνους-κράτους, αλλά ούτε και ο υπηρέτης των λίγων ισχυρών εθνικών 

κρατών.  

Στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης οφείλουν να αναζητηθούν οι παράγοντες 

εκείνοι που συµβάλλουν στη δηµιουργία και στην αναπαραγωγή της µισαλλοδοξίας 

και της ξενοφοβίας. Και οι παράγοντες αυτοί δεν είναι άλλοι από: 

• Τον εγωισµό, εξαιτίας του οποίου το άτοµο θεωρεί τον εθνικό 

πολιτισµό ανώτερο από οποιονδήποτε άλλο. 
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• Η άγνοια, η οποία συντελεί στην αύξηση της δυσπιστίας και του 

φόβου απέναντι στον εθνικό «άλλο». 

• Οι προκαταλήψεις, οι οποίες διευκολύνουν την αναπαραγωγή των 

στερεοτύπων, καθώς και της στρέβλωσης της πραγµατικότητας. 

• Οι ανακριβείς αξιολογικές κρίσεις, στις οποίες υποκρύπτονται 

παρεξηγήσεις και πλάνες. 

  Εξάλλου, το «εµείς» δεν υπάρχει µόνο ως βάση για τη συλλογικότητα του 

έθνους και της θρησκείας, αλλά και για τη συλλογικότητα των διαφόρων ηπείρων, 

δηλαδή, όλου του κόσµου. Ο «άλλος» µέσα και έξω από το εθνικό κράτος δεν µπορεί 

πλέον να γίνεται αντιληπτός ως ξένος ή κατώτερος, αλλά ως ισότιµος πλησίον και 

συνάνθρωπος. Μέσα από αυτή τη θεώρηση δεν θα προωθείται η εθνική υπερηφάνεια 

και µισαλλοδοξία, αλλά η αριστεία της συλλογικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης, 

οπουδήποτε αυτή υπάρχει. Με τον τρόπο αυτό, η ενότητα έρχεται µέσα από τη 

διαφορετικότητα και στοχεύει στη διαπολιτισµική ευαισθησία, ενώ η αλληλόδραση 

των ανθρώπων συµβάλλει στην ειρηνική συνύπαρξή τους. 

Στο σηµερινό κόσµο, όλες οι κοινωνίες είναι ετερογενείς, γι� αυτό και καµία 

δεν γλιτώνει από το φαύλο κύκλο της µισαλλοδοξίας. Γι� αυτό σήµερα, περισσότερο 

από ποτέ, είναι αναγκαίο να δηµιουργήσουµε νέα εργαλεία γνώσης και να 

υιοθετήσουµε νέες στρατηγικές πρόληψης και καταπολέµησης.     

 Ειδικότερα, το σχολείο οφείλει να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν 

γνώσεις, ικανότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν: 

* Να εξετάζουν µε ευφυή τρόπο τα πολύπλοκα ζητήµατα που επηρεάζουν την 

καθηµερινή ζωή στη σύγχρονη κοινωνία. Όπως την ουσιώδη ανάγκη για παγκόσµια 

ειρήνη, τη µείωση των πηγών ενέργειας, τις οικουµενικές σχέσεις, το µέλλον. Η 

αδυναµία κατανόησης αυτών των προβληµάτων οδηγεί στην απάθεια και στην 

επιθετικότητα. 

* Να αποκτήσουν το αίσθηµα της οικουµενικής αλληλεξάρτησης. Η επιβίωση του 

πλανήτη απαιτεί την κατάργηση των ιδεολογικών και των γεωγραφικών συνόρων. Ο 

ατοµικισµός και η αποµόνωση απειλούν την παγκόσµια ειρήνη. 

* Να συνειδητοποιήσουν µε έναν περισσότερο ευαίσθητο και δηµιουργικό τρόπο ότι 

τα ανθρώπινα προβλήµατα και οι ανθρώπινες ανάγκες είναι κοινές για όλους τους 

ανθρώπους, καθώς και ότι υπάρχουν πάρα πολλές οµοιότητες αναφορικά µε τον 
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τρόπο που οι άνθρωποι αισθάνονται, αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν ο ένας τον άλλο 

σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. 

* Να κατανοήσουν ότι τα άτοµα που ανήκουν σε διαφορετικές εθνικές ή 

θρησκευτικές οµάδες είναι δυνατό να έχουν διαφορετική άποψη για κάποιο 

συγκεκριµένο θέµα, η οποία µπορεί να είναι εξίσου αξιόλογη µε αυτή των µαθητών. 

Επιβάλλεται η ανάπτυξη της ικανότητας του ανθρώπου να κατανοεί το "ξένο", αυτό 

που δεν είναι ή δεν κάνει ο ίδιος, και η καλλιέργεια της ανοχής και του σεβασµού του 

συνανθρώπου που διαθέτει διαφορετικό φυλετικό προσδιορισµό, χρώµα και 

θρήσκευµα, καθώς και διαφορετικές ηθικές και ιδεολογικές αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις. 

*Να αναγνωρίσουν την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σε συνδυασµό 

µε την ανάπτυξη της συνείδησης της κοινωνικής ευθύνης. 

*Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την αυξανόµενη πολυπλοκότητα των 

παγκόσµιων θεµάτων και να µπορούν να ελέγχουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες 

που δέχονται από τα ΜΜΕ και τις άλλες πηγές πληροφόρησης. 

 *Να αναπτύξουν ευαισθησία απέναντι στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

ανθρωπότητα και στην προαγωγή της ειρήνης και της προόδου προς το συµφέρον 

όλων. 

 Στο σηµείο αυτό, θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι αυτό που λείπει 

από τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα και που πρέπει να πάρει τη θέση που 

της αξίζει είναι η λεγόµενη αγωγή για την ειρήνη. Θεωρούµε ότι η αγωγή για την 

ειρήνη πρέπει επιτέλους ν' απασχολήσει σοβαρά τόσο τους παιδαγωγούς όσο και τους 

πολιτικούς ιθύνοντες των χωρών τα τεκµήρια των οποίων εξετάστηκαν στην παρούσα 

µελέτη. Γιατί σήµερα που η βία και η επιθετικότητα αποτελούν πια µια καθηµερινή 

πραγµατικότητα, η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεφύγει από την τακτική που ακολουθεί 

τόσα χρόνια και να σταµατήσει πια να προβάλλει ανάλογες καταστάσεις. Οφείλει να 

προετοιµάσει τους µαθητές έτσι ώστε να µπορέσουν να αποκτήσουν θετικές στάσεις 

απέναντι στην ειρηνική συµβίωση των λαών, στην αλληλεγγύη και στο πνεύµα 

συνεργασίας και παράλληλα να προσπαθήσει να περιορίσει και γιατί όχι και να 

εξαλείψει τις στερεότυπες εκείνες αντιλήψεις που οδηγούν στον εγκλωβισµό της 

σκέψης και περιορίζουν τη συνεργασία µεταξύ των λαών. 

 Γι' αυτό και πρέπει να δοθεί περισσότερη έµφαση στην εκπαίδευση που 

στοχεύει στη διεθνή συνεργασία και κατανόηση των λαών, µε την ανάπτυξη θεµάτων 

όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, χώρες και κουλτούρες, διεθνείς οργανισµοί, κ.λπ. 
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Επιπρόσθετα, οι νέοι άνθρωποι απαιτείται να συνειδητοποιήσουν ότι οι πολλαπλές 

ταυτότητες αποτελούν ήδη µια πραγµατικότητα για τους περισσότερους ανθρώπους 

του πλανήτη, παρά την επιθυµία πολλών εθνικών κρατών και των εκπαιδευτικών τους 

συστηµάτων να αποκρύπτουν αυτήν την πραγµατικότητα. 

 Η διεθνής, λοιπόν, αυτή διάσταση στην εκπαίδευση θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από το πνεύµα της οικουµενικότητας και πολυπολιτισµικότητας για 

να δηµιουργήσει τις βάσεις για τη διαµόρφωση της ταυτότητας του παγκόσµιου 

πολίτη, δίνοντας έµφαση στις ουµανιστικά προσανατολισµένες ανθρώπινες αξίες της 

ιστορίας, της επιστήµης, της τεχνολογίας, της λογοτεχνίας και της τέχνης. Η 

προοπτική του κοσµοπολίτη προϋποθέτει τη γνώση και την κατανόηση µιας πλειάδας 

πολιτισµών οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως διακριτικές οντότητες. Αν οι άνθρωποι 

εκπαιδεύονται για να ζουν ως πολίτες του κόσµου, θα ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τη φτώχεια και την εξαθλίωση του αναπτυσσόµενου κόσµου, για τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη. ∆εν θα ζουν έγκλειστοι στον 

εθνικό τους εγωισµό. Θα αντιλαµβάνονται µάλιστα καλύτερα τις εθνικές τους 

ιδιαιτερότητες και τον εαυτό τους. 

 Βέβαια, θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να µη φτάσουµε σε µία 

άλλη ακραία κατάσταση, όπου η υπερβολή της ιδέας της παγκόσµιας συνείδησης ν' 

αποβεί εις βάρος της συνείδησης της εθνικής ταυτότητας του κάθε ατόµου. Γι' αυτό 

µια τέτοια είδους προσέγγιση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτη, προκειµένου να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της παγκόσµιας συνείδησης, χωρίς να παραγκωνίζει την 

ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε λαού. 

 Το ερώτηµα, λοιπόν, που προκύπτει εύλογα είναι τι είδους Α.Π. απαιτείται, 

προκειµένου να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω. Η αναλυτική περιγραφή είναι πέρα 

από τους στόχους της εργασίας αυτής. Σηµειώνουµε, όµως, ότι το Α.Π. οφείλει να 

στοχεύει στην ταυτόχρονη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της λήψης αποφάσεων και 

των οικουµενικών αξιών. Μια κριτική γνώση των πολιτισµικών διαφορών και 

οµοιοτήτων οφείλει ν' αποτελεί απόρροια ενός τέτοιου αναλυτικού προγράµµατος. 

Γιατί αυτό που σήµερα χρειαζόµαστε είναι µία εκπαίδευση, η οποία θα προετοιµάζει 

τους εθνικούς πολίτες της να γίνουν και "υπερπολιτισµικοί" µε την έννοια ότι θα 

εκτιµούν ως πολίτες την πραγµατική κληρονοµιά των πλούσιων αλληλεξαρτώµενων 

κοινωνιών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 Ωστόσο, οι όποιες προσπάθειες σχεδιασµού και εφαρµογής ενός νέου Α.Π. 

οφείλουν να αποφύγουν την προσέγγιση εκείνη που αντιµετωπίζει την ανθρώπινη 
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ιστορία µόνο ως πορεία θριάµβου της ∆ύσης. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται την 

αντίληψη ότι η εκπαιδευτική γνώση είναι αποκλειστικό προϊόν της Ευρώπης και τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει τη µορφή του νεωτερικού λόγου που εκφράζεται ως 

οικουµενικός, ολιστικός και αποκλειστικός. Ένα ευρωκεντρικό µόνο Α.Π. δεν 

πρόκειται ν' ανταποκριθεί στις ανάγκες των µελλοντικών γενεών περισσότερο από 

ένα εθνοκεντρικό Α.Π. Και αυτό γιατί η Ευρώπη, όπως και οποιοδήποτε έθνος - 

κράτος, δεν αποτελεί τον κόσµο, αλλά ένα τµήµα ενός αλληλεξαρτώµενου διεθνούς 

συστήµατος. Αν το Α.Π. δεν προωθεί την κατανόηση και των µη-ευρωπαϊκών 

πολιτισµών, ενδεχοµένως, θα βλάψει τις µελλοντικές γενεές. Η αύξηση της 

ρατσιστικής δραστηριότητας στην Ευρώπη αποτελεί µια έκδηλη υπενθύµιση του 

κινδύνου που αντιµετωπίζουν όλες οι κοινωνίες. 

 Η νέα, λοιπόν, µορφή Α.Π. θα πρέπει εκτός των άλλων να χαρακτηρίζεται και 

από τα εξής: 

* Τη διεύρυνση της προοπτικής της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, προκειµένου ν' 

αποφευχθεί ο στενός ευρωκεντρισµός. 

* Την αναγνώριση της συνεισφοράς και των επιρροών των µη - ευρωπαϊκών 

πολιτισµών, σ' αυτό που συνήθως θεωρείται ως "ευρωπαϊκή πολιτισµική 

κληρονοµιά". 

* Την κατανόηση και την εκτίµηση του τρόπου ζωής των ανθρώπων σε άλλες 

περιοχές του κόσµου, µε έµφαση στις αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής, της 

Μέσης Ανατολής και της Νότιας Αµερικής. 

Επιπρόσθετα, οφείλει να καθιστά τους µαθητές ικανούς: 

*Να κατανοήσουν τη συνολικότητα των εµπειριών όλων των εθνικών και 

πολιτισµικών οµάδων που διαβιούν στο συγκείµενο τους εθνικού τους κράτους. 

*Να κατανοήσουν το γεγονός ότι η ύπαρξη διαφοροποιήσεων µεταξύ ιδεών και 

πραγµατικοτήτων ενυπάρχει πάντα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα όλων των 

ανθρώπινων κοινωνιών. 

*Να υιοθετήσουν αξίες, στάσεις και τρόπους συµπεριφοράς, οι οποίοι στηρίζουν τον 

εθνικό πλουραλισµό και την πολιτισµική διαφοροποίηση, ενώ ταυτόχρονα δοµούν 

και στηρίζουν το έθνος-κράτος, καθώς και την κυρίαρχη εθνική κουλτούρα. 

*Να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για τη διενέργεια 

αποτελεσµατικών διαπροσωπικών, διεθνικών και διαπολιτισµικών αλληλοδράσεων.    

 Η επίτευξη όλων αυτών δεν µπορεί να γίνει ουσιαστικά µέσα από τα ήδη 

γνωστά και ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα µε βάση τα χωριστά µαθήµατα, που 



 498

χρησιµοποιούνται συνήθως σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, προτείνουµε τη 

χρήση του διαθεµατικού/διακλαδικού µοντέλου Α.Π. Μέσω της ολιστικής αυτής 

προσέγγισης:1 

* Προωθείται η ενεργός συµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτικών στη χάραξη της 

πορείας της µάθησης. 

* Εφαρµόζεται η διερευνητική διδασκαλία και ανθίζει ο ενδελεχής διαλογισµός 

(reflectivity). 

* Κατανοείται η προσωπική ταυτότητα των µαθητών µέσω της διερεύνησης των 

εµπειριών και των αξιών τους. 

* Γίνεται αντιληπτό το περιεχόµενο της κοινωνικής αλλαγής και της συνέχειας που 

διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. 

* Αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα των µαθητών. 

 Το επόµενο στάδιο αφορά την προσεκτική επιλογή των σχολικών εγχειριδίων 

που χρησιµοποιούνται από το µαθητή µέσα στη σχολική τάξη. Και αυτό, γιατί δε 

µπορούµε να µιλάµε για κατανόηση και αποδοχή των "άλλων" όταν χρησιµοποιούν οι 

µαθητές µονοπολιτισµικά προσανατολισµένα εγχειρίδια. Τα σχολικά εγχειρίδια 

οφείλουν να συµβάλλουν καθοριστικά στην ενδυνάµωση της κατανόησης και του 

σεβασµού των άλλων πολιτισµών. Τα κεφάλαια εκείνα που αναφέρονται σε άλλες 

χώρες θα πρέπει να είναι διαµορφωµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τόσο 

οι άκριτες στερεοτυπικές κρίσεις όσο και η επιφανειακή µάθηση. Τα κεφάλαια αυτά 

θα πρέπει κυρίως να επιδρούν θετικά στη διάθεση των µαθητών να γνωρίσουν όσους 

το δυνατόν περισσότερους πολιτισµούς και περιοχές του κόσµου. Επιπρόσθετα, 

εκείνο που θα πρέπει να απασχολεί τα σχολικά εγχειρίδια είναι η λειτουργικότητα του 

κάθε πολιτισµού κάτω από τις συγκεκριµένες ιστορικές, κοινωνικοπολιτικές και 

οικονοµικές συνθήκες που λειτουργεί, και όχι η ανωτερότητα ή κατωτερότητά του σε 

σύγκριση µε κάποιους άλλους πολιτισµούς. 

 Θα θέλαµε να τονίσουµε συµπερασµατικά για τα σχολικά εγχειρίδια, ότι θα 

πρέπει να εστιάζονται κυρίως: 

                                                 
1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο µοντέλο σχεδιασµού αναλυτικών 
προγραµµάτων βλέπε: Γ. Φλουρή & Π.  Καλογιαννάκη, 1996, Η Ευρώπη ως λόγος και ως πολιτισµική 
αξία: Μια πιλοτική έρευνα για τις στάσεις των Ελλήνων  µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
στο Κοσµόπουλου Α., Υφαντή Α. & Πετρουλάκη Ν. (επιµ.) Η Εκπαίδευση στην Ενωµένη Ευρώπη, 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ. 379 - 381, L. Erickson, 1995, Stirring the head, herat, and soul, 
Thousand Oaks:N.J., Corwin Press, S. Hegstrup, 1999, Interdisciplinarity- the way to cooperate across 
the professions- or an illusion?, in Ross A. (ed.) Young citizens in Europe, London, CiCe publ., p.p. 45-
52, J. Kincheloe, P. Slattery & S. Steinberg, 1998, Contextualizing teaching, New York, Longman, L. 
Stenhouse, 1975, An Introduction to Curriculum Research and Development, Ηeinemann Educational. 
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* Στην προβολή σύγχρονων προβληµάτων. 

* Στην προώθηση της ιδέας του παγκόσµιου πολίτη. 

* Στην αντικειµενική αποσαφήνιση ιστορικών και πολιτικών γεγονότων. 

* Στη διεθνή συνεργασία και κατανόηση, καθώς και στην αγωγή για την ειρήνη. 

* Στο σεβασµό των δικαιωµάτων και των πολιτισµών των άλλων λαών. 

* Στην καλλιέργεια στα νεαρά άτοµα του αισθήµατος ευθύνης και αλληλεγγύης 

απέναντι στην ανθρωπότητα. 

*Στην προαγωγή της ανοχής και της ειρήνης, καθώς και του αµοιβαίου σεβασµού 

µεταξύ των ανθρώπων.  

* Στη στηλίτευση του επεκτατισµού, της βίας, του πολέµου, του φανατισµού, των 

φυλετικών διακρίσεων, καθώς και κάθε ιδεολογίας εθνικής ή φυλετικής 

αντιπαλότητας. 

* Στην προβολή του γεγονότος ότι η ιστορική εξέλιξη στηρίζεται, ιδιαίτερα σήµερα 

στην αλληλεπίδραση των λαών και προωθείται µέσα από την επικοινωνία και τις 

φιλικές σχέσεις. 

*Στην εξισορρόπηση του περιεχοµένου που σχετίζεται µε την τοπική, την εθνική, την 

ευρωπαϊκή και την παγκόσµια ιστορία. 

* Στην ανάπτυξη υγιών συναισθηµάτων απέναντι στην εθνική, αλλά και στην 

παγκόσµια ταυτότητα, µέσω της διαµόρφωσης θετικών αντιλήψεων για τον εθνικό 

"εαυτό" και τον εθνικό "άλλο". 

*Στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτισµικών οριζόντων του ατόµου µέσω της γνώσης 

διαφορετικών πολιτισµών.  

* Στην ανάπτυξη µιας "εθνο-ευρω-κοσµοαντίληψης". 

 Σ' ένα δεύτερο επίπεδο, προτείνουµε τη συνεργασία των χωρών σε καθαρά 

παιδαγωγικό επίπεδο, για τη συγγραφή ειδικών σχολικών εγχειριδίων µε βάση την 

παιδαγωγική για την ειρήνη και την ένταξη των εγχειριδίων αυτών στη σχολική 

πράξη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι οι συγκριτικές µελέτες που γίνονται σε επίπεδο 

Α.Π. και σχολικών εγχειριδίων είναι απαραίτητο να συνδυαστούν και µε τις ανάλογες 

πολιτικές πρωτοβουλίες.  

 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η σύγχρονη εκπαίδευση οφείλει να 

προετοιµάσει τους µαθητές να µάθουν να ζουν υπό την προοπτική του "ανοίγµατος" 

στους άλλους ανθρώπους και πολιτισµούς, στους άλλους τρόπους σκέψης και ζωής. 

Μέσω της αποδοχής των διαφορών θ' αναπτυχθούν τα σπέρµατα της παγκόσµιας 

ειρήνης. Αναγνωρίζοντας την πραγµατικότητα αυτή, τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
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οφείλουν να παρέχουν σε όλους τους µαθητές µια σαφή και αντικειµενική εικόνα της 

συµβολής όλων των πολιτισµών στη δηµιουργία του παγκόσµιου πολιτισµού, χωρίς 

να υποτιµάται η ιδιαίτερη συµβολή κανενός.   

 Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν κρίνεται πλέον θεµιτή η αναπαραγωγή του 

παρελθόντος, καθώς και η οικοδόµηση µιας διακριτής ταυτότητας κάθε χώρας, αρκεί 

να τηρούνται ορισµένες απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως είναι η µη υποβάθµιση των 

άλλων λαών, η µη παραχάραξη των εθνικών τους ιστοριών, καθώς και η αποφυγή 

εθνικιστικών υπερβολών οποιασδήποτε µορφής. 

 Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, ένα άτοµο κατανοεί καλύτερα τη χώρα του και 

την ιστορία της, όταν αποβάλλει την εθνοκεντρική οπτική του, εξετάσει την ιστορία 

και τον πολιτισµό άλλων χωρών και τοποθετήσει το δικό του έθνος µέσα στα πλαίσια 

του ευρύτερου συγκείµενου των παγκόσµιων εξελίξεων.2 

 Μέσω της συνάντησης µε άλλους πολιτισµούς, του παραµερισµού των 

φραγµών που αποτελούν εµπόδιο σε µια τέτοια συνάντηση, της προώθησης των 

πολιτισµικών ανταλλαγών και του πολιτισµικού εµπλουτισµού µε στόχο την 

προώθηση της ικανότητας για διαπολιτισµική επικοινωνία, του σεβασµού της 

πολιτισµικής πολλαπλότητας και της συνειδητοποίησης του προσωπικού 

πολιτισµικού εγκλωβισµού θα µπορέσει η εκπαίδευση των πολιτών του 21ου αιώνα 

να συµβάλλει στην προώθηση της συνεργασίας, της κατανόησης, της ανάπτυξης, της 

φιλίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της γης. 

 

 

      

 

 

 

 
                                                 
2 Μ. Καϊλα & Ε. Καλογήρου-Θεοδωροπούλου, 1994, Ευρωπαϊκή ιδέα και εκπαίδευση: Η πρόληψη του 
ζητούµενου και ο Λαβύρινθος, στο Κοντογιώργη Β. & Ορφανίδη Π. (επιµ.) Ο έλληνας εκπαιδευτικός 
και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη-Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-
Γείτονα», σ.σ. 281-302, L. D� Anagelo, 1998, Cultural identity and the European dimension (14-16 
year olds), in Willems G.M., et al. (eds.) Towards intercutlural language teacher education, Nijmegen, 
Han Press, p.p. 72-85,G. Morrison, 2000, Teaching in America, Boston, Allyn & Bacon, R. Nicholas, 
1991, Cultures in the curriculum, in Loberal Education, vol. 77, no. 3, p.p. 16-21,S.E. Nordembo, 
1995, op.cit., p.p. 41-46, e. Taylor, 1994, A learning model for becoming interculturally competent, in 
International Journal of Intercultural Review, vol. 18, no. 3, p.p. 389-408, J.L. Tucker &  A.M. Evans, 
1996, The Challenge of a Global Age, in Massialas B.G. & Allen R.F., (eds.) Crucial Issues in 
Teaching Social Studies K-12, New York, Wandsworth publ., p.p. 181-218. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
1 

 
 

   
1 

ΦΥΣΗ       
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
    

  αέρας-θάλασσα -έδαφος     
  κλιµατολογικός αλλαγές     
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη     
  νέα συνείδηση     
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό     

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό     
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα     
  υγεία-αρρώστιες     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι     
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
    

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   
 

 

  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι     
 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 
 

 
 

     1 
 

 
 

1 

 
 
 
 



 503

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
2 

  2 

ΦΥΣΗ       
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
    

  αέρας-θάλασσα -έδαφος     
  κλιµατολογικός αλλαγές     
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη     
  νέα συνείδηση     
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό     

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό     
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα     
  υγεία-αρρώστιες     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι     
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
       1  1 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

       
2 

 
2 

 4 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι       9 6 15 
 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

1 20 1 20 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 
 

 
1 

 
34 

 
9 

44 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
1 

   
1 

ΦΥΣΗ       
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
    

  αέρας-θάλασσα -έδαφος     
  κλιµατολογικός αλλαγές     
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη     
  νέα συνείδηση     
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό     

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό     
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα     
  υγεία-αρρώστιες     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι     
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
    

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 1 1 
 

 

 2 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  2 2  
4 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 
 

 
 

 
4 

 
3 

 
7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
4 

   
4 

ΦΥΣΗ       
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
    

  αέρας-θάλασσα -έδαφος     
  κλιµατολογικός αλλαγές     
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη     
  νέα συνείδηση     
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό     

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό     
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα     
  υγεία-αρρώστιες     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι     
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
    

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 8 3 
 

 

 11 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  7  7 
 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

1  1 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 5  5 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 
 

 
 

 
25 

 
3 

 
28 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
1 

   
1 

ΦΥΣΗ       
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
    

  αέρας-θάλασσα -έδαφος     
  κλιµατολογικός αλλαγές     
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη     
  νέα συνείδηση     
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό     

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό     
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα     
  υγεία-αρρώστιες     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι     
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
    

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   
 

 

  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι     
 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 
 

 
 

 
1 

 
 

 
1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
65 

   
65 

ΦΥΣΗ       
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
    

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 7 5  12 
  κλιµατολογικός αλλαγές 3 7  10 
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη  2  2 
  νέα συνείδηση     
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό     

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό     
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα     
  υγεία-αρρώστιες     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι     
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
    

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
6 

 
 

 

  
6 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι     
 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

3  3 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 2  2 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 
 

 
10 

 
90 

 
 

 
100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
150 

   
150 

ΦΥΣΗ       
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 5  5 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 3 15  18 
  κλιµατολογικός αλλαγές 3 22  25 
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη  5  5 
  νέα συνείδηση     
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό     

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό     
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 12 4 7 23 
  υγεία-αρρώστιες 3 12 4 19 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 5 24  29 
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
12 9 8 29 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
97 

 
122 

 
4 

 

  
223 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι 11 7 495 516 
 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
34  

 
 

 
106 

  
140 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

4 60  64 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 
 

 
184 

 
531 

 
518 

 
715 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 
ΑΦΡΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

  
 

ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
65 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 5  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 5 7  
  κλιµατολογικός αλλαγές 6 10  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
4 39  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

11 31  
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  12 57 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
8  
 
 

 
5 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

5 4  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
250 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
  2 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 24 39  
  κλιµατολογικός αλλαγές 22 34  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  17 4 
  υγεία-αρρώστιες 11 24 2 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 11 32  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
2 11  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
41 

 
120 

 
27 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι 15 64 340 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
 11 

 
 

 
33 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

25 34  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
22 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  4  
  κλιµατολογικός αλλαγές 1 6  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  4  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
11 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  14  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  6  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

 
5 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
33 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  8  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 8  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  3 2 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

 
9 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 9  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
11 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 2  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
3 

 
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 7  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
122 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  19 1 
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  14  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
2 

 
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   2 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

 
18 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 15  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
2 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  3  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

 
2 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
3 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  1  
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 1  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
9 

 
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  2  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 2  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
4 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  3  
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 4  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
26 

 
4 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  50 3 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

 
4 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 15  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
3 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  1  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 1  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
10 

 
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  7  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

 
2 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
7 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  1  
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
3 25  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
43 

 
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  24 4 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 9  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
3 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 1  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
8 

 
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  2  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
113 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  34 8 
  κλιµατολογικός αλλαγές 1 28  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 32   
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 5   
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 28   
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
53 8  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
47 

  
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   42 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
65  

 
 

 
2 

 
1 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

30   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
265 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
  12 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  73 3 
  κλιµατολογικός αλλαγές  75  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 23  2 
  νέα συνείδηση 4   
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό 10   

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό   1 
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 6  10 
  υγεία-αρρώστιες   16 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 35 7 1 
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
120 7 5 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
65 

 
2 

 
29 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   568 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
76  

 
 

 
3 

 
20 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

131 12 7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
74 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  26  
  κλιµατολογικός αλλαγές  57  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 6 13 2 
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 3  4 
  υγεία-αρρώστιες   2 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 10 5 3 
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
26 19 6 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
79 

 
2 

 
10 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   213 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
40  

 
 

 
2 

 
1 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

54 6 3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
66 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 3 28  
  κλιµατολογικός αλλαγές 1 129  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 4   
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 4  7 
  υγεία-αρρώστιες   4 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 31   
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
108 10 3 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
128 

 
10 

 
22 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι 27  653 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
72  

 
 

 
 

 
3 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

59  8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
76 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές  52  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 16 8  
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  5  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 26 1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
52 2 1 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
16 

  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   5 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
 14 

 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

1   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
33 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  14 2 
  κλιµατολογικός αλλαγές  12  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα   1 
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 2 1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
5 

 
1 

 
1 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   1 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
9  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

6 1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
67 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 1  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  9  
  κλιµατολογικός αλλαγές  5  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  2 1 
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 3 2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 1  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
8 

 
112 

 
3 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   49 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
1  
 
 

 
4 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

6 5  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
55 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 16  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  6  
  κλιµατολογικός αλλαγές  6  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  2 7 
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 2 2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
1 4  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
14 

 
3 

 
3 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
2  
 
 

 
2 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

5 1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
110 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 6  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  6  
  κλιµατολογικός αλλαγές  5  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα   1 
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 3 3  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
4 5  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
18 

 
3 

 
4 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι 1  16 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
4  
 
 

 
10 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

18 6  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 35 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
24 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  11  
  κλιµατολογικός αλλαγές  3  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 2   
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 
ΜΑΘΗΜΑ Α.Π. 1976-

1977 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 
1976-1977 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
1976-1977 

Α.Π. 1982 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 
1985-2000 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
1985-2000 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. 
ΙΣΤΟΡΙΑ 38 8.8 1.428 11.1 120 13.5 174 6.9 2.033 18 188 2.9 3.981 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 6 1.4 905 6.9 209 23.6 17 0.7 1.689 14.9 264 4 3.090 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 30 7 509 3.7 - - 43 1.7 106 0.9 141 2.2 829 
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

 
 
2 

 
 

0.5 

 
 

32 

 
 

0.2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

42 

 
 
1.7 

 
 

487 

 
 

4.3 

 
 
15 

 
 

0.2 

 
 

578 

ΣΠΟΥ∆Η/ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
2 

 
0.5 

 
14 

 
0.1 

 
- 

 
- 

 
64 

 
2.5 

 
99 

 
0.9 

 
124 

 
1.9 

 
303 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α.Π. 1976-1977 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 1976-
1977 

ΕΙΚΟΝΕΣ 1976-
1977 

Α.Π. 1982 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 1985-
2000 

ΕΙΚΟΝΕΣ 1985-
2000 

ΣΥΝΟΛΟ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
1η - 24 4 2 - 4 680 102 278 - - 17 3 5 - - 48 7 17 - 14 280 140 174 2 - - 17 36 - 1.854 

2η - 5 - 7 - - 92 5 157 - - 15 2 61 - - 20 - 18 - - 300 18 301 - - 22 - 18 - 1.041 

3η - 5 - 2 - 5 83 5 118 - - - - 5 - 6 12 6 12 6 24 112 84 177 28 3 23 2 24 2 744 

4η 1 8 3 15 1 91 388 162 642 37 36 42 18 122 7 12 35 14 68 12 469 894 430 722 255 80 82 19 98 40 4.803 

 
1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38 
ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 

Α.Π. 1976-1977 ≠ Α.Π. 1982 
ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ∆΄ ΤΑΞΗ Ε΄ ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2 14 3 23 15 49 18 86 38 174 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - 4 5 2 12 6 17 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 7 10 10 28 11 - 2 5 30 43 
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 

42 

 
 
2 

 
 

42 

ΣΠΟΥ∆Η/ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
- 

 
10 

 
- 

 
13 

 
- 

 
10 

 
- 

 
31 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
2 

 
64 

ΣΥΝΟΛΟ - 10 - 13 9 32 13 79 32 50 24 135 78 319 
 
 

1: Α.Π. 1976-1977 
2: Α.Π. 1982 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39 
ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 1976-1977 ≠ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 1985-2000 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ∆΄ ΤΑΞΗ Ε΄ ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 131 229 209 447 485 552 598 805 1.428 2.033 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 8 - 80 - 386 800 431 889 905 1.689 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 119 19 155 23 189 27 46 37 509 106 
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

40 

 
 

31 

 
 

59 

 
 

32 

 
 

99 

ΣΠΟΥ∆Η/ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
- 

 
50 

 
- 

 
90 

 
8 

 
135 

 
6 

 
212 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14 

 
487 

ΣΥΝΟΛΟ - 50 - 90 271 383 450 682 1.061 1.419 1.106 1.790 2.888 4.414 
 
 

1: ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 1976-1977 
2: ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 1985-2000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40 
ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 
ΕΙΚΟΝΕΣ 1976-1977 ≠ ΕΙΚΟΝΕΣ 1985-2000 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ∆΄ ΤΑΞΗ Ε΄ ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - 26 19 41 91 49 10 72 120 188 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - 14 - 84 117 111 147 209 264 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - 17 - 36 - 37 - 51 - 141 
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
6 

 
 
- 

 
 
9 

 
 
- 
 
 

 
 
15 

ΣΠΟΥ∆Η/ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
- 

 
10 

 
- 

 
29 

 
- 

 
32 

 
- 
 

 
53 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
124 

ΣΥΝΟΛΟ - 10 - 29 - 75 33 130 175 209 121 279 329 732 
 
 

1: ΕΙΚΟΝΕΣ 1976-1977 
2: ΕΙΚΟΝΕΣ 1985-2000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41 
ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

 
ΜΑΘΗΜΑ Α.Π. 1976-1977 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 1976-

1977 
ΕΙΚΟΝΕΣ 1976-

1977 
Α.Π. 1982 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 1985-2000 ΕΙΚΟΝΕΣ 1985-2000 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ΙΣΤΟΡΙΑ - 19 2 8 - 7 890 134 522 - - 38 11 75 - 1 60 7 81 - 64 823 310 816 14 - 84 11 102 - 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 1 1 4 1 80 199 97 475 - 36 36 12 118 7 2 4 1 9 2 301 590 170 399 244 47 51 59 69 41 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - 21 4 13 - 3 142 42 183 - - - - - - 1 29 4 7 1 21 50 27 8 - 3 117 14 6 - 
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

8 

 
 
- 

 
 
13 

 
 

37 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

8 

 
 

20 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 
15 

 
 
13 

 
 

33 

 
 

26 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 
- 

ΣΠΟΥ∆Η/ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

 
7 

 
4 

 
1 

 
2 

  
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 
13 

 
7 

 
12 

 
7 

 
105 

 
11 

 
132 

 
123 

 
27 

 
27 

 
17 

 
24 

 
41 

 
2 

 
1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

  
 

ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
14 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  2  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
4 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
8 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
6 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

   

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  2  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
1 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 45 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
13 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 8  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  10 0 
  κλιµατολογικός αλλαγές  3  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  1  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
19 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  3  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
95 

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 16  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 46 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 
ΩΚEΑΝΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

  
 

ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
1 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

   

 
 
 
 
 



 543

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 47 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

  
 

ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
27 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
  34 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  49  
  κλιµατολογικός αλλαγές  22  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 1   
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 1 8  
  υγεία-αρρώστιες  14 2 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  11  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 36 1 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
2 

 
60 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  12  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
2 
 
 

 
27 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 11  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 48 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
40 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
  5 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  8  
  κλιµατολογικός αλλαγές  10  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 6 39  
  υγεία-αρρώστιες  14  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  16 1 
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
1 9  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
7 

 
87 

 
2 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  14 19 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
19  

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

2 26  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 49 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
33 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
  2 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  18 1 
  κλιµατολογικός αλλαγές 1 10 1 
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη  2  
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  29  
  υγεία-αρρώστιες  14  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  12  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 9  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
6 

 
92 

 
13 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  4  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
30 

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

1 22 76 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 50 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
32 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 5 23 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 1 32  
  κλιµατολογικός αλλαγές 2 11  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 20 14  
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 4 29  
  υγεία-αρρώστιες  14  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 2 32  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
2 122  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
5 

 
207 

 
11 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι 6 225 10 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
3  
 
 

 
54 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 341  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
17 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  8  
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες  14  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  3  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
  

6 
 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 23  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
4  
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
76 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  33  
  κλιµατολογικός αλλαγές  18  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  12  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  10  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
  

7 
 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
27 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  1  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
925 

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 53 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
34 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 6  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  1  
  κλιµατολογικός αλλαγές  4  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  36  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  14  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 12  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
57 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   2 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
15 

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 12  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
50 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  11  
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  27  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  11  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 10  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
84 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
24 

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 95  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 55 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
133 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 1 6 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  12  
  κλιµατολογικός αλλαγές  2  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη  17  
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  7  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  22  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 40  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
99 

 
2 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  28  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
117 

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 250  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 56 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
30 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  4  
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
17 

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 57 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
1 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 2  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
13 

 
6 

 
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  1  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
2 
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 6  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 58 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
1 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  1  
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 2  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
12 

 
13 

 
3 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  47 3 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
4 
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 15  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 59 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
1 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  1  
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 3  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
13 

 
14 

 
1 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  2  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
6 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 4  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 60 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
6 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 4  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
14 

 
99 

 
2 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  77 1 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
4 
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 13  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 61 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
1 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 2  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
13 

 
6 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  1  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
2 
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 5  

 
 
 
 
 
 



 558

ΠΙΝΑΚΑΣ 62 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
113 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  34 8 
  κλιµατολογικός αλλαγές 1 28  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 32   
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 5   
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 28   
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
53 8  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
47 

  
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   42 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
65  

 
 

 
2 

 
1 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

30   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 63 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
265 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
  12 

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  73 3 
  κλιµατολογικός αλλαγές  75  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 23  2 
  νέα συνείδηση 4   
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό 10   

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό   1 
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 6  10 
  υγεία-αρρώστιες   16 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 35 7 1 
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
120 7 5 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
65 

 
2 

 
29 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   568 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
76  

 
 

 
3 

 
20 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

131 12 7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 64 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
74 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  26  
  κλιµατολογικός αλλαγές  57  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 6 13 2 
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 3  4 
  υγεία-αρρώστιες   2 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 10 5 3 
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
26 19 6 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
79 

 
2 

 
10 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   213 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
40  

 
 

 
2 

 
1 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

54 6 3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 65 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
66 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 3 28  
  κλιµατολογικός αλλαγές 1 129  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 4   
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 4  7 
  υγεία-αρρώστιες   4 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 31   
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
108 10 3 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
128 

 
10 

 
22 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι 27  653 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
72  

 
 

 
 

 
3 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

59  8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 66 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
76 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές  52  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη 16 8  
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  5  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 26 1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
52 2 1 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
16 

  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   5 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
 14 

 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

1   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 67 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
33 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  14 2 
  κλιµατολογικός αλλαγές  12  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα   1 
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 2 1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
5 

 
1 

 
1 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   1 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
9  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

6 1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 68 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
67 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 1  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  9  
  κλιµατολογικός αλλαγές  5  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  2 1 
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 3 2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 1  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
8 

 
112 

 
3 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι   49 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
1  
 
 

 
4 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

6 5  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 69 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
55 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 16  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  6  
  κλιµατολογικός αλλαγές  6  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  2 7 
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 2 2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
1 4  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
14 

 
3 

 
3 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
2  
 
 

 
2 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

5 1  

 
 
 
 
 
 



 566

ΠΙΝΑΚΑΣ 70 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
110 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 6  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  6  
  κλιµατολογικός αλλαγές  5  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα   1 
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 3 3  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
4 5  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
18 

 
3 

 
4 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι 1  16 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
4  
 
 

 
10 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

18 6  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 71 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
24 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  11  
  κλιµατολογικός αλλαγές  3  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 2   
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   
 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
  
 
 

  

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 72 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

   

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη  3  
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
1 3  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
 

 
8 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  3  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
8 
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 13  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 73 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

   

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
3 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  2  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
5  
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 74 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

   

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
8 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
2  
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 75 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

   

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη  3  
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 10  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
25 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  6 1 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
16 

 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 29  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

   

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  1  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 77 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
46 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 6  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 1 32  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 5 6  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
  

11 
 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
109 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  82  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

 
3 
 
 

 
4 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

10 11  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 78 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
3 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  6  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 1   
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
 13  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
28 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  
9 

 
21 

 
5 

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
2  
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

1 6  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 79 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
7 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος 3 12  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι 3 2  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
  

7 
 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

 
14 

 
12 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
1 
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

3 1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 80 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
1 

 
7 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος    
  κλιµατολογικός αλλαγές  1  
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη  6  
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα 5 5  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  5  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
2 192 3 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
169 

 
12 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  

20 
 

343 
 

28 
  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
άνθρωπος-έργα, 

επιτεύγµατα, τεχνολογία 
   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

5 3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 81 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
4 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  15  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
3 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 82 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
191 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
 2  

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  2  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
  

3 
 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
19 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
6 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 26  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 83 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
72 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  2  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  1  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
18 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  1  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
1  
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 9  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 84 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
52 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  2  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
3 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
2  
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 4  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 85 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
61 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  2  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα  3  
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι  1  
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
  

24 
 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

  
14 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι  9  

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

  
2 
 
 

 

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 4  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 86 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

 
ΖΩΗ 

Οικοσύστηµα 
φυσικά περιβάλλοντα 
ζωτικός χώρος 

τόπος 

 
 

 
41 

  

ΦΥΣΗ      
  

ΥΛΗ 
αύξηση CO2/Όζον 

απειλή του ανθρώπινου γένους 
   

  αέρας-θάλασσα -έδαφος  5  
  κλιµατολογικός αλλαγές    
 ΠΝΕΥΜΑ γνώση-σκέψη    
  νέα συνείδηση    
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ θετικό-φιλικό    

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  αρνητικό-εχθρικό    
 ΣΩΜΑ διατροφή-πείνα    
  υγεία-αρρώστιες    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραγωγή-πόροι    
  κατανάλωση 

εµπόριο-υπηρεσίες 
   

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 
θεσµοί /δικαιώµατα 

Ειρήνη 

   

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 βία -συγκρούσεις-πόλεµοι    

  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία 

   

  Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

 1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 87 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 
ΜΑΘΗΜΑ Α.Π. 

ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 
ΑΓΓΛΙΑΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΑΓΓΛΙΑΣ 

Α.Π. 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % ΑΝΑΦ. % 
ΙΣΤΟΡΙΑ 55 26.8 1.273 10.7 740 15.7 310 16.6 2.033 18 188 2.9 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 57 27.8 778 6.5 586 12.4 50 2.7 1.689 14.9 264 4 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

 
6 

 
2.9 

 
307 

 
2.6 

 
208 

 
4.4 

 
25 

 
1.3 

 
487 

 
4.3 

 
15 

 
0.2 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 88 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α.Π. 
ΑΓΓΛΙΑΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 
ΑΓΓΛΙΑΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΑΓΓΛΙΑΣ 

Α.Π. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1η 4 6 1 18 - 6 25 200 295 - 2 - 155 167 - - 28 15 57 - 14 280 140 174 2 - - 17 36 - 

2η - - - 7 - 8 1 - 564 - - - - 350 - - 12 - 32 - - 320 28 370 - - 25 - 21 - 

3η - - - 7 - 7 19 2 29 - 1 3 - 10 - - 19 - 28 - 19 78 62 85 18 - 20 1 17 - 

4η 16 8 2 48 1 326 292 160 386 79 192 211 139 207 54 44 71 33 193 30 474 906 442 744 265 83 83 20 102 42 

 
1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 89 
ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑ Α.Π. ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Α.Π. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ΙΣΤΟΡΙΑ 4 6 1 36 - 33 57 33 942 6 6 8 154 553 3 13 86 15 195 1 64 823 310 816 14 - 84 11 102 - 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 16 8 2 38 1 190 129 190 245 62 183 100 60 82 46 9 9 9 14 9 301 590 170 399 244 47 51 59 69 41 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 
- 

 
68 

 
138 

 
68 

 
62 

 
11 

 
30 

 
111 

 
67 

 
2 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
15 

 
13 

 
33 

 
26 

 
- 

 
2 

 
4 

 
5 

 
5 

 
- 

1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 90 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α.Π. 
ΑΓΓΛΙΑΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 
ΑΓΓΛΙΑΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΑΓΓΛΙΑΣ 

Α.Π. ΗΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΗΠΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΗΠΑ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1η 4 6 1 18 - 6 25 200 295 - 2 - 155 167 - 1 3 3 40 1 40 - 10 1 - 6 - 4 - - 

2η - - - 7 - 8 1 - 564 - - - - 350 - - - - 40 - - 7 4 143 - 1 1 - 12 - 

3η - - - 7 - 7 19 2 29 - 1 3 - 10 - - 2 - 2 - 52 - 21 237 - - - - 27 - 

4η 16 8 2 48 1 326 292 160 386 79 192 211 139 207 54 38 5 6 8 51 241 132 30 295 23 259 106 75 84 47 

1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
 



 585

ΠΙΝΑΚΑΣ 91 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α.Π. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Α.Π. ΗΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΗΠΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΗΠΑ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1η - 28 15 57 - 14 280 140 174 2 - - 17 36 - 1 3 3 40 1 40 - 10 1 - 6 - 4 - - 

2η - 12 - 32 - - 320 28 370 - - 25 - 21 - - - - 40 - - 7 4 143 - 1 1 - 12 - 

3η - 19 - 28 - 19 78 62 85 18 - 20 1 17 - - 2 - 2 - 52 - 21 237 - - - - 27 - 

4η 44 71 33 193 30 474 906 442 744 265 83 83 20 102 42 38 5 6 8 51 241 132 30 295 23 259 106 75 84 47 

1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 92 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α.Π. ΑΓΓΛΙΑΣ Α.Π. ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Π. ΗΠΑ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1η 4 6 1 18 - - 28 15 57 - 1 3 3 40 1 
2η - - - 7 - - 12 - 32 - - - - 40 - 
3η - - - 7 - - 19 - 28 - - 2 - 2 - 
4η  16 8 2 48 1 44 71 33 193 30 38 5 6 8 51 

1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 93 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΗΠΑ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1η 6 25 200 295 - 14 280 140 174 2 40 - 10 1 - 
2η 8 1 - 564 - - 320 28 370 - - 7 4 143 - 
3η 7 19 2 29 - 19 78 62 85 18 52 - 21 237 - 
4η  326 292 160 386 79 474 906 442 744 265 241 132 30 295 23 

1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 94 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΗΠΑ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1η 2 - 155 167 - - - 17 36 - 6 - 4 - - 
2η - - - 350 - - 25 - 21 - 1 1 - 12 - 
3η 1 3 - 10 - - 20 1 17 - - - - 27 - 
4η  192 211 139 207 54 83 83 20 102 42 259 106 75 84 47 

1: ΑΜΕΡΙΚΗ 
2: ΑΣΙΑ 
3: ΑΦΡΙΚΗ 
4: ΕΥΡΩΠΗ 
5: ΩΚΕΑΝΙΑ 
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