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1. Ιστοριογραφικές οπτικές.
ΘΕΜΑΤΑ
παρελθόν

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ
πραγµατικότητα

ιστορικός χρόνος

ένας και γραµµικός

περιοδολόγηση

συµβατικές τοµές

ΜΟΝΤΕΡΝΑ
ανασυγκρότηση –
αναπαράσταση –
διάλογος παρόντοςπαρελθόντος
πολλοί ιστορικοί
χρόνοι
διασταυρούµενοι
διαφορετικές
προσεγγίσεις ανάλογα
µε την οπτική και τα
ενδιαφέροντα
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ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ
οριστική απώλεια
παρελθόντος – σκέψη
πάνω στο παρελθόν
ιστορικός χρόνος =
χρόνος της αφήγησης
απόδοση σηµασίας µε
βάση τις επιλογές της
γλώσσας και της
αφήγησης

αιτιακή εξήγηση

πηγές - γεγονότα

δυνατή, χωρίς
γενικεύσεις, µε βάση
τεκµήρια και λογική
επεξεργασία
πηγές = τεκµήρια
για τα γεγονότα

αντικειµενικότητα

δυνατή

ιστορική αλήθεια

µία και εφικτή

πολυπαραγοντισµός
και πολυπλοκότητα
αιτίων-συνδυασµός
θεωρίας και πηγών
ίχνη του παρελθόντος
– νοηµατοδότηση µε
βάση τις ιδέες, τις
οπτικές και τα
ερωτήµατα των
ιστορικών –
µετατροπή τους σε
τεκµήρια µέσω
κριτικής-ερµηνευτικής
διαδικασίας
σχετική – ένταξη στα
ιστορικά
συµφραζόµενα
σχετική – πολλές
«αλήθειες»

Σκέψεις πάνω στην
ιστορική εξέλιξη –
ανάλυση
αφηγηµατικής δοµής
πηγές = ερµηνείες ίχνη της σκέψης πάνω
στο παρελθόν,
«γλωσσικά
ενεργήµατα»

απόλυτος
υποκειµενισµός
αδύνατη – τόσες
ιστορικές «αλήθειες»
όσες οι αφηγήσεις

2. Γενικές κατηγορίες πηγών.
1. Πρωτογενείς ή άµεσες πηγές: είναι εκείνες που προέρχονται από µια συγκεκριµένη
περίοδο του παρελθόντος, σύγχρονη µ΄ αυτή που µελετά ο ιστορικός.
2. ∆ευτερογενείς ή έµµεσες πηγές: είναι οι µεταγενέστερες ερµηνείες. Στην περίπτωση
ενός ατυχήµατος λ.χ. η αναφορά της αστυνοµίας αποτελεί πρωτογενή πηγή, ενώ η
είδηση στις εφηµερίδες δευτερογενή. Σηµαντικότερες δευτερογενείς πηγές είναι τα
ιστοριογραφικά έργα.
3. Εκούσιες πηγές ή µαρτυρίες: είναι εκείνες που περιέχουν πληροφορίες και στοιχεία
σύµφωνα µε τις προθέσεις του συντάκτη ή του δηµιουργού τους, που αποβλέπουν
δηλαδή στην επικοινωνία συνήθως µε τους συγχρόνους τους ή κάποτε και µε τους
µεταγενέστερους.
4. Ακούσιες πηγές ή µαρτυρίες: είναι εκείνες που περιέχουν στοιχεία -ή που δίνουν
στον ιστορικό τη δυνατότητα να αντλήσει τέτοια ανάλογα µε τα ερωτήµατά του προς
αυτές- πέρα από τις προθέσεις του δηµιουργού τους. Στα πρακτικά των συζητήσεων
της Βουλής π.χ. περιέχονται εκούσιες µαρτυρίες για τα συζητούµενα θέµατα, αλλά
και ακούσιες, π.χ. για τον τρόπο διεξαγωγής των σχετικών συζητήσεων.
5. Επίσηµες πηγές: είναι εκείνες που προέρχονται από τα πολιτειακά θεσµικά όργανα
(κυβέρνηση, βουλή κλπ), τις κρατικές υπηρεσίες, άλλες κατηγορίες θεσµοποιηµένων
συσσωµατώσεων (εκκλησίες, επιµελητήρια, συνδικάτα, σύλλογοι κλπ), τις διεθνείς
σχέσεις µεταξύ των χωρών (διαπραγµατεύσεις, συνθήκες) κλπ.
6. Ανεπίσηµες πηγές: είναι εκείνες που προέρχονται από ιδιώτες ή και από επίσηµους
φορείς, χωρίς όµως να αποτελούν δηµοσιεύσιµο για την εποχή τους υλικό (π.χ.
εµπιστευτικά σηµειώµατα, υποµνήµατα κλπ).
7. ∆ηµοσιευµένες πηγές: είναι εκείνες που ύστερα από σχετική επιλογή, επεξεργασία
και, ενδεχοµένως, σχολιασµό, έχουν εκδοθεί, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, από
υπηρεσίες, ιδρύµατα, οργανώσεις, εταιρείες ή πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων
µπορεί και να βρίσκονταν.
8. Αδηµοσίευτες πηγές: είναι εκείνες που εναπόκεινται σε επίσηµα ή ανεπίσηµα
αρχεία, ιδιωτικές συλλογές ή βρίσκονται στην κατοχή απλών ανθρώπων. Οι πηγές
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αυτές παραµένουν αναξιοποίητες ή και άγνωστες, έως ότου τις ανασύρει από την
αφάνεια κάποιος ερευνητής ή δηµοσιευτούν.
9. Θησαυρισµένες ή καταγεγραµµένες πηγές: είναι εκείνες τις οποίες χρησιµοποιεί η
ιστορική έρευνα ή έστω γνωρίζει.
10. Αθησαύριστες πηγές: είναι εκείνες που λανθάνουν για την ιστορική έρευνα ή ήταν
παντελώς άγνωστες, πριν αυτή τις φέρει στο φως.

3. Μορφές – είδη πηγών.
1. Γραπτές πηγές.
1. Επίσηµα κρατικά έγγραφα:
συνταγµατικά κείµενα, ψηφίσµατα εθνοσυνελεύσεων – κοινοβουλίων, νόµοι και νοµοσχέδια,
κυβερνητικά διατάγµατα και αποφάσεις, αρχεία υπουργείων, κοινοβουλίων και κρατικών
υπηρεσιών, ανακτορικά έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων υπουργικού συµβουλίου ή ειδικών
πολιτειακών οργάνων (π.χ. Συµβουλίου του Στέµµατος), διπλωµατικά έγγραφα, κείµενα
διεθνών ή διακρατικών συµφωνιών και συνθηκών, πρακτικά και αποφάσεις δικαστηρίων,
στρατιωτικά και αστυνοµικά αρχεία, αρχεία εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (πανεπιστήµια,
σχολεία κλπ), εκθέσεις επιτροπών, στατιστικές κλπ.
2.΄Αλλα επίσηµα έγγραφα:
αρχεία δηµόσιων οργανισµών, επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυµάτων, αναφορές,
αλληλογραφία και αρχεία τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών, αρχεία και µητρώα δήµων και
κοινοτήτων, ληξιαρχικά βιβλία, αρχεία εκκλησιαστικών αρχών, ενοριακά αρχεία, αρχεία
κρατικών-εθνικών τραπεζών, εκδόσεις εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυµάτων, κρατικά
σχολικά βιβλία, τίτλοι σπουδών, βιβλία συµβάντων νοσοκοµείων και άλλων υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης, αρχεία πολιτικών κοµµάτων, επιµελητηρίων, συλλόγων, επαγγελµατικών
και συνδικαλιστικών ενώσεων, κτηµατολόγια, συµβολαιογραφικές πράξεις κλπ.
3. Ανεπίσηµα και ιδιωτικά έγγραφα:
υπηρεσιακά σηµειώµατα και υποµνήµατα, αρχεία βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών
επιχειρήσεων, αρχεία ιδιωτικών τραπεζών, αρχεία – κατάλογοι βιβλιοθηκών και εκδοτικών
οίκων, τηλεφωνικοί κατάλογοι, κατάλογοι µουσείων και εκθέσεων, τουριστικοί οδηγοί,
ιδιωτικά συµφωνητικά, επιστολές – αλληλογραφία, ηµερολόγια κλπ.
4. Γραπτές µνηµονικές πηγές:
χρονικά, επιτύµβιες ή αναθηµατικές επιγραφές, επιγραφές για την απαθανάτιση επετειακών
γεγονότων, επιγραφές καταστηµάτων κλπ.
5. Εφήµερες πηγές:
εφηµερίδες (στο σύνολο του υλικού τους), περιοδικά, φυλλάδια κοµµάτων και οργανώσεων,
προκηρύξεις, προγράµµατα εκδηλώσεων, προγράµµατα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθµών, διαφηµίσεις, λογαριασµοί, αποδείξεις, καταστάσεις πληρωµών, απογραφές
περιουσιών, ιατρικές εξετάσεις, εισιτήρια, πίνακες δροµολογίων, κατάλογοι προϊόντων,
συνταγές µαγειρικής, τιµοκατάλογοι κλπ.
6. Λογοτεχνία:
ιστορικά µυθιστορήµατα, διηγήµατα, βιογραφίες και αυτοβιογραφίες, αποµνηµονεύµατα,
θεατρικά έργα, περιηγητικά και ταξιδιωτικά κείµενα, ηµερολόγια, δοκίµια – πραγµατείες,
χρονογραφήµατα, λαϊκά αναγνώσµατα, παιδικά βιβλία, ποιήµατα κλπ.
7. Ιστοριογραφικά κείµενα:
ιστοριογραφικά βιβλία παλιότερα και σύγχρονα, άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά ή σε
συλλογικά έργα, πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων, προγράµµατα ερευνητικών κέντρων,
εκλαϊκευµένα βιβλία και περιοδικά κλπ.
8. Κείµενα άλλων επιστηµών: Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία,
Γεωγραφία – Γεωλογία , Μετεωρολογία, Βιολογία, Ανθρωπολογία, κλπ.
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9. Γλώσσα: λεξικογραφία, ανθρωπωνύµια, τοπωνύµια, οδωνύµια, χρήση της γλώσσας και
κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον κλπ.

2. Παραστατικές πηγές.
1. Οπτικές πηγές:
α) εικαστική δηµιουργία: ζωγραφικοί πίνακες, αγγειογραφίες, τοιχογραφίες, µικρογραφίες,
ψηφιδωτά, γλυπτά, ανάγλυφα, κεραµικά, υαλουργήµατα, αρχιτεκτονικά δηµιουργήµατα (ναοί
– ιερά, µνηµειακές κατασκευές, δηµόσια κτίρια, κατοικίες, εργοστάσια, αγορές, αθλητικές
εγκαταστάσεις, θέατρα κλπ), είδη µικροτεχνίας, κοσµήµατα, νοµίσµατα, γραµµατόσηµα,
µετάλλια, σφραγίδες, οικόσηµα, εθνόσηµα, σηµαίες, λάβαρα, αφίσες κλπ,
β) φωτογραφία: φωτογραφίες – πορτρέτα, οµαδικές και οικογενειακές φωτογραφίες,
φωτορεπορτάζ, φωτογραφίες – ντοκουµέντα, φωτογραφίες τόπων, τοπίων και πραγµάτων,
φωτογραφικές διαφάνειες (σλάιντς), φωτογραφικές διαφηµίσεις,
γ) κινηµατογράφος: ιστορικές και άλλες ταινίες, ντοκιµαντέρ, επίκαιρα, κινηµατογραφικές
διαφηµίσεις,
δ) τηλεόραση: ποικίλες τηλεοπτικές εκποµπές (ενηµερωτικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές
κ.ά.), ειδήσεις, τηλεοπτικές ταινίες (βιντεοταινίες), τηλεοπτικά ντοκιµαντέρ,
ε) σκίτσα, γελοιογραφίες, κόµικς, κινούµενα σχέδια,
στ) χάρτες: ποικίλοι χάρτες, όπως ιστορικοί, γεωγραφικοί, στρατιωτικοί, ναυτικοί, πολιτικοί,
πολιτιστικοί, τουριστικοί κ.ά., πορτολάνοι κλπ,
ζ) πίνακες, γραφήµατα και διαγράµµατα: στατιστικοί πίνακες, στατιστικά γραφήµατα,
σχέδια πόλεων – τοπογραφικά διαγράµµατα, κατόψεις κτιρίων κλπ.
2. Ακουστικές – ηχητικές πηγές:
α) ραδιόφωνο: ποικίλες ραδιοφωνικές εκποµπές, αναµεταδόσεις γεγονότων, ειδήσεις,
ραδιοφωνικές διαφηµίσεις,
β) οµιλίες ή συνοµιλίες: οµιλίες πολιτικών ή άλλων προσωπικοτήτων, επιστηµονικές,
πανηγυρικές ή επετειακές, συζητήσεις – συνοµιλίες ποικίλου περιεχοµένου, διαδηλώσεις και
πολιτικές συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις κλπ (αποτύπωση και αναπαραγωγή µε µηχανικά ή
ηλεκτρονικά µέσα),
γ) προφορικές πηγές: αφηγήσεις – συνεντεύξεις (πηγές της προφορικής ιστορίας), µύθοι,
θρύλοι, παραδόσεις, παραµύθια, ανέκδοτα,
δ) µουσική και τραγούδια.
3. Απτικές πηγές – κατάλοιπα του υλικού πολιτισµού:
µνηµεία, κτίρια, ανθρώπινα λείψανα, εργαλεία, όπλα, οικιακά σκεύη, έπιπλα, διακοσµητικά
αντικείµενα, στολές και ενδύµατα, παιδικά παιχνίδια, µηχανήµατα και άλλα κατάλοιπα του
βιοµηχανικού πολιτισµού (βιοµηχανική αρχαιολογία), µέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας,
αρχαιολογικά ευρήµατα κλπ.
4. Ιστορικοί τόποι: τόποι µαχών, σηµαντικών πολιτικών γεγονότων κλπ.
5. Πηγές µικτού τύπου:
α) µουσεία – πινακοθήκες: αν και τα εκθέµατά τους ανήκουν πρωταρχικά στις οπτικές
πηγές, συνδυάζουν στοιχεία και από άλλα είδη πηγών, όπως τα κείµενα (κατάλογοι µε τα
εκθέµατα, ενηµερωτικές πινακίδες, ιστορικό ανακάλυψης ή προέλευσης των εκθεµάτων,
ιστορία του µουσείου ή της πινακοθήκης κλπ) ή, µερικές φορές, ειδικές βιντεοπροβολές,
β) όλα, σχεδόν, τα είδη πηγών µπορεί να συνδυάζουν στοιχεία και από άλλες µορφές
πηγών: π.χ. ο «οµιλών» κινηµατογράφος χρησιµοποιεί συστηµατικά στοιχεία ακουστικά –
ηχητικά (µουσική, οµιλία – φωνή, ηχητικά εφέ κλπ) και κειµενικά (αφήγηση, µονόλογοι,
διάλογοι, γραπτά κείµενα). Οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις, πάλι, συνδυάζουν την εικόνα µε το
λόγο (προφορικό και γραπτό), τον ήχο και τη µουσική, ενώ ένας ιστορικός τόπος, πέρα από
το φυσικό περιβάλλον, µπορεί να συνδέεται µε µνηµεία και διάφορα αντικείµενα ή και µε
γραπτές πηγές.
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4. Κριτική προσέγγιση ιστορικών πηγών.
Α΄. Ιστορική κριτική γραπτών πηγών.
1. Εξωτερική κριτική (ιστορικοφιλολογική τεκµηρίωση):
 κριτική αποκατάσταση της πηγής, ενδεχοµένως και κριτική έκδοσή της (ανίχνευση
και διόρθωση λαθών),
 έλεγχος γνησιότητας,
 έλεγχος αυθεντικότητας (εξέταση για τυχόν παρεµβολές µε παραποµπή στην άµεση
και την έµµεση παράδοση του κειµένου),
 τεκµηρίωση προέλευσης (χρόνος – τόπος δηµιουργίας και ανακάλυψης, συγγραφέας
– ταύτιση),
 κατηγορία και είδος πηγής,
 ένταξη της πηγής στο ιστορικό της πλαίσιο.
2. Εσωτερική κριτική (ερµηνευτική):
 κατανόηση της πηγής (γλώσσα και ύφος, λεξιλογική ανάλυση, γλωσσική ορθότητα
και σαφήνεια, ειδική ορολογία, εκφραστικές συµβάσεις, κυριολεξία και µεταφορά,
έµφαση, επαναλήψεις, δοµή και διάρθρωση κλπ),
 αξιοπιστία συντάκτη – ακρίβεια αναφερόµενων συµβάντων – ειλικρίνεια (θέση και
ρόλος συντάκτη, σχέση µε γεγονότα και πρόσωπα, προθέσεις, κενά και παραλείψεις,
πλάνες, τυχόν απόπειρα σκόπιµης παραπλάνησης, προέλευση πληροφοριών κλπ),
 ιδεολογική ανάλυση περιεχοµένων (ιδέες, αξίες, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις κλπ),
 προσδιορισµός ιδιαίτερων φαινοµένων και χαρακτηριστικών,
 σύγκριση και διασταύρωση µε άλλες πηγές (ενίσχυση ή εξασθένιση τεκµηριωτικής
λειτουργίας της πηγής).

Β΄. Οι µεταθετικιστικές θεωρήσεις της Ιστορίας µετέβαλαν αισθητά τις έννοιες της
κριτικής προσέγγισης και της ανάλυσης των πηγών, ακόµη και µε την πρόκληση
ισχυρότατων κραδασµών στην ιστοριογραφία. Έτσι, µολονότι δεν κατάφεραν να
εκτοπίσουν τις παραδοσιακές οπτικές, δηµιούργησαν µια νέα κατάσταση που οδηγεί
σε σχεδόν ανεξάντλητες δυνατότητες. Οι σύγχρονοι κανόνες ανάλυσης των πηγών
ενσωµατώνουν λ.χ. τα πορίσµατα που προκύπτουν από τη συστηµατική εξέταση του
κοινωνικοπολιτισµικού και του γλωσσικού-επικοινωνιακού πλαισίου µέσα στο οποίο
δηµιουργήθηκε η πηγή και έζησε ο δηµιουργός της, και αξιοποιούν µε ευρηµατικούς
τρόπους τις θεωρίες για την αφήγηση και την πρόσληψή της, καθώς και τις
διαδικασίες σχηµατισµού των νοητικών αναπαραστάσεων.
Από την άποψη αυτή σηµαντική για την κριτική προσέγγιση των πηγών είναι η
συµβολή της διανοητικής ιστορίας και της σηµειωτικής. Με την αξιοποίηση των
δικών τους µεθόδων προστίθεται στις παραδοσιακές προσεγγίσεις (ρητορική,
φιλολογική – ερµηνευτική, διαλογική) ένα νέο αναλυτικό πλαίσιο, που διαφέρει από
την ανάλυση λόγου του Foucault π.χ. ως προς το σηµείο εστίασης. Η ανάλυση λόγου
επικεντρώνεται στο εµφανές περιεχόµενο του κειµένου και επιχειρεί να ανακαλύψει
τις σηµασιολογικές σταθερές του. Από την πλευρά της η διανοητική ιστορία θεωρεί
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το κείµενο ως µία «εντοπισµένη» χρήση της γλώσσας, όπου αλληλοδιαπλέκονται
διαφορετικές, κάποτε ανταγωνιστικές τάσεις. Η σηµειωτική πάλι επικεντρώνεται στο
σύστηµα κανόνων που διέπουν το κείµενο, υπογραµµίζοντας το ρόλο του
σηµειωτικού πλαισίου στη διαµόρφωση των εννοιών (Chandler 1999).
H µεθοδολογία της διανοητικής ιστορίας είναι αλήθεια ότι προσφέρεται κυρίως
για την ανάγνωση µεγάλων και σύνθετων κειµένων, όπως είναι π.χ. τα
ιστοριογραφικά έργα. Αυτό, όµως, δεν καθιστά απαγορευτική την εφαρµογή της και
σε άλλου τύπου κείµενα, εφόσον η αλληλόδραση των κειµενικών στοιχείων ισχύει
ακόµη και για τα ντοκουµέντα. Έτσι, λοιπόν, βασικά στοιχεία για τη προσέγγιση µιας
ιστορικής πηγής µπορεί να είναι:
α) ο τρόπος αναπαράστασης των γεγονότων στα οποία αναφέρεται ο συντάκτης της
πηγής: τεκµηριωτική προσέγγιση µε τη χρήση µαρτυριών και την επιστράτευση
επιχειρηµάτων ή ερµηνευτική σε διάλογο µε τα γεγονότα,
β) η αλληλόδραση µεταξύ των τεκµηριωτικών (= σχέση πηγής µε την εµπειρική
πραγµατικότητα και αξιοποίηση έγκυρων πληροφοριών) και των ποιητικών στοιχείων
της πηγής (= συµπλήρωση ή τροποποίηση της εµπειρικής πραγµατικότητας µε την
προσθαφαίρεση στοιχείων, την ερµηνεία κλπ),
γ) o προσδιορισµός των αλληλεπιδρώντων πλαισίων αναφοράς:
• σχέσεις ανάµεσα στις προθέσεις του συγγραφέα και στην πηγή, παρά τις
δυσκολίες που αναφύονται λόγω των διαφορετικών ιστορικών πλαισίων και
των καταστάσεων επικοινωνίας,
• σχέση ανάµεσα στο συγγραφέα και την πηγή (ψυχοβιογραφική προσέγγιση),
• σχέση του κοινωνικού πλαισίου δηµιουργίας µε την πηγή (κοινωνικοί θεσµοί,
εξουσία, κοινωνικές τάξεις, ιδεολογίες, πρακτικές λόγου κλπ),
• σχέση κουλτούρας και πηγής (λειτουργίες κειµένων σε διαφορετικά πλαίσια,
είδη κειµένων και επίπεδα κουλτούρας),
• σχέση πηγής µε σώµα άλλων κειµένων του ίδιου ή άλλου συγγραφέα (π.χ.
σειρά αρχειακών πηγών),
• σχέση πηγής µε είδος λόγου και διαµόρφωση του λόγου της πηγής (γλωσσικές
δοµές και συµβάσεις, αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαφορετικών ειδών).
Σηµαντικότερη, ίσως, στην ανάγνωση των πηγών είναι η συµβολή της σηµειωτικής.
Σύµφωνα µε τη σηµειωτική προσέγγιση κάθε κείµενο αποτελεί µια συλλογή
σηµείων, τα οποία δηµιουργούνται και ερµηνεύονται µε βάση συµβάσεις, που
συνδέονται µε ένα ειδικό στυλ (genre) και συγκεκριµένο µέσο επικοινωνίας.
Η σηµειωτική ανάλυση της πηγής ακολουθεί, σε γενικές γραµµές, τα εξής στάδια :
• αναγνώριση της πηγής: κατηγορία και είδος πηγής,
• στόχοι της ανάλυσης,
• διάκριση εξωτερικών ενδείξεων (σηµειοφόρος): η πηγή µοναδικό ή πολλαπλό
κείµενο, τυχόν επιδράσεις στην ερµηνεία της,
• είδος συστήµατος: βασικά σηµαίνοντα και σηµασία τους,
• τροπικότητα της πηγής (modality): οντολογική κατάσταση, αυθεντικότητα και
αξιοπιστία του µηνύµατος, δηλαδή πιο συγκεκριµένα:
κρίσεις τρόπου: ερµηνεία και εξαγωγή νοήµατος,
έννοιες: νοητικές κατασκευές και σχέση τους µε τον κόσµο της εµπειρίας,
o δηλωτικοί τρόποι: αληθοφάνεια, αλήθεια, αξιοπιστία, ακρίβεια, βασιµότητα,
πλασµατικότητα (ενδεχόµενοι υπαινιγµοί µέσα στην πηγή για το ότι κάποιες
αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας είναι πιο αξιόπιστες από άλλες),
o νύξεις τρόπου: διαπλοκή χαρακτηριστικών µορφής ( συγκεκριµένα –
αφηρηµένα, µονόχρωµα – έγχρωµα κλπ) και περιεχοµένου (πιθανά –

o
o
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απίθανα, οικεία – ξένα, κοντινά – µακρινά , τρέχοντα – παρελθόντα κλπ) και
ερµηνεία τους,
o ρεαλισµός: αναπαραστάσεις συναισθηµατικά ή ψυχολογικά αληθινές («αίγλη
της αλήθειας»), ρεαλιστικά σηµαίνοντα (όχι ταυτόσηµα µε τα σηµαινόµενα),
o κοινωνική διαµόρφωση της πραγµατικότητας: κοινωνικοί όροι για τη
διαµόρφωση του νοήµατος («µαγική» δύναµη µερικών σηµαινόντων),

•

συνταγµατική ανάλυση: µελέτη της δοµής της πηγής και της σχέσης µεταξύ
των µερών της, δηλαδή:
o χρήση της συνταγµατικής δοµής: δοµή και διάρθρωση του κειµένου, σχέσεις
µεταξύ των µερών του (π.χ. σχέση τίτλου µε περιεχόµενο), διαµόρφωση
σηµασίας,
o αφήγηση και πλοκή: σχέσεις σειριακές (και τελεολογικές), τοπικές ή

•

εννοιολογικές (π.χ. επιχειρηµατολογία),
υποδειγµατική ανάλυση: µελέτη διάφορων υποδειγµάτων σηµαινόντων και
σηµασία της χρήσης του ενός αντί άλλων:
o
o
o

•

καταδήλωση – συµπαραδήλωση: σχέση µεταξύ σηµαίνοντος - σηµαινοµένου:
o
o

•

απουσίες: κενά, παραλείψεις, σιωπές,
απροσδόκητα: στοιχεία που δεν είναι αναµενόµενα για το είδος της πηγής, το
περιεχόµενο και το δηµιουργό της,
χρήση της πηγής: τεχνικοί περιορισµοί, κώδικας, συµβάσεις (τα συµβατικά ή
υπερκωδικοποιηµένα κείµενα ακολουθούν συνήθως «συνταγές», ενώ τα
αντισυµβατικά ή υποκωδικοποιηµένα απαιτούν περισσότερη ερµηνευτική
εργασία), δηλώσεις, στυλ, ρητορικοί σκοποί, περιορισµοί ρεπερτορίου του
συντάκτη κλπ,
καταδηλούµενο σηµαινόµενο: σηµασία του σηµείου σύµφωνα µε την κοινή
λογική, κυριολεκτική σηµασία,
συµπαραδηλούµενο σηµαινόµενο (= πολυσηµία): επιλογή λέξεων, αλλαγές
στη µορφή του σηµαίνοντος (στυλ και τόνος), µεταφορές, µετωνυµίες κλπ.

επικοινωνιακοί κώδικες: επικοινωνιακές συµβάσεις ή, µάλλον, «διαδικαστικά
συστήµατα συµβάσεων», που λειτουργούν µέσα σε συγκεκριµένο πλαίσιο και
επηρεάζουν τη διαµόρφωση του νοήµατος, ερµηνευτικά τεχνάσµατα:
τυπολογίες κωδίκων: κοινωνικοί – «ρεαλιστικοί», κειµενικοί – αισθητικοί,
λογικοί – ερµηνευτικοί,
o αλλαγές στους κώδικες: χρήση πολλαπλών κωδίκων, χρήση νέων κωδίκων,
χρήση παλιών κωδίκων µε νέο τρόπο,
o προσβασιµότητα κωδίκων: κώδικες µεγάλης ή περιορισµένης εµβέλειας,
o τρόποι προσαγόρευσης: πλευρές της πηγής που εγκαθιδρύουν σχέσεις
o

•

µεταξύ προσώπων (υποθέσεις για πιθανούς αναγνώστες) – συµβατικοί
παράγοντες και περιορισµοί, βαθµός αµεσότητας (π.χ. επισηµότητα,
οικειότητα), τυπολογία επικοινωνίας (= διαπροσωπική σύγχρονη ή
ασύγχρονη, µαζική),
σηµειωτικοί κώδικες (κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση):
o

o
o

•

σηµασία σηµείου: σχέση του µε άλλα, κοινωνικό πλαίσιο χρήσης του –
λειτουργίες γλώσσας (π.χ. αναφορική, συναισθηµατική, παρορµητική,
ποιητική, δηλωτική-φατική, λογική-επιστηµονική),
επικοινωνιακές στιγµές: κωδικοποίησης (συνθήκες παραγωγής), κειµένου
(µορφή και περιεχόµενο), αποκωδικοποίησης (πρόσληψη),
αναγνώσεις: µοναδική (ερµητικά κείµενα), κυρίαρχη, διαπραγµατεύσιµη
(διάλογος αναγνώστη µε κείµενο, αντιπολιτευτική),

διακειµενικότητα: υπαγωγή σε στυλ, σχέση µε άλλα κείµενα (προηγούµενη
εµπειρία) - τύποι κειµένου:
o

διακειµενικότητα: εξέταση των σχέσεων της πηγής µε άλλες οµοειδείς ή
διαφορετικές του ίδιου ή άλλων συγγραφέων (= διασταύρωση),
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o

o
o
o
o
o

•

ενδοκειµενικότητα: έλεγχος της συνέπειας της πηγής προς τον εαυτό της
(γεγονότα και πρόσωπα, τεκµήρια, επιχειρηµατολογία, ακρίβεια, λογική
συνοχή, τυχόν αντιφάσεις),
παρακειµενικότητα: περιβάλλον της πηγής (τίτλος, επικεφαλίδα, πρόλογος,
επιµύθιο, αφιέρωση, υποσηµειώσεις, εικονογραφικά στοιχεία κλπ),
αρχικειµενικότητα: ένταξη της πηγής σε ένα ευρύτερο σύνολο οµοειδών
πηγών (ρυθµός, στυλ κλπ),
µετακειµενικότητα: τυχόν σχολιασµός του κειµένου σε άλλο,
υποκειµενικότητα: σχέση της πηγής µε άλλη προηγούµενη (π.χ. σε σειρά
αρχειακών εγγράφων),
υπερκειµενικότητα: ένταξη της πηγής σε ένα υπερκείµενο πλαίσιο (π.χ. σώµα
αρχείου),

κοινωνική σηµειωτική: εξέταση του γενικότερου κοινωνικού – ιδεολογικού
πλαισίου µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε η πηγή, διακρίβωση σχέσεων.

 Στάδια κριτικής προσέγγισης των πρωτογενών πηγών:
1. Εξέταση της γνησιότητας (= εξωτερική κριτική):
- είναι γνωστές η προέλευση και οι συνθήκες διάσωσης της πηγής;
- µπορεί να γίνει ταυτοποίηση της πηγής (συγγραφέας, χρόνος, τόπος);
- ποια είναι η µορφή της πηγής (παλαιογραφική ή γραφολογική εξέταση,
φιλολογική κριτική, τύπος εγγράφου κλπ);
- διασταύρωση των πληροφοριών της µε άλλες γνωστές πηγές,
- ενδεχόµενη βοήθεια από σύγχρονη τεχνολογία για πιστοποίηση γνησιότητας
(π.χ. χηµική ανάλυση των υλικών της γραφής).
2. Εσωτερική κριτική:
- τι σηµαίνουν οι λέξεις και τι υπάρχει πίσω από αυτές (εξέταση µε βάση το
ιστορικό πλαίσιο);
- κατανόηση τεχνικού – ειδικού λεξιλογίου,
- εγκυρότητα και αξιοπιστία (αξιοποίηση ιστορικού πλαισίου και προσπάθεια
διείσδυσης στην ανθρώπινη φύση):
α) η πηγή στηρίζεται σε άµεση ή έµµεση γνώση;
β) η τυχόν έµµεση γνώση µήπως δεν ευσταθεί;
γ) γράφτηκε αµέσως µετά το γεγονός ή καιρό µετά;
δ) αν η πηγή γράφτηκε µετά από καιρό, µήπως στηρίχθηκε σε σηµειώσεις ή
ηµερολόγιο;
ε) αν η καταγραφή των γεγονότων έγινε αµέσως, πόσο αξιόπιστη είναι;
- προθέσεις δηµιουργίας και προκαταλήψεις συγγραφέα – συντάκτη:

ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ορισµένα επίσηµα κείµενα (π.χ. πολιτικά
κείµενα, διπλωµατικά έγγραφα) ή σε άλλα που γράφονται για µεταγενέστερους
(π.χ. αφηγήσεις- χρονικά, αυτοβιογραφίες, ακόµη και ηµερολόγια ή επιστολές).
Σε περίπτωση που ανιχνευτούν προκαταλήψεις, οι πηγές δεν είναι άχρηστες,
εφόσον µέσω αυτών παρέχουν κάποια αίσθηση για τις ιδέες της εποχής τους.
3. Χρήση µεγάλου φάσµατος πηγών – διασταύρωση:
- η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη σε όλα σχεδόν τα είδη ιστορίας,
- είναι αναγκαίο η εξέταση της πηγής να αξιοποιεί νύξεις ή κενά και σιωπές,
ώστε να πηγαίνει πίσω και πέρα από τα γραφόµενα (προσπάθεια
προσδιορισµού του κλίµατος της εποχής και των συλλογικών νοοτροπιών).
4. Ανάλυση της πηγής:
- εξέταση των σχέσεων µεταξύ των γεγονότων, διαπίστωση αιτιότητας,
- συστηµατική αξιολόγηση αιτίων και αποτελεσµάτων,
- αντίληψη του ιστορικού χρόνου (γραµµική ή πλουραλιστική),
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- ένταξη της πηγής στην ιστορική εξέλιξη – πρόσληψή της από τους
µεταγενέστερους (παράδοση της πηγής).
 Κριτική ανάγνωση πρωτογενών πηγών):
1. Ένταξη της πηγής στο ιστορικό της πλαίσιο:
- ποιος την έγραψε; τι γνωρίζουµε γι΄ αυτόν;
- πού και πότε γράφτηκε;
- γιατί γράφτηκε;
- σε ποιους απευθυνόταν; τι είναι γνωστό για τους αποδέκτες;
2. Ταξινόµηση της πηγής:
- σε ποιο είδος ανήκει;
- ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου είδους;
- ποιες είναι οι σηµαντικότερες συµβάσεις και παραδόσεις που συνδέονται
µε το είδος αυτό (π.χ. νοµικές, πολιτικές, φιλοσοφικές παραδόσεις);
3. Κατανόηση πηγής:
- λέξεις-κλειδιά και σηµασία τους,
- βασικές θέσεις – απόψεις του συγγραφέα,
- ποιες µαρτυρίες χρησιµοποιεί;
- ποιες υποθέσεις βρίσκονται πίσω από τα επιχειρήµατά του;
- ποιες ιδέες και αξίες αντανακλά η πηγή;
- ποια ζητήµατα θίγει; πώς συνδέονται αυτά µε την ιστορική περίσταση;
- ποια δράση ή αντίδραση προσδοκά ή φοβάται ο συγγραφέας;
- ποιοι αναµένεται να δράσουν ή να αντιδράσουν; πώς τους παρακινεί
σε δράση ή πως τους αποτρέπει από αυτή;
4. Αξιολόγηση πηγής ως φορέα ιστορικών πληροφοριών:
- πόσο τυπική (χαρακτηριστική) είναι η πηγή για την περίοδο;
- ήταν/είναι ευρείας κυκλοφορίας ή όχι;
- ποια προβλήµατα, υποθέσεις, επιχειρήµατα, ιδέες, αξίες κλπ από αυτά
που αναφέρονται στην πηγή απαντώνται και σε άλλες πηγές της εποχής;
- υπάρχουν άλλες πηγές που ενισχύουν τις πληροφορίες και τις θέσεις
της συγκεκριµένης πηγής (διασταύρωση);
 Αξιολόγηση πρωτογενών πηγών – στάδια):
Η κριτική ανάγνωση – αξιολόγηση των πρωτογενών πηγών συνίσταται στην
ικανότητα υποβολής κατάλληλων ερωτηµάτων, µε την ενεργοποίηση της
ιστορικής φαντασίας, ακόµη κι αν δεν είναι πάντοτε δυνατό να προκύψουν
απαντήσεις.
1. Κίνητρα και στόχοι του συγγραφέα:
o Ποιος είναι ο δηµιουργός της πηγής; Ποια η θέση του στην κοινωνία; Τι
θα µπορούσε να είναι, σύµφωνα µε την πηγή;
o Ποιο είναι το διακύβευµα για το συγγραφέα; Γιατί την έγραψε; Από ποια
της πηγής συµπεραίνεται αυτό;
o Ποια είναι η βασική θέση -αν υπάρχει- του συγγραφέα;
2. Επιχειρήµατα:
o Πώς χειρίζεται ο συγγραφέας το θέµα του; Ποια στρατηγική ακολουθεί,
για να πετύχει το σκοπό του; Πώς την εφαρµόζει;
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o Ποιος είναι ο πρωταρχικός αποδέκτης της πηγής; Πώς επηρεάζεται ο
συγγραφέας από το γεγονός αυτό; Σε ποια σηµεία της πηγής φαίνεται
αυτό;
o Ποια επιχειρήµατα ή σκέψεις του συγγραφέα διατυπώνονται µε ασάφεια ή
υπαινιγµούς; Ποιοι λόγοι πιθανολογείται ότι τον ωθούν σ΄ αυτό;
o Είναι ο συγγραφέας πειστικός και ειλικρινής; Ποια είναι η ρητορική της
πηγής; Σε ποια σηµεία της διαπιστώνεται;
3. Προϋποθέσεις:
o ∆ιαφέρουν οι ιδέες και οι αξίες που ανιχνεύονται στην πηγή από αυτές της
εποχής µα;;
o Ποιες απόψεις ή προκαταλήψεις φέρουµε ως σηµερινοί αποδέκτες της
πηγής; Π.χ. έχουµε αντιρρήσεις για κάποια σηµεία της πηγής, τα οποία
όµως θα ήταν αποδεκτά για τους σύγχρονους µε αυτήν;
o Οι πιθανές διαφορές ή οµοιότητες των ιδεών και των αξιών µεταξύ του
συγγραφέα και των σηµερινών αναγνωστών επηρεάζουν τον τρόπο µε τον
οποίο οι δεύτεροι προσλαµβάνουν την πηγή;
4. Επιστηµολογία:
o Υποστηρίζει η πηγή τεκµήρια που περιέχονται σε δευτερογενείς πηγές;
o Ποιες πληροφορίες αποκαλύπτει η πηγή, χωρίς αυτό να είναι µέσα στις
προθέσεις του συγγραφέα;
o Πώς αξιολογούνται οι ερµηνείες του συγγραφέα της πηγής; Πόσο χρήσιµη
είναι η πηγή για την ιστορική µελέτη και έρευνα;
5. Συσχέτιση της πηγής µε άλλες (= διασταύρωση):
o Ποια κοινά στοιχεία (π.χ. αξιολογικά πρότυπα) έχει η υπό εξέταση πηγή
συγκρινόµενη µε άλλες της εποχής της του ίδιου ή άλλων συγγραφέων;
o Παρουσιάζει αποκλίσεις και ποιες;
o Ποια ή ποιες φαίνονται περισσότερο πειστικές και αληθινές;

5. Η Λογοτεχνία ως Ιστορική πηγή.
Στο πλαίσιο σύγχρονων θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων η ανάλυση
των λογοτεχνικών κειµένων ως ιστορικών πηγών µπορεί να ακολουθήσει τα εξής
γενικά στάδια:
1. Επίπεδα ανάγνωσης:
• Σηµασιολογική: σηµασία λέξεων, ειδικών όρων, πραγµατολογικών στοιχείων
κλπ.
• Εξαγωγή συµπερασµάτων για την κουλτούρα και την κοινωνία: ενδεχόµενη
χρήση µεταφορών, κωδίκων και συµβόλων - ένταξη κειµένου στο ιστορικό
του πλαίσιο.
• Αξιολόγηση – εκτίµηση: γνώσεις και προθέσεις συγγραφέα, τεκµηρίωση,
σύγκριση κειµένου µε άλλα, σηµασία κειµένου για το υπό εξέταση θέµα.
2. ∆ιάταξη πληροφοριών:
• ∆ραµατική ή αισθητική: µυθοπλαστική ιστορία.
• Αποσπασµατική: µνηµονική ιστορία.
• Λογική (λογικές δοµές): πειραµατική ιστορία ή δοκίµιο.
• Χρονολογική: χρονικό – απλή περιγραφή.
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3. Αφηγηµατική σκέψη – αφηγήσεις και ιστορίες:
• Αφηγηµατικά σχήµατα και πλοκή: τρόποι αντίληψης, καταγραφής και
οργάνωσης των γεγονότων, των εµπειριών, της δράσης των προσώπων κλπ ( =
τραγωδία, κωµωδία, σάτιρα, ροµάντζο).
• Σχήµατα µεγάλης ή µικρής κλίµακας: µεγάλες ή µικρές αφηγήσεις.
4. Κειµενική και διακειµενική προσέγγιση:
• Ενδοκειµενική προσέγγιση: αρχιτεκτονική διάταξη, αφηγηµατική προοπτική,
κατηγορίες εικόνων, γλωσσικές και στυλιστικές συνιστώσες, ιδέες, αξίες κλπ.
• Εξωκειµενική – διακειµενική προσέγγιση: σχέση κειµένου µε άλλες πηγές
πληροφοριών – κείµενα, σχέση κειµένου µε ιστορικό πλαίσιο και κουλτούρα
(ιστορική – κοινωνιολογική προσέγγιση), σχέση κειµένου µε ζωή συγγραφέα
(ψυχοβιογραφική προσέγγιση) κλπ.
5. Θεωρίες πρόσληψης και «αντικειµενικότητα»:
• Αναγνώστης και ανάγνωση: λογοτεχνική και ιστορικός «γραµµατισµός» –
επάρκεια υποκειµένου, εποχή – ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, βιώµατα κλπ.
• «Αντικειµενικότητα» κειµένου: οι αναγνώσεις δεν είναι αυθαίρετες· το
κείµενο βρίσκεται «απέναντι» από τον αναγνώστη, διατηρώντας ιδιαίτερη
σχέση µε την πραγµατικότητα και, εποµένως, έχοντας «το δικαίωµα να ελέγχει
τα όσα λέγονται γι΄ αυτό».

6. Κριτική προσέγγιση εικόνων.
Α΄. Η προσέγγιση του Peter Burke:
• Επισήµανση προβληµάτων στην κριτική των οπτικών πηγών: συµφραζόµενα,
λειτουργία, ρητορική, µνήµη σύγχρονη και µεταγενέστερη του γεγονότος,
άµεση ή έµµεση µαρτυρία.
• Κατηγορίες εικόνων και χρήση: ποικιλία κατά εποχή και τόπους, αλλαγές σε
επίπεδο παραγωγής (.π.χ. 15ος και 16ος αι. → έντυπες εικόνες, χαρακτικά,
19ος και 20ος αι. → φωτογραφία, κινηµατογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο) –
αλλαγές και στην όψη ή στον αριθµό των αντιτύπων.
• Εικονογραφία και εικονολογία: αντίδραση στη φορµαλιστική ανάγνωση,
επίδραση από την ερµηνευτική των κειµένων, τρία επίπεδα ερµηνείας
(προεικονογραφική περιγραφή = αναγνωρίσιµα αντικείµενα, εικονογραφική
ανάλυση = συµβατική σηµασία, εικονολογική ερµηνεία = ουσιαστικό νόηµα,
βαθύτερες αρχές), µέθοδος των παραδειγµάτων (εικονογραφικό «πρόγραµµα»
= συνολική ανάγνωση σειράς πινάκων, αναγνώριση πολιτισµικών νοηµάτων,
αντιπαραβολή µε άλλες εικόνες και κείµενα), κριτική και προβλήµατα της
εικονογραφικής µεθόδου (υπερβολικά διαισθητική και όχι πολύ αξιόπιστη,
αδιάφορη για τα κοινωνικά συµφραζόµενα, έλλειψη της δέουσας προσοχής
στην ποικιλία των εικόνων -δεν υπάρχει πάντοτε «πρόγραµµα» ή αλληγορία-,
ελάχιστη σχέση µε την απεικόνιση τοπίων.
• Το ιερό και το υπερφυσικό: οι εικόνες πολύτιµη πηγή για την ιστορία των
θρησκειών
o εικόνες και κατήχηση: µύηση, προσηλυτισµός κλπ,
o λατρεία των εικόνων: µετάδοση θρησκευτικής γνώσης και πίστης,
λατρευτικές συµβάσεις,
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o εικόνες και αφιέρωση: εστίαση σε µια στιγµή ιερής περίστασης ή στη
«δραµατική έκβαση», διαλογισµός, οράµατα, παραµυθία κλπ,
o εικόνες πολεµικής: π.χ. χρήση ξυλόγλυπτων από τους προτεστάντες,
o κρίση στις εικόνες.
Ισχύς και διαµαρτυρία:
o εικόνες ιδεών – σύµβολα (= µεταφορά αφηρηµένων ιδεών σε ορατές
και συγκεκριµένες εικόνες): π.χ. πλοίο = πολιτεία, καπετάνιος πλοίου
= κυβερνήτης, άλογο και αναβάτης = διακυβέρνηση, σκούπα = πάταξη
διαφθοράς, φρυγικός σκούφος ή γυναικεία µορφή = ελευθερία, εικόνες
εργατών και εργασίας = σοσιαλισµός, γελοιοποίηση ξένων ή εξύµνηση
ένδοξων ιστορικών γεγονότων = εθνικισµός,
o εικόνες µεµονωµένων προσώπων: µεγαλόπρεπες εικόνες κυβερνητών
µε θριαµβευτικό ή υπεροπτικό ύφος, προσαρµογές και αλλαγές της
εξουσιαστικής εικόνας (π.χ. σήµερα έµφαση στο νεανικό σφρίγος και
το πνεύµα του αθλητισµού), διαχείριση εικόνας (συνέχεια εικόνας),
o ανατρεπτικές εικόνες (= ανακατασκευή αντιλήψεων και νοοτροπιών):
εικονοµαχία θρησκευτική ή πολιτική, βανδαλισµός, γελοιογραφίες,
πολιτικές αφίσες, χαρακτικά µε πολιτικό περιεχόµενο κλπ.
Εικόνες και υλικός πολιτισµός:
o ιστορία ενδυµασίας: π.χ. πίνακες, χαρακτικά, αφιερώµατα, τάµατα,
o ιστορία τεχνολογίας: π.χ. αρχαίες τοιχογραφίες, ταφικές παραστάσεις,
χαρακτικά,
o ιστορία γεωργίας, υφαντουργίας, τυπογραφίας, πολέµων, εξορύξεων,
ναυτιλίας, σιδηροδρόµων κλπ,
o εσωτερικοί χώροι και επίπλωση: εξοπλισµός, µόδα, κανόνες για το τι
πρέπει να απεικονίζεται, ηθικές αλληγορίες (π.χ. αρετές καθαριότητας
ή σκληρής εργασίας).
o διαφήµιση: απεικόνιση χαµένων στοιχείων του υλικού πολιτισµού,
συγκρότηση νοητικής εικόνας προϊόντος µέσα από το συσχετισµού
αντικειµένων µε την εικόνα τους.
Όψεις της κοινωνίας:
o οι ζωγράφοι ως κοινωνικοί ιστορικοί: απεικόνιση µορφών κοινωνικής
συµπεριφοράς, καθηµερινής ή εορταστικής,
o απεικόνιση παιδιών: µέλη της οικογένειας, σύµβολα αθωότητας,
αλλαγές στις αντιλήψεις των ενηλίκων για την παιδική ηλικία,
o απεικόνιση γυναικών στην καθηµερινή ζωή: πληροφορίες για ποικιλία
εργασιών µέσα ή έξω από το σπίτι, πληροφορίες για επαγγέλµατα,
σκηνές δρόµου ή ηθογραφικές, πληροφορίες για εγγραµµατοσύνη και
εκπαίδευση κλπ,
o σκηνές καθηµερινής ζωής – ηθογραφικές: «φαινοµενικός ρεαλισµός»,
ενδεχόµενη κοινωνική κριτική,
o πραγµατικό και ιδανικό: εξιδανίκευση, σάτιρα, αναπαραστατικές
συµβάσεις στην απεικόνιση µαζών, χωρικών, γυναικών-ανδρών κλπ.
Τα στερεότυπα για τους «άλλους»: π.χ. τερατοµορφίες, οριενταλισµός (εικόνες
ανατολιτών από δυτικούς για δυτικούς), ο «άλλος» στον ίδιο πολιτισµό (π.χ.
Εβραίοι, χωρικοί, κοµµουνιστές).
Οπτικές αφηγήσεις:
o εικόνες – στοιχεία για οργάνωση και αφετηρία µεγάλων ή µικρών
γεγονότων: µάχες, πολιορκίες, αλώσεις, απεργίες, επαναστάσεις,
εκκλησιαστικές σύνοδοι, δολοφονίες, στέψεις βασιλέων, εκτελέσεις
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και δηµόσιες ποινές, είσοδοι πρεσβευτών ή κυβερνητών σε πόλεις,
οµιλίες πολιτικών κλπ,
o εικόνες επίκαιρων γεγονότων: πίνακες κατόπιν παραγγελίας ύστερα
από γεγονότα (προσωπική εµπειρία ή συµβάσεις), εκτύπωση εικόνων
σε πολλά αντίτυπα, διάδοση και πώληση,
o αφηγήσεις εικόνων: πρόβληµα χώρου για την αναπαράσταση της ροής
του χρόνου και της ακολουθίας των γεγονότων (πύκνωση, επεξηγήσεις
µε επιγραφές ή υπότιτλους), χρήση έτοιµων σχηµάτων (στοκ),
o αφηγηµατικές σειρές ή ζώνες (= µεταφορά µιας ιστορίας σε εικόνες –
συνθετότερη αφήγηση): πολιτικά σκίτσα, πολεµικά χαρακτικά, σειρά
µεταλλίων, θριαµβικά ανάγλυφα κλπ,
o µεµονωµένες εικόνες: εικόνες δηµόσιας ζωής µε κύριο σκοπό την
προπαγάνδα (π.χ. νοµίσµατα, µετάλλια), χαρακτικά (π.χ. υποτιθέµενη
άλωση της Βαστίλης),
o εικόνες στο πεδίο της µάχης: δύσκολο να παρατηρηθούν από κοντά
µάχες και ναυµαχίες – ενθάρρυνση χρήσης τυποποιηµένων µορφών
από την εικονογραφική παράδοση (π.χ. κλασική γλυπτική, παλιότεροι
πίνακες), δραµατική ένταση µε την επικέντρωση σε πράξεις µερικών
προσώπων ή σε ορισµένες σκηνές, χρήση «πανοραµάτων» (= γενική
άποψη σκηνής), πορτρέτα ηγετών µε φόντο µάχες, αυτόπτες µάρτυρες,
µετατοπίσεις στυλ (αντιηρωικό, ανθρωπιστικό κλπ), προπαγανδιστική
αναπαράσταση.
Ο ζωγράφος ως ιστορικός:
o άνθιση εικονογράφησης γεγονότων στην εποχή µεταξύ της Γαλλικής
Επανάστασης και του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου (παράλληλη µε την
άνθιση του ιστορικού µυθιστορήµατος,
o ανάγκη προσεκτικής έρευνας από καλλιτέχνη – συσχέτιση µε εργασία
ιστορικού,
o έµφαση στην εθνική ιστορία και τον εθνικισµό,
o ηθογραφία – σταδιακή µετατόπιση προς την κοινωνική ιστορία ή την
πολιτική (ιδιαίτερα τις κοινωνικές όψεις της).
Νέες προσεγγίσεις (= νέα ενδιαφέροντα και προοπτικές, αλλά όχι νέες µέθοδοι
έρευνας):
o ψυχανάλυση και ψυχοϊστορία: εστίαση σε ασύνειδα σύµβολα, καθώς
και σχέσεις (δυσκολία τεκµηρίωσης),
o στρουκτουραλισµός – σηµειωτική: η εικόνα ως σύστηµα σηµείων, το
οποίο αποτελεί υποσύστηµα ενός ευρύτερου συνόλου σηµείων,
o µεταστρουκτουραλισµός: εστίαση ενδιαφέροντος σε συγκεκριµένες
εικόνες (πολυσηµία – ασάφεια, αλλαγή – εξέλιξη).
Πολιτισµική ιστορία των εικόνων (= κοινωνικές ιστορίες της τέχνης):
o µαρξιστική προσέγγιση: η τέχνη = αντανάκλαση ολόκληρης της
κοινωνίας,
o προσέγγιση σε µικρο-επίπεδο: εστίαση στο µικρόκοσµο της τέχνης,
π.χ. σχέσεις ανάµεσα σε καλλιτέχνες και στους προστάτες τους,
o φεµινιστική προσέγγιση: φύλο χορηγών, δηµιουργών, εικονιζόµενων
χαρακτήρων,
o «θεωρία της πρόσληψης» ή «αναγνωστική αντίδραση»: πολιτισµική
ιστορία των εικόνων (χρήση εικόνων, διορθώσεις και σβησίµατα).
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Β΄. Η προσέγγιση των Gunther Kress & Theo van Leeuwen:
Η µεθοδολογική αυτή προσέγγιση στηρίζεται στην κοινωνική σηµειωτική θεωρία,
σύµφωνα µε την οποία η αναπαράσταση προκύπτει ως µια σύνθετη διαδικασία που
σηµασιοδοτείται από τα πολιτισµικά, κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του
ιστορικού πλαισίου µέσα στο οποίο παράγεται. Σκοπός κάθε αναπαράστασης είναι η
επικοινωνία, η οποία, ανάλογα µε το είδος της, καθορίζει και τις µορφές έκφρασης
που θα µεταδώσουν µε τον καλύτερο τρόπο το µήνυµα µε όλα τα χαρακτηριστικά
του, και ατοµικά και κοινωνικά. Για την κατανόηση των µορφών της οπτικής
επικοινωνίας είναι απαραίτητη, βέβαια, η γνώση των ειδικών κωδίκων, κάτι που
προσφέρεται από τη σύγχρονη σηµειωτική θεωρία και µεθοδολογία.
Βασικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης είναι τα εξής:
• Αφηγηµατικές αναπαραστάσεις:
o δράση – αντίδραση,
o διαδικασία διαλόγου – µονόλογος,
o διαδικασία συζήτησης – επικοινωνίας,
o συµβολική διαδικασία,
o συνθήκες – περιστάσεις.
• Εννοιολογικές αναπαραστάσεις:
o ταξινοµικές διαδικασίες,
o αναλυτικές διαδικασίες: α) µη δοµηµένες (δύσκολα συνδέονται µεταξύ
τους), β) χρονολογικές αναλυτικές διαδικασίες, γ) εξαντλητικές –
περιεκτικές διαδικασίες, δ) συνδεδεµένες και επαυξηµένες δοµές (π.χ.
γράφηµα µε ποσοστώσεις), ε) τοπολογικές αναλυτικές διαδικασίες (π.χ.
τοπογραφικά διαγράµµατα), στ) στατιστικές – ποσοτικές διαδικασίες, ζ)
χωροχρονικές αναλυτικές δοµές και η) συµβολικές διαδικασίες (φανερές
ή υπαινικτικές).
• Αναπαράσταση και αλληλεπίδραση (από τη θέση του θεατή):
o η «δράση» της εικόνας και το «βλέµµα» της: α) απευθείας κοίταγµα από
την πλευρά της εικόνας = αίτηµα, ζήτηση (π.χ. εικόνες “face to face”), β)
έµµεσο/πλάγιο κοίταγµα = προσφορά (π.χ. χάρτες, διαγράµµατα),
o απόσταση πλάνου: α) κοντινό πλάνο = συνήθως πιο οικείο και από άποψη
κοινωνική, β) µακρινό πλάνο = συνήθως απόσταση κοινωνική ή δήλωση
«αντικειµενικότητας» (οι διακρίσεις ισχύουν και σε διαγράµµατα, καθώς
και σε αναπαραστάσεις µνηµείων ή τόπων),
o προοπτική και υποκειµενική ή αντικειµενική στάση: α) εικόνες χωρίς
κεντρική προοπτική = υποκειµενικότητα, β) εικόνες µε κεντρική
προοπτική = αντικειµενικότητα, γ) υπερβάσεις του νατουραλιστικού
φόντου από τη µοντέρνα τέχνη = άσχετη µε στάσεις,
o οπτική γωνία: α) οριζόντια – ευθεία = «εµπλοκή» (involvement), δηλαδή
ό,τι βλέπουµε είναι µέρος του κόσµου µας, β) πλάγια = «απόσπαση»
(detachment), δηλαδή ό,τι βλέπουµε δεν αποτελεί µέρος του κόσµου µας,
γ) αναπαράσταση από την οπίσθια όψη (back view) = πολύπλοκη και
πολύσηµη (συνήθως οι εξηγήσεις είναι ψυχολογικού ή ψυχαναλυτικού
χαρακτήρα),
o εξουσία και κατακόρυφη απόσταση: α) υψηλή απόσταση = µικρό και
ασήµαντο το αντικείµενο, β) χαµηλή απόσταση = σηµαντικό, γ) ισχύς –
κοινωνική θέση θεατή,
o αλληλεπιδρώντα νοήµατα: επαφή µε εικόνα – το «βλέµµα» της εικόνας
(ζήτηση – προσφορά), απόσταση πλάνου (φανερή ή υποδηλούµενη,
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κοινωνική ή διαπροσωπική), στάση (υποκειµενική ή αντικειµενική,
προσανατολισµός στη γνώση ή τη δράση.
• Τροπικότητα (modality) και µοντέλα της πραγµατικότητας:
o το πρόβληµα της «αλήθειας» των σηµείων: α) τροπικότητα υψηλή, β)
τροπικότητα χαµηλή, γ) τροπικότητα διαπροσωπική (σχετική) όχι ιδεατή
(απόλυτη) → συσχέτιση µε ιστορία, κοινωνικό πλαίσιο, κοινωνικές
τάξεις – οµάδες (αξίες, ιδέες, πεποιθήσεις, ενδιαφέροντα κλπ), συµβάσεις,
τεχνολογικές δυνατότητες,
o τροπικότητα νατουραλιστική: α) χρωµατική κλίµακα (από το χρωµατικό
κορεσµό µέχρι τη µονοχρωµία), β) πλαίσιο συµφραζοµένων (από την
απουσία φόντου µέχρι φόντο µε πολλά αντικείµενα και λεπτοµέρειες), γ)
πιστότητα αναπαράστασης (από αναπαραστατικές λεπτοµέρειες έως την
απόλυτη αφαίρεση), δ) βάθος (από την απουσία βάθους µέχρι πολύ βαθιά
προοπτική), ε) φωτισµός (από την απουσία φωτός µέχρι πλήρη φωτισµό),
στ) ζωηρότητα – σκιάσεις (από µεγάλη εναλλαγή φωτοσκιάσεων έως δύο,
δηλαδή το σκούρο και το κάπως πιο ανοιχτό),
o τροπικότητα και κώδικες: α) επιστηµονικός προσανατολισµός κώδικα ή
τεχνολογικός (= η οπτική αναπαράσταση αποτελεσµατική σαν σχέδιο), β)
αισθητηριακός προσανατολισµός κώδικα (= χρήση σε πλαίσιο τέτοιο όπου
η αρχική ευχαρίστηση κυριαρχεί, π.χ. τα χρώµατα στη διαφήµιση), γ)
αφαιρετικός προσανατολισµός κώδικα (= χρήση από τις πολιτισµικές και
κοινωνικές elites, π.χ. υψηλή τέχνη, επιστήµη), δ) προσανατολισµός του
κώδικα στη νατουραλιστική αντίληψη της κοινής γνώµης (= κυρίαρχος
στις κοινωνίες της εποχής µας),
o τροπικότητα και µοντέρνα τέχνη: κυριαρχία αφαίρεσης και γεωµετρικών
σχηµάτων (= κρυµµένη «αλήθεια» της αναπαράστασης),
o τροπικότητα και διαµόρφωση σχεδιαγραµµάτων: τα σχεδιαγράµµατα, αν
και από άποψη µορφής είναι συχνά σχηµατικά και αφαιρετικά, µπορεί να
είναι πιο «αληθινά» π.χ. από µια φωτογραφία.
• Το νόηµα της σύνθεσης:
σύνθεση και πολυτροπικό «κείµενο»: πολυτροπικό «κείµενο» = κάθε κείµενο
ή εικόνα µε περισσότερους από ένα σηµειωτικούς κώδικες (π.χ. εικονοκείµενο
διαφήµισης), εξακρίβωση σχέσεων µεταξύ ανθρώπων, τόπων και πραγµάτων
από τη µια µεριά και µεταξύ εικόνων και θεατών από την άλλη στην αµοιβαία
αλληλεπίδρασή τους, σύνθεση σε όλο – απόδοση πλήρους νοήµατος (σηµασία
ειδικών στοιχείων ανάλογα µε θεατή):
o πληροφοριακή αξία του οριζόντιου άξονα (αριστερά – δεξιά): α) αριστερά
= δεδοµένα, γνωστά, β) δεξιά = νέες πληροφορίες, θέµα, µήνυµα1,
o πληροφοριακή αξία του κάθετου άξονα (πάνω – κάτω): α) πάνω = ιδεατό,
εξέχον, σηµαντικό, β) κάτω = πρακτικό, ρεαλιστικό, πληροφοριακό,
υποστηρικτικό, «γήινο»2,
1

Αυτό ισχύει, βέβαια, εφόσον γίνεται χρήση του οριζόντιου άξονα. Συνήθης είναι η χρήση σε πολλές
ευρωπαϊκές γλώσσες, σε εφηµερίδες, περιοδικά, σχολικά βιβλία (κατά κανόνα αριστερά βρίσκεται το
κείµενο και δεξιά ή στο κέντρο η εικόνα), σε διαγράµµατα, αλλά και στον κινηµατογράφο (κίνηση
κάµερας από αριστερά προς τα δεξιά, όπως βλέπει ο θεατής) ή στην τηλεόραση (π.χ. ο αυτός που δίνει
συνέντευξη στα δεξιά, όπως βλέπει ο θεατής, του δηµοσιογράφου. Αξιοσηµείωτο είναι, επίσης, ότι το
«νέο» µπορεί να γίνει «δεδοµένο» συγκρινόµενο µε άλλο «νεότερο».
2
Στις διαφηµίσεις πάνω βρίσκεται συνήθως η υπόσχεση για το προϊόν, το κύρος που θα αποκτήσουν οι
χρήστες, η εκπλήρωση της αισθητηριακής απόλαυσης, ενώ κάτω το ίδιο το προϊόν και πληροφορίες γι΄
αυτό. Μερικές φορές δηµιουργείται µια αίσθηση αντίθεσης: πάνω βρίσκεται αυτό που θα µπορούσε να
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o συµπλοκή οριζόντιου και κάθετου άξονα: αίσθηση διπλής αντίθεσης =
δεδοµένο – νέο, ιδεατό – ρεαλιστικό (π.χ. κλασικές αναπαραστάσεις του
παραδείσου µε το Θεό αριστερά και τους Αδάµ και Εύα δεξιά, αλλά και τη
συµβατική εικόνα του παραδείσου - αθανασίας πάνω και του θανάτου –
φθοράς κάτω)3,
o πληροφοριακή αξία του κέντρου και του περιθωρίου:
α) η «κεντρική σύνθεση» παίζει σηµαντικότερο ρόλο σε παλιότερους
πολιτισµούς (π.χ. εικόνα του παντοκράτορα στις βυζαντινές εκκλησίες) ή
σε ανατολικούς (= ιεραρχία, αρµονία, συνέχεια),
β) στο δυτικό πολιτισµό, αν και είναι συνηθέστερη η χρήση των αξόνων,
χρησιµοποιείται και η κεντρική σύνθεση, π.χ. σε εφηµερίδες, διαφηµίσεις
και κυκλικά διαγράµµατα (στο περιθώριο τοποθετούνται τα εξαρτώµενα
στοιχεία, χωρίς όµως όλα να είναι και περιθωριακά από άποψη σηµασίας),
γ) συµπλοκή αξόνων και κεντρικής σύνθεσης (= σταυρός): ακόµη κι όταν
το κέντρο παραµένει κενό, θεωρείται δεδοµένη η σηµασία του (π.χ. θεϊκός
νόµος)4,
o το «εξέχον» (salience) = ζήτηµα αλληλεπίδρασης των επιµέρους στοιχείων:
α) η θεµελιώδης λειτουργία των ολοκληρωµένων κωδίκων είναι κειµενική
(παραγωγή κειµένου, συνάρθρωση των σηµαντικών στοιχείων σε όλο,
κατανόηση, τάξη µεταξύ των στοιχείων, ιεράρχηση νοηµάτων), π.χ.
ρυθµός, σχήµατα λόγου, επαναλήψεις κλπ 5,
β) στις εικόνες σηµαντικά στοιχεία είναι το µέγεθος, το σχήµα, το βάθος
και η προοπτική, οι αντιθέσεις των χρωµάτων ή του φωτισµού κλπ,
γ) στην τέχνη σηµαντικότερος είναι ο ρόλος της σύνθεσης, δηλαδή οι
αισθητικοί και µορφικοί όροι (ισορροπία και αρµονία ή ανατροπές της
«φυσικής» σειράς και τάξης),
o το σχήµα και το πλαίσιο = σύνθεση των µερών στο χώρο: ρυθµός (π.χ. ο
κύκλος συνδέεται µε την εναλλαγή και την επανάληψη), άξονες, στυλ (π.χ.
ένταξη ή όχι στο περιβάλλον),
o συνθέσεις γραµµικές: από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα
κάτω (π.χ. στα κείµενα, στα διαγράµµατα, στα κόµικς κλπ)6· η γραµµική (=
συνταγµατική) ανάγνωση συνδέεται µε τη γραµµική αντίληψη για την
εξέλιξη (= πρόοδος) και αποτελεί βασικό στοιχείο του δυτικού πολιτισµού,
o συνθέσεις µη γραµµικές: κυκλικές, διαγώνιες και σπειροειδείς· η κυκλική
ανάγνωση συνδέεται µε την ιδέα της συνεχούς επανάληψης ή, στην εποχή
µας, και του «φαύλου κύκλου», ενώ η σπειροειδής δηλώνει κίνηση από τα
πιο χαµηλά προς τα υψηλότερα νοήµατα ή την αµείλικτη πρόοδο του
χρόνου. Υπάρχει, τέλος, και η «αναρχική» (= παραδειγµατική) ανάγνωση,
είµαστε (συναισθηµατική έλκυση ή «αγκίστρωση» κατά τον Barthes) και κάτω το πληροφοριακό
µέρος. Το σχήµα ισχύει γενικά στα εικονοκείµενα, αλλά και στα διαγράµµατα.
3
Για τη δυτική κουλτούρα, σύµφωνα µε τους Kress και van Leeuwen, το σχετικό πληροφοριακό
σύστηµα προέρχεται από το κοινωνικό και συνδέεται µε άλλα πολιτισµικά συστήµατα, λ.χ. πρακτικά,
φιλοσοφικά και θρησκευτικά. Ο οριζόντιος (= συνταγµατικός) άξονας θεωρείται ως το βασίλειο της
εξέλιξης της «σηµείωσης», ενώ ο κάθετος (= παραδειγµατικός) ως το αποτέλεσµα της «σηµείωσης», το
βασίλειο της τάξης, µιµητική αναπαράσταση της κυρίαρχης κουλτούρας.
4
Στα περιοδικά και τις εφηµερίδες το κέντρο δρα ως «µεσολαβητής», που κάνει τα µέρη να έρχονται
κοντά.
5
Στις οµιλίες και τη µουσική σηµασία έχουν ο ρυθµός, η εναλλαγή υψηλών και χαµηλών ήχων, ο
επιτονισµός, ο χρωµατισµός της φωνής κλπ.
6
Η διάκριση ως προς την «ανάγνωση» δεν είναι απόλυτη. Άλλωστε, η γραµµική ανάγνωση φαίνεται
να χάνει έδαφος, κατά την εκτίµηση των Kress και van Leeuwen.
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•

•

•

όπου το βασικό νόηµα βρίσκεται συχνά έξω από την κύρια σύνθεση, π.χ.
σε µια πολυσύνθετη γελοιογραφία, της οποίας το νόηµα βρίσκεται στον
τίτλο ή στη συνοδευτική λεζάντα.
Η υλικότητα του µηνύµατος:
σηµασία υλικών κατασκευής, µέσων και τρόπων «γραφής», συσχέτιση µε
τεχνολογικές δυνατότητες, θέση προσώπων και αντικειµένων στο χώρο.
Η τρίτη διάσταση7:
o γλυπτική: αναπαράσταση µε δοµή α) αφηγηµατική (= continuum) –
δυναµισµός (σε αντίθεση µε τη στατικότητα) – αντίδραση θεατή και β)
εννοιολογική (= αναλυτική αναπαράσταση) – συσχέτιση µε θέση θεατή
(οπτική γωνία παρατήρησης, απόσταση, άξονες παρατήρησης) – σύµβολα,
o τρισδιάστατα αντικείµενα: α) µία ή πολλές αναγνώσεις, β) ανάγνωση
µόνον από θεατή, γ) σχέση αλληλεπίδρασης, δ) ποικίλες εννοιολογικές
σχέσεις και χρήσεις,
o τροπικότητα και τρίτη διάσταση: α) νατουραλισµός, β) αφαίρεση, γ)
συνδυασµός (π.χ. νατουραλιστικές λεπτοµέρειες σε αφηρηµένη σύνθεση),
o σύνθεση σε τρεις διαστάσεις: στη γλυπτική δε χρησιµοποιούνται συνήθως
οι άξονες, σε αντίθεση µε την αρχιτεκτονική, όπου κατά κανόνα γίνεται
χρήση του κάθετου άξονα (ο κάθετος υποδηλώνει τη συµµετρία).
Σκέψεις για το χρώµα:
o οι ζωγραφικοί πίνακες στηρίζονται στην τεχνική όχι τόσο των αξόνων όσο
του προσκήνιου – βάθους,
o η σηµασία των χρωµάτων στη ζωγραφική εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
το αν η χρήση τους είναι νατουραλιστική (π.χ. συνήθως σε πολιτικές
αφίσες), συµβατική (π.χ. στους χάρτες ή στις σηµαίες) ή αφαιρετική (π.χ.
στην ασπρόµαυρη φωτογραφία)· πάντως, για τη σηµασία των χρωµάτων
υπάρχει αβεβαιότητα,
o χρωµατική πληρότητα: πίνακες που χρησιµοποιούν όλα τα χρώµατα
υποδηλώνουν, συνήθως, τον «αντικειµενικό» χαρακτήρα της σύνθεσης
(απαιτείται, όµως, προσοχή σε πιθανές συµβολικές χρήσεις)
o το φόντο: χρωµατισµένο ή ουδέτερο (στη δεύτερη περίπτωση εξαίρεται
το προσκήνιο).

7. Ερωτήµατα για την ανάλυση και την ερµηνεία των φωτογραφιών.
1. ∆ηµιουργός – δηµιουργία:
o ποιος δηµιούργησε τη φωτογραφία; τι είναι γνωστό γι΄ αυτόν (θέση, γνώσεις,
άλλες σχετικές δηµιουργίες κλπ);
o ο φωτογράφος εργαζόταν ανεξάρτητα ή για λογαριασµό άλλων; για ποιους;
o πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία και µε ποια πρόθεση;
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά – συνθήκες φωτογράφησης:
o η λήψη είναι τυχαία, σκηνοθετηµένη (posed) ή απροειδοποίητη(candid);
o µοιάζει να είναι επαγγελµατική ή ερασιτεχνική;
7

Αφορά κυρίως τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική και διάφορα αντικείµενα, µεταξύ των οποίων και τα
παιδικά παιχνίδια, τα οποία από σηµειωτική άποψη, σύµφωνα µε τους Kress και van Leeuwen, έχουν
µεγάλες οµοιότητες µε τα γλυπτά.
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o µπορεί να προσδιοριστούν το είδος της κάµερας και των φακών;
o είναι έγχρωµη ή ασπρόµαυρη η φωτογραφία; ήταν αυτό επιλογή ή ανάγκη; αν
είναι έγχρωµη η φωτογραφία, πώς αποδίδονται τα χρώµατα;
o τι είδους είναι και πώς χρησιµοποιείται ο φωτισµός; γιατί; µπορεί να εξαχθούν
συµπεράσµατα για τη χρονική στιγµή της λήψης;
o πού βρισκόταν ο φωτογράφος κατά τη λήψη; γιατί επέλεξε εκείνο το σηµείο;
o τι περιλαµβάνει ο δηµιουργός στη φωτογραφία (καδράρισµα); τι µπορεί να
υποτεθεί, µε σχετική βεβαιότητα, ότι αποκλείει;
o ποια είναι η απόσταση και ποια η γωνία λήψης; γιατί; συναρµόζονται µε τις
προθέσεις του δηµιουργού ή δηµιουργούν προβλήµατα στο αποτέλεσµα;
o η φωτογραφία έχει κίνηση (δραστηριότητες, ρυθµός, αίσθηση χρονικής ροής)
ή είναι στατική;
o είναι γνωστό αν η φωτογραφία έχει υποστεί ειδική επεξεργασία (µοντάζ,
ρετουσάρισµα) πριν από την εκτύπωσή της; αν ναι, για ποιο λόγο;
3. Περιεχόµενα – ερµηνεία:
o περιγραφή προσώπων, αντικειµένων, ενδυµασίας, χώρου, εποχής κλπ8,
o τι είδους πληροφορίες είναι δυνατό να εξαχθούν από τα στοιχεία αυτά (π.χ.
συνθήκες, κοινωνική θέση);
o ποια είναι η αισθητική του φωτογράφου; σε ποιο καλλιτεχνικό ρεύµα µπορεί
να ενταχθεί η φωτογραφία; επιδρούν αυτά στην πειστικότητα του µηνύµατος;
o εντοπίζεται η χρήση στερεότυπων εξωτερικών συµβόλων ή συναισθηµάτων;
πώς σχετίζονται µε την πρόθεση του φωτογράφου;
o ποια φαίνεται να είναι η ιδεολογία του φωτογράφου και ποια της εποχής (π.χ.
ρατσιστική απεικόνιση αφροαµερικανών),
o µε ποια γεγονότα συνδέεται η φωτογραφία; είχε άµεση ή έµµεση γνώση ο
φωτογράφος γι΄ αυτά; είναι γνωστή κάποια σχετική δράση του;
o είναι µοναδική ή µέρος µιας ολόκληρης σειράς; υπάρχουν διαφορές;
o αν η φωτογραφία είναι µοναδική, είναι δυνατό να γίνουν σοβαρές υποθέσεις
για το προηγούνταν και τι ακολουθούσε την «παγωµένη» σκηνή;
o συµφωνεί η φωτογραφική εκδοχή των γεγονότων µε άλλες σχετικές πηγές;
o πώς διασώθηκε η φωτογραφία και από ποιον;
o αν είναι δηµοσιευµένη, πού, πότε, από ποιον και γιατί δηµοσιεύτηκε; ήταν
στην πρόθεση του δηµιουργού η δηµοσίευσή της;
o σε ποιο µέσο έγινε η δηµοσίευσή της; τι είναι γνωστό για το µέσο αυτό;
o υπήρχαν επεξηγηµατικά σχόλια (λεζάντα) ή άλλα συνοδευτικά κείµενα; πώς
σχετίζονται ο λόγος µε την εικόνα;
o σε ποιο κοινό απευθυνόταν;
o ποια ήταν η απήχησή της στον κόσµο κατά την εποχή της δηµοσίευσής της;
γνώρισε η φωτογραφία άλλες δηµοσιεύσεις;

8

Αποτελεσµατικός τρόπος για τη σχολαστική περιγραφή των περιεχοµένων είναι να χωρίζεται η
φωτογραφία σε τεταρτηµόρια και στη συνέχεια να καταγράφονται τα περιεχόµενα του καθενός, βλ.
π.χ. History 1301 & 1302 (2003), History Analysis Worksheets, Dallas – Texas: El Centro College, in:
www.angelfire.com/tx2/ecc/worksheets.html. Αυτός ο τρόπος ανάγνωσης, άλλωστε, συµπίπτει µε το
σύστηµα των κάθετων και οριζόντιων αξόνων, σύµφωνα µε τη σηµειωτική.
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8. Ανάλυση – ερµηνεία γελοιογραφιών.
Α΄. Γνώση βασικών στοιχείων:
o Είδη και χρήσεις της γελοιογραφίας: οι ποικίλες χρήσεις της γελοιογραφίας µε
σκοπό, κατά περίπτωση, τον εύθυµο, ανάλαφρο, περιπαικτικό, σαρκαστικό,
αιχµηρό ή πικρόχολο σχολιασµό γεγονότων, καταστάσεων και προσώπων της
επικαιρότητας διαµόρφωσε και τα θεµατικά είδη της γελοιογραφίας, µε πρώτη
την πολιτική και κοινωνική γελοιογραφία. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί εδώ
είναι ότι οι γελοιογραφίες κατά βάση εκφράζουν ερµηνείες και δευτερευόντως
µεταφέρουν -αν µεταφέρουν- πραγµατικές πληροφορίες. Ο γελοιογράφος
είναι φορέας προκαταλήψεων, δικών του και της εποχής του, και, φυσικά, δεν
έχει την πρόθεση να παρουσιάσει µια πολυπρισµατική και ισορροπηµένη
οπτική πάνω σ΄ ένα θέµα. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά σε εποχές µε έντονες
πολιτικές πολώσεις ή σε διενέξεις µεταξύ εθνών και πολέµους, οπότε συνήθως
η γελοιογραφία µετατρέπεται σε όπλο απροκάλυπτης προπαγάνδας.
o Υπερβολή και στερεότυπα: οι γελοιογράφοι χρησιµοποιούν ως µέσο ρητορικής
πειθούς κατεξοχήν την υπερβολή, κάτι που µπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό.
Π.χ. ένας χαρακτήρας µπορεί να είναι έτσι σχεδιασµένος, που να µοιάζει
αληθινός ή εξωπραγµατικός, αποφασιστικός ή διστακτικός και αναβλητικός,
συνετός και µυαλωµένος ή χαζοχαρούµενος, πατριώτης ή δειλός κλπ. Για το
λόγο αυτό βασίζονται συχνά στη διόγκωση δευτερευόντων λεπτοµερειών, που
τις αποµονώνουν από το περιβάλλον τους, σε στερεότυπα και σε γενικεύσεις
υπεραπλουστευτικές, όπως λ.χ. σε περιπτώσεις που θέλουν να υποτιµήσουν
τον πολιτικό ή πολεµικό αντίπαλο, τον πολιτισµικά ή κοινωνικά διαφορετικό,
ένα ολόκληρο έθνος.
o Συµβάσεις και σύµβολα: χωρίς αυτά τα στοιχεία δε νοείται γελοιογραφία. Οι
πολιτιστικές και κοινωνικές συµβάσεις είναι παρούσες ακόµη και µε την
«απουσία» τους, όταν δηλαδή ο γελοιογράφος τις υπερβαίνει ή επιχειρεί να τις
ανατρέψει. Τα σύµβολα, πάλι, δίνουν νόηµα στη γελοιογραφία, γι΄ αυτό και η
γνώση τους είναι απαραίτητη. Υπάρχουν µερικά, κυρίως εθνικά ή πολιτικά,
που έχουν εµφανή σηµασία (.π.χ. John Bull ή µπουλντόγκ ή λιοντάρι =
Βρετανία, αρκούδα = Ρωσία, αετός ή µπαρµπα-Σάµ = ΗΠΑ, αρχαιοελληνική
µορφή ή τσολιάς = Ελλάδα κλπ). Επίσης, µερικά σύµβολα είναι διαχρονικά
και µπορεί να ισχύουν για όλη την Ευρώπη ή γενικότερα το δυτικό κόσµο
(π.χ. σύννεφα καταιγίδας = άσχηµες εξελίξεις, σειρά µε άσπρους ξύλινους
σταυρούς = θύµατα πολέµου, το φάσµα του θανάτου = πόλεµος, καταστροφή,
επιδηµίες, τοίχοι-φράχτες-χαντάκια = κοινωνικοί ή άλλοι διαχωρισµοί, λευκό
περιστέρι = ειρήνη, αγωνιστική γυναικεία µορφή = ελευθερία ή δηµοκρατία,
εικόνες εργατών-εργασίας = σοσιαλισµός, σκούπα = πάταξη της διαφθοράς,
πλοίο-καπετάνιος = πολιτεία-κυβερνήτης κλπ). Βέβαια, ορισµένα παλιότερα
σύµβολα έχουν παύσει να χρησιµοποιούνται.

Β΄. Ανάλυση – ερµηνεία γελοιογραφιών:
1. Περιγραφή:
o πρόσωπα – χαρακτήρες: ενδυµασία, έκφραση, χειρονοµίες, στάση, δράση,
κίνηση – υπερβολές ή όχι στο σχεδιασµό – πραγµατικοί ή συµβολικοί,
o αντικείµενα – ζώα: ρεαλιστικά, υπερβολικά κλπ,
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o πλάνο: φόντο – προσκήνιο, κέντρο – άκρα,
o λεπτοµέρειες: ηµεροµηνίες, αριθµοί, γράµµατα µέσα στο σκίτσο (εκτός
από τον τίτλο ή τη λεζάντα), ενδυµασία, χαρακτηριστικά αντικείµενα κλπ,
o εικόνα ή εικονοκείµενο: τίτλος, λεζάντα – χωρίς λόγια.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά – µορφή:
o υλικά και µέσα δηµιουργίας: χαρτί, χαρτόνι, µέταλλο, γυαλί κλπ – στυλό,
µολύβι, χρωµατιστό µολύβι (κραγιόν), κάρβουνο, πένα, µαρκαδόρος κλπ –
σχήµα και µέγεθος εικόνας,
o σύστηµα δηµιουργίας: ελεύθερη και αφαιρετική σχεδίαση ή ακριβής και
λεπτοµερής, επιρροές (από οµοτέχνους, ζωγραφική-σχέδιο, φωτογραφία),
προοπτική, χρήση γραµµών (ευθείες, καµπύλες, τεθλασµένες, κανονικές,
ακανόνιστες) και γεωµετρικών σχηµάτων, χρήση χρωµάτων ή σύνθεση
ασπρόµαυρη, τόνοι, προέλευση και τύπος γραµµάτων κλπ,
3. ∆ηµιουργός – δηµιουργία:
o πληροφορίες για το δηµιουργό,
o τόπος και χρόνος δηµιουργίας και δηµοσίευσης, µέσο δηµοσίευσης,
o προσδιορισµός θέµατος – είδος γελοιογραφίας.
4. Ανάλυση – ερµηνεία:
o σχεδιασµός χαρακτήρων: θετικός ή αρνητικός,
o αναγνώριση και ερµηνεία συµβόλων,
o τρόποι αναπαράστασης θέµατος, εποχής και περιβάλλοντος: ρεαλιστικός,
συµβατικός, ανατρεπτικός, απροσδόκητος κλπ,
o συσχέτιση θέµατος µε γεγονότα, πρόσωπα, τόπο και χρόνο,
o διασταύρωση µε άλλες πηγές και βιβλιογραφία - επισήµανση υπερβολών,
o συσχέτιση λόγου και εικόνας (αξιοποίηση και των µικρών λεπτοµερειών),
o πρόθεση δηµιουργίας – λόγοι επιλογής του θέµατος,
o αποδέκτες: πληροφορίες ή υποθέσεις για το «αυθεντικό ακροατήριο» της
γελοιογραφίας,
o στάση του σκιτσογράφου απέναντι στο θέµα του – πιθανές εξηγήσεις,
o πρόσληψη: ερµηνεία/-ες και απήχηση γελοιογραφίας στην εποχή της ή
και αργότερα, κατηγορίες αποδεκτών (άµεσων ή έµµεσων) τους οποίους η
προτεινόµενη από τον καλλιτέχνη ερµηνεία θα εύρισκε σύµφωνους ή θα
έκανε να αντιδράσουν.

9. Στάδια κριτικής προσέγγισης χαρτών.
1. ∆ηµιουργία – παραγωγή – θέµα χάρτη:
• ∆ηµιουργός – εκδότης: ιδεολογία, θέση στην κοινωνία, ιδεολογία, προθέσεις,
σκοπιµότητες, συµφέροντα, προκαταλήψεις, χρηµατοδότηση κλπ.
• Χρονολογία δηµιουργίας και παραγωγής: σύµπτωση ή όχι µεταξύ των δύο
χρονολογιών, ένταξη χάρτη στο ιστορικό πλαίσιο της χαρτογραφίας.
• Τόπος δηµιουργίας και δηµοσίευσης: δυνατότητα εκτιµήσεων, σε συνδυασµό
µε τα προηγούµενα στοιχεία, για πιθανές προκαταλήψεις, σκοπιµότητες κλπ.
• Γλώσσα: συσχέτιση µε τη χαρτογραφική παράδοση, καθώς και µε τα στοιχεία
που αναφέρονται παραπάνω – εκτιµήσεις για τους λόγους επιλογής.
• Τίτλος χάρτη: πληροφορίες για το θέµα και το είδος του χάρτη, και πιθανόν
για τον τόπο και το χρόνο δηµιουργίας και παραγωγής.
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•

•

Πηγή συλλογής δεδοµένων: πρωτογενής και επιτόπια έρευνα, χρησιµοποίηση
δευτερογενών στοιχείων (π.χ. απογραφικά δεδοµένα) ή άλλων χαρτών, χρήση
αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών φωτογραφιών, αξιοποίηση υπολογιστικών
προγραµµάτων, αυτοµατοποίηση κλπ – αξιοπιστία και εγκυρότητα µεθόδου.
Λεπτοµέρειες παραγωγής: τρόπος σχεδίασης (µε το χέρι, αυτοµατοποίηση
κλπ), πρωτότυπο ή αντίγραφο, αριθµός αντιτύπων (συνήθως συσχέτιση µε το
χρόνο παραγωγής), αναπαραγωγή (π.χ. αντιγραφή µε το χέρι, φωτοτύπηση) –
αξιοπιστία αντιγράφου (π.χ. αλλαγές στο µέγεθος και την κλίµακα).
Πλαίσιο – συµφραζόµενα: α) ένταξη του χάρτη στο ιστορικό και κοινωνικό
πλαίσιό του, συσχέτιση µε ιστορικά γεγονότα (αν είναι ιστορικός), β) ένταξη
στο χαρτογραφικό πλαίσιό του (= µεµονωµένος ή µέρος σειράς, συσχέτιση µε
προγενέστερους και µεταγενέστερους, εφαρµογή νέων µεθόδων συλλογής και
επεξεργασίας των δεδοµένων, εισαγωγή νέων δεδοµένων κλπ).

2. Βασικά χαρακτηριστικά αναπαράστασης – τρόποι οργάνωσης των δεδοµένων:
• Σχεδίαση: αναπαράσταση του σχήµατος της γης (= σφαίρα ελλειπτική και όχι
τέλεια) ή επίπεδη σχεδίαση9. Επισηµαίνεται ότι τυχόν αλλαγές στη σχεδίαση
επιφέρουν αλλαγές στην εµφάνιση και τα µεγέθη, άρα και στο νόηµα (π.χ. η
Ισλανδία µπορεί να φαίνεται πιο µεγάλη από την Αυστραλία, ενώ είναι τρεις
φορές µικρότερη).
• Εδαφική διαµόρφωση αντικειµένων: σηµείο, γραµµή, επιφάνεια, εµβαδόν.
• Εδαφική µορφή κατανοµής: συγκεντρωτική (= σύµπλεγµα αντικειµένων),
εκτεταµένη µε λίγες συγκεντρώσεις στοιχείων, επίπεδη και συνεχής ή όχι.
• Σχεδίαση και κλίµακα: αποτελεί µια συµβατική άποψη για τη σχέση των
αποστάσεων του χάρτη µε εκείνες της πραγµατικότητας και εκφράζεται µε το
λόγο «αποστάσεις χάρτη: αποστάσεις πραγµατικές» (π.χ. 1:1.633.600 = µικρή
κλίµακα). Υπάρχουν κλίµακες µικρές, µεσαίες και µεγάλες, από τις οποίες οι
πρώτες αναπαριστούν µεγάλες περιοχές µε λιγότερες λεπτοµέρειες, ενώ οι
τελευταίες µικρότερες µε περισσότερες λεπτοµέρειες10. Εξυπακούεται ότι οι
παραµορφώσεις είναι µεγαλύτερες στις µικρότερες κλίµακες, εφόσον είναι
δυσκολότερο να αναπαρασταθούν µε ακρίβεια οι εδαφικές λεπτοµέρειες.
• Προσανατολισµός: συνήθως στην κορυφή των χαρτών βρίσκεται ο Βορράς,
εκτός κι αν στο χάρτη δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Ο προσανατολισµός του
χάρτη σε συνδυασµό µε το σηµείο εστίασης (= ποια περιοχή τοποθετείται στο
κέντρο της αναπαράστασης) επηρεάζουν σηµαντικά το νόηµά του11.
9

Η αντίληψη ότι η γη αποτελεί τέλεια σφαίρα προέρχεται από την πτολεµαϊκή εποχή και άρχισε να
αλλάζει µόνο µετά τη διατύπωση του νόµου για τη βαρύτητα και την παγκόσµια έλξη των σωµάτων
από τον Νεύτωνα. Επισηµαίνεται ότι η µεταφορά στοιχείων από το γεωµετρικό σχήµα της σφαίρας σε
επίπεδη επιφάνεια, πέρα από το ότι έχει ως συνέπεια να µην έχουν όλα τα σηµεία την ίδια κλίµακα,
απαιτεί σύνθετους µαθηµατικούς υπολογισµούς. Στην εποχή µας κάτι τέτοιο δε συνηθίζεται και πολύ,
γιατί χρησιµοποιούνται αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες µε βάση το λεγόµενο «γεωγραφικό σύστηµα
συντονισµού», που προϋποθέτει υπολογιστικά προγράµµατα και τη χρήση πολλών σχετικών χαρτών. Η
σύγχρονη τεχνολογία, όµως, έχει και τις παρενέργειές της, γιατί δεν είναι εύκολο κατά την παραγωγή
των χαρτών να ελέγχεται κατά περίπτωση ο βαθµός της παραµόρφωσης.
10
Βέβαια, αυτό δεν ισχύει απόλυτα, γιατί ένας χάρτης µε κλίµακα 1:1 θα περιείχε τόσες λεπτοµέρειες,
ώστε δεν θα αναπαριστούσε ουσιαστικά τίποτε.
11
Θεωρητικά η ένταξη ενός τόπου στο συνολικό σχήµα της γης πρέπει να γίνεται µε βάση το σύστηµα
των γεωγραφικών παραλλήλων, δηλαδή του δικτύου γραµµών που συµβολίζουν το γεωγραφικό µήκος
και πλάτος.
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Επιλογή δεδοµένων: οι χάρτες, ακόµη και της πολύ µεγάλης κλίµακας, είναι
δυνατό να αποδίδουν µόνον επιλεγµένα χαρακτηριστικά. Βέβαια, η επιλογή
αυτή εξαρτάται, εκτός από τα περιορισµένα από τη φύση της αναπαράστασης
όριά τους, και από το είδος, το θέµα και την προθετικότητά τους.
Παραµόρφωση, συµβάσεις και σύµβολα:: η παραγωγή, η λειτουργικότητα και
η χρήση των χαρτών στηρίζεται σε βασικές συµβάσεις, λ.χ. στα σχήµατα, τις
γραµµές, τα σηµεία, τα χρώµατα, τον προσανατολισµό, την απλοποίηση κλπ.
Αυτές οι συµβάσεις είναι σταθερές για τη δυτική χαρτογραφική παράδοση,
αλλά δεν έχουν πάντοτε σχέση µε την πραγµατικότητα (π.χ. µε ένα παχύ
σηµείο συµβολίζεται µια µεγάλη πόλη, όπως το Λονδίνο, αλλά µε το ίδιο
ακριβώς σύµβολο µπορεί να σηµειώνονται και άλλες πόλεις µε πολύ λιγότερο
πληθυσµό, όπως η Αθήνα ή οι Βρυξέλλες). Η χρήση συµβάσεων σχετίζεται,
βέβαια, µε την ανάγκη για γενίκευση, προκαλεί, όµως, και παραµορφώσεις,
που προκύπτουν και από τη σχεδίαση, το σύστηµα αναφοράς (= σφαιρική ή
επίπεδη επιφάνεια), τον προσανατολισµό και τη χρήση της κλίµακας. Είδος
συµβάσεων αποτελούν και τα αναγκαία για την επικοινωνία σύµβολα, τα
οποία, περισσότερο ή λιγότερο αφαιρετικά, πάντα αναπαριστούν κατηγορίες
(π.χ. σπίτια, δρόµοι, ποτάµια). Οι καλοί χάρτες, βέβαια, έχουν το απαραίτητο
υπόµνηµα για την κατανόηση των συµβόλων.
Χαρτογραφική γενίκευση: η γενίκευση είναι αναπόφευκτη αλλά και σκόπιµη,
γιατί έτσι κατανοείται καλύτερα ο κόσµος, µια και βασικά χαρακτηριστικά
της είναι η συνόψιση και η κατηγοριοποίηση (ταξινόµηση). Οι περισσότερες
από τις κατηγορίες που προαναφέρονται αποτελούν στην ουσία εκδοχές της
γενίκευσης. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις γενικεύσεων, όπως είναι η
συνένωση, η µετατόπιση ή η διόγκωση στοιχείων της αναπαράστασης, που
µπορεί να σκοπεύουν στην παραπλάνηση των παρατηρητών ή να προκαλούν
αθέλητες παρερµηνείες. Βασικά, πάντως, σε κάθε σχετική περίπτωση είναι τα
ερωτήµατα: α) µε ποια κριτήρια έγιναν οι γενικεύσεις; και β) τι δεν δείχνει ο
χάρτης;
Απλοποίηση του περιβάλλοντος: είναι είδος γενίκευσης και θεωρείται πολύ
σηµαντική για την ευκολότερη κατανόηση της πραγµατικότητας. Γενικά, όσο
λιγότερες πληροφορίες περιέχονται σ΄ ένα χάρτη τόσο µεγαλύτερη είναι και η
λειτουργικότητά του.
Χρονική αναπαράσταση: αναπαράσταση γεωγραφικής, ιστορικής ή άλλης
αλλαγής – εξέλιξης (π.χ. µε τη χρήση διαφορετικών χρωµάτων ή βελών) ή
απλώς τοµή στο χρόνο (= χρονική άποψη, σηµείο στο συνεχές του χρόνου).
Σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών: η περίπτωση αφορά συνήθως τους γενικούς
χάρτες, αλλά και τους θεµατικούς, εφόσον συµπεριλαµβάνουν περισσότερες
από µία µεταβλητές. Οι σχέσεις αυτές µπορεί να αναφέρονται στα µέρη και το
όλο, σε ειδική περίπτωση (π.χ. αστικές, αγροτικές και ακατοίκητες περιοχές),
σε εκτιµήσεις και υπολογισµούς για τη διαπίστωση χαρακτηριστικών (π.χ.
συνολικός πληθυσµός των ευρωπαϊκών χωρών και κατά κεφαλήν εισόδηµα) ή
σε µεταβλητές λειτουργικές (π.χ. επίπεδο µόρφωσης – ύψος εισοδήµατος) και
σύνθετες (π.χ. υποψία για µολυσµένα ύδατα).
Σαφήνεια – ορθότητα – ακρίβεια: πέρα από τις συµβατικές ατέλειές τους οι
χάρτες θα πρέπει να ελέγχονται οπωσδήποτε για τις τους τρόπους εισαγωγής
και ταξινόµησης των δεδοµένων, καθώς και για την οµοιότητά τους µε την
πραγµατικότητα.
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3. Βασικά χαρακτηριστικά µορφής και τεχνικής:
• Καταλληλότητα γραφικών «σηµείων»: σηµεία, γραµµές, έκταση-διάστηµα,
εµβαδόν → συσχέτισή τους µε υπόµνηµα.
• Απόδοση των «σηµείων» (= οπτικές µεταβλητές): µέγεθος, µορφή, χρώµατα
(αξία και τόνοι χρωµάτων, χρωµατικός κορεσµός κλπ), υφή (= ταξινόµηση,
διευθέτηση των σηµείων), προσανατολισµός.
• ∆ιάκριση - συσχέτιση: διάκριση αλλά και συσχέτιση των γεωµετρικών και
των θεµατικών στοιχείων στην περιγραφή και την αναπαράσταση του χώρου.
• Αναλογία: αναλογική συσχέτιση γραφικών και οπτικών µεταβλητών.
4. Πρόσληψη:
• Πρόθεση δηµιουργίας: επικοινωνιακή πρόθεση, χρήση – λειτουργία.
• Αποδέκτες: αρχικοί και µεταγενέστεροι.
• Συσχέτιση µεταβλητών: συσχέτιση όλων των µεταβλητών και των στοιχείων
για την κατανόηση και την ερµηνεία. Σηµειώνεται ότι η πρόσληψη αποτελεί
σύνθετη γνωστική διαδικασία µε κοινωνικά και ατοµικά χαρακτηριστικά, η
οποία, σε γενικές γραµµές, προκύπτει από την αλληλεπίδραση αντικειµενικών
στοιχείων (π.χ. κλίµακα, σύµβολα, επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη) και
υποκειµενικών επιλογών (= απόδοση σηµασίας ανάλογα µε οπτική, µόρφωση,
ιδεολογία, ενδιαφέροντα κλπ).

10. Κριτική αξιοποίηση κινηµατογραφικών ταινιών.
Α΄. Τα επίκαιρα, για να αξιοποιηθούν µε σοβαρότητα ως ιστορική πηγή, πρέπει να
υφίστανται πολλαπλό και εξονυχιστικό έλεγχο για τη γνησιότητα και την ταύτιση των
περιεχοµένων τους, καθώς και να αναλύονται µε προσοχή. Όπως υποδεικνύει ο Ferro
(2002), η κριτική εξέταση των επικαίρων θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
α) κριτική εξέταση της γνησιότητας:
o γωνία λήψης (συνήθως ένας εικονολήπτης στα παλιά επίκαιρα),
o εστιακή απόσταση σε διαφορετικές εικόνες του ίδιου πλάνου (πέρασµα από
κοντινό σε µακρινό, αλλά το βάθος του πεδίου δε µπορούσε να αποδοθεί πριν
από τη δεκαετία του 1950),
o βαθµός ευκρίνειας εικόνων και φωτισµός (ή µεγάλη ευκρίνεια, ο σταθερός
φωτισµός και το καδράρισµα δηµιουργούν υποψίες για µοντάζ),
o ρυθµός δράσης (η ύπαρξη σταθερής ροής των γεγονότων δηµιουργεί υποψίες
για σκηνοθετικές επεµβάσεις),
o υφή της ταινίας (τυχόν µαύρα στίγµατα υποδηλώνουν συνήθως αντιγραφή,
ενώ οι καθαρές και φωτεινές αντιθέσεις συνηγορούν στην αυθεντικότητα),
β) κριτική εξέταση της ταύτισης:
o προέλευση,
o χρόνος και τόπος παραγωγής,
o πρόσωπα,
o τοποθεσίες και λεπτοµέρειες,
o ερµηνεία περιεχοµένου,
γ) κριτική ανάλυση:
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o πηγή προέλευσης,
o συνθήκες παραγωγής,
o χρήση,
o συχνότητα προβολής,
o υποδοχή από το κοινό.
Στις συστάσεις του Ferro πρέπει να προστεθούν ορισµένες επιπλέον παρατηρήσεις:
α) ο έλεγχος της γνησιότητας µιας ταινίας επικαίρων απαιτεί γνώσεις και έξω από
αυτήν, κυρίως τη συσχέτιση του περιεχοµένου της µε το ιστορικό πλαίσιο και άλλες
πηγές,
β) η κριτική προσέγγιση των επικαίρων πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τις πιθανές
τροποποιήσεις του νοήµατος µε την αφαίρεση, την ανάµειξη και την αναδιάταξη των
αρχικών πλάνων (cutting, editing)12,
γ) ο φακός δύσκολα συλλαµβάνει τις σηµαντικές ιστορικές στιγµές (key historical
moments) κι ακόµη δυσκολότερα µπορεί να διεισδύσει στο βάθος και στην αθέατη
όψη των γεγονότων ή να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα γύρω από αυτά· γι΄
αυτό, η πλήρης κατανόηση των γεγονότων προϋποθέτει την προσφυγή και σε άλλες
πηγές.

Β΄. Η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση της ταινίας θα µπορούσε να ακολουθήσει,
µε βάση σύνθεση στοιχείων από τις ιστοριογραφικές οπτικές και τις θεωρίες του
κινηµατογράφου, τις εξής φάσεις:
1. Εξέταση εξωτερικών χαρακτηριστικών:
o τίτλος ή τίτλοι,
o είδος – θέµα ή θέµατα,
o παραγωγή: χώρα προέλευσης, τόπος και χρόνος δηµιουργίας,
o γλώσσα ή γλώσσες – ενδεχόµενη µετάφραση ή µεταγλώττιση,
o διάρκεια,
o χρώµα,
o διανοµή και προβολή.
2. Εξέταση υπόβαθρου:
o εταιρεία παραγωγής ή ανεξάρτητη παραγωγή,
o σκηνοθέτης: βιογραφικό, έργο, θέµατα, ιδεολογία, τεχνική κλπ,
o συσχέτιση ταινίας µε το συνολικό έργο του σκηνοθέτη: οµοιότητες – διαφορές,
o σενάριο: συντελεστές – συγγραφείς, αφόρµηση, προσαρµογή αρχικής ιδέας,
συσχέτιση µε λογοτεχνικό ή ιστοριογραφικό έργο, οπτικές,
o πρωταγωνιστές – διανοµή ρόλων.
3. Εξέταση εσωτερικών χαρακτηριστικών:
o γνησιότητα – αυθεντικότητα ταινίας,
o φωτογραφία: επιρροές από καλλιτεχνικά ρεύµατα, είδη και θέσεις κάµερας,
αριθµός µηχανών λήψης, φορητή-κινούµενη ή σταθερή κάµερα, πλάνα,
γωνίες λήψης, εστίαση, ταχύτητα, στιγµές λήψης, φωτισµός, χρώµατα, φακοί,
φίλτρα, διαφράγµατα κλπ,

12

Η επιµέλεια (editing) της ταινίας µπορεί να δηµιουργήσει κάτι το εντελώς πλασµατικό µε αληθινά
πλάνα. Ένα από τα πρώτα σχετικά παραδείγµατα αποτελεί η περίπτωση του François Doublier,
εικονολήπτη των αδελφών Lumiére, που σε κινηµατογραφικές προβολές στη Μόσχα το 1898 έδειξε
αυθεντικές σκηνές από το Παρίσι και από αλλού ως δήθεν προερχόµενες από τη γνωστή υπόθεση του
Γαλλοεβραίου ταγµατάρχη Dreyfus, η οποία συντάραζε τότε τον κόσµο.
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o σκηνοθεσία: καδράρισµα πλάνων, στυλ, τοποθεσίες-σκηνικά, απόσταση,
µακρινά και ανοιχτά ή κοντινά και κλειστά πλάνα, απόσταση, σύνθεση και
γραµµή, τεχνάσµατα κλπ,
o κίνηση: κινούµενη ή σταθερή κάµερα, στατικά και δυναµικά πλάνα, µηχανική
παραµόρφωση της κίνησης (π.χ. αργή ή γρήγορη κίνηση),
o ηθοποιία: στυλ (π.χ. θεατρικό ή κινηµατογραφικό), τεχνικές, χρήση γλώσσας,
o υπόθεση: επιλογές κα όψεις, βασικό θέµα, συσχέτιση µε άλλα θέµατα, είδος
και ροή αφήγησης, πλοκή, συµπυκνώσεις και συνοψίσεις, χαρακτήρες,
o δραµατικότητα: πλοκή, ανατροπές, απρόοπτα, δραµατική ειρωνεία, δράση και
αντίδραση χαρακτήρων, ένταση, διάλογοι, τόνος και χρώµα οµιλίας, προφορά,
τόπος, χρόνος και διαχείρισή του, διαδοχή-συσχέτιση πλάνων, κλπ,
o ήχος και µουσική (αν πρόκειται για «οµιλούσα» ταινία): είδος και ποιότητα,
εφέ, αποτελέσµατα,
o επιµέλεια (editing): επιλογή και διαδοχή πλάνων, αρχή και τέλος των πλάνων,
ακολουθία και συνοχή ή χαλαρή σύνδεση, τελικό αποτέλεσµα – συσχέτιση µε
ρεαλιστική ακολουθία γεγονότων,
o θεωρία και ύφος: κινηµατογραφική οπτική και στυλ, επιρροές από ρεύµατα
καλλιτεχνικά και θεωρητικά (π.χ. direct cinema, ρεαλισµός, ιµπρεσιονισµός,
εξπρεσιονισµός κλπ),
o σύνθεση: συσχέτιση εικόνας, ήχου, λόγου, µορφής, στυλ κλπ – διαµόρφωση
τελικού αποτελέσµατος – αξιολόγηση.
4. Ανάλυση:
o ιδεολογία: πολιτικές επιρροές, κουλτούρα, θρησκεία, εθνικότητα, φύλο κλπ –
αξίες, στάσεις, προκαταλήψεις, στερεότυπα, αποσιωπήσεις, ταµπού13 κλπ,
o ντοκουµέντα – επινοήσεις – ανάµιξη διαφορετικών αποσπασµάτων,
o προθέσεις – µηνύµατα,
o πρόσληψη: πληροφορίες ή υποθέσεις για το αρχικό κοινό (διαφοροποιηµένο ή
οµογενοποιηµένο), υποδοχή – απήχηση, διαφορές στις αντιδράσεις, κριτικές,
συνεντεύξεις, διαφηµίσεις, αλλαγές στάσεων µε τα χρόνια, επιρροές στο έργο
του ίδιου ή άλλων δηµιουργών, αναθεωρηµένες εκδόσεις και αντίγραφα,
o ένταξη ταινίας στην ιστορία του κινηµατογράφου,
o ιστορικά – κοινωνικά συµφραζόµενα: συσχέτιση µε γεγονότα και κοινωνία
εποχής, σύγκριση µε άλλες πηγές και ακαδηµαϊκά έργα, χρησιµότητα ταινίας
ως ιστορικής πηγής14.

13

O ρόλος των ταµπού στη διαµόρφωση και της κινηµατογραφικής ιστορικής µνήµης φαίνεται πως
είναι σηµαντικός, βλ. Marc Ferro, (2003), Τα ταµπού της Ιστορίας, µετ. Αγλ. Γαλανοπούλου, Αθήνα:
Μεταίχµιο. Βλ. και το παράδειγµα των πολλών γαλλικών ταινιών από το Μεσοπόλεµο και, κυρίως,
µετά από τον Β΄ Παγκόσµιο, που αναφέρονται στις µαζικές εκτελέσεις Γάλλων στρατιωτών ύστερα
από τα επεισόδια ανταρσίας, µολονότι η έρευνα κάνει λόγο για σχετικά µικρό αριθµό εκτελεσθέντων
(54).
14
Για την κινηµατογραφική ορολογία βλ. Homepage Oliver Heidelbach, Online Film Dictionary, στο:
home.snafu.de/ohei/index.html.
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11. Κριτική αξιοποίηση τηλεόρασης.
Α΄. Είδη τηλεοπτικών προγραµµάτων:
•

•

•

•

•

•

Eκπαιδευτικά προγράµµατα: προγράµµατα σε εξειδικευµένα δίκτυα (π.χ. “The
History Channel”) ή ειδικές παραγωγές για οποιοδήποτε δίκτυο, µε στόχους
διδακτικούς ή, γενικότερα, ενηµερωτικούς. Πρέπει να σηµειωθεί, πάντως, ότι
ακόµη και για την «εκπαιδευτική τηλεόραση», κρατική ή ιδιωτική, η επιλογή
και η ποιότητα των προγραµµάτων µπορεί να συναρτάται µε κριτήρια όχι
επιστηµονικά κριτήρια αλλά εµπορικά, ιδεολογικά ή άλλα.
Ντοκιµαντέρ: ειδικές παραγωγές που ενσωµατώνουν ποικίλο υλικό (έρευνα,
µαρτυρίες, αυθεντικά ντοκουµέντα, παλιά επίκαιρα, συνεντεύξεις, αφήγηση,
σχόλια, κλπ). Για τους περισσότερους ιστορικούς αποτελούν, µαζί µε κάποια
αφιερώµατα, τα µόνα «νόµιµα» είδη τηλεοπτικών ιστορικών πηγών, κρύβουν,
όµως, αρκετές παγίδες, π.χ. την ίδια την επιλογή, τη φύση και το σχολιασµό
των ντοκουµέντων, το είδος της αφήγησης και τη συσχέτισή της µε το άλλο
υλικό κλπ.
∆ραµατοποιηµένα ντοκιµαντέρ (docudrama, semi-fictional versions of history):
η διαµόρφωση του είδους αυτού πηγάζει από τη δηµοσιογραφία του 19ου και
των αρχών του 20ού αιώνα, τον κινηµατογράφο και το ραδιόφωνο, ενώ
συνήθως αυτά παράγονται σύµφωνα µε τα πρότυπα του ρεαλιστικού θεάτρου
ή κινηµατογράφου. Τα ιστορικά γεγονότα δραµατοποιούνται από ηθοποιούς,
που παίζουν µε µέτωπο προς έναν «αόρατο τέταρτο τοίχο», δηλαδή προς τους
θεατές. Μερικές φορές η υπόδυση ρόλων συνοδεύεται και από αφήγηση ή, σε
λιγότερες περιπτώσεις, και από υλικό που υπάρχει και στα ντοκιµαντέρ.
Αντίθετα, πάντως, από τα συνήθη δραµατικά έργα διεκδικεί να εξασφαλίσει
ακριβείς ερµηνείες των ιστορικών γεγονότων. Εντούτοις, τα κείµενα µε τα
οποία επιχειρείται η ρεαλιστική αναπαράσταση των γεγονότων γράφονται, σε
βαθµό ανάλογο προς την επιθυµητή δραµατική ελευθερία, έξω από το
περιορισµένο πλαίσιο που επιβάλλουν τα ντοκουµέντα.
Ειδήσεις: αποτελούν βασικό συστατικό του κόσµου της τηλεόρασης και έχουν
βαρύνοντα ρόλο στη διαµόρφωση της τηλεοπτικής ιστορικής συνείδησης, µια
και βάζουν τους θεατές «απευθείας» µέσα στην ιστορική διαδικασία. Συχνά
συνοδεύονται από ειδικά ρεπορτάζ, παρουσίαση ντοκουµέντων ή µαρτυριών,
αναλύσεις από ειδικούς, συζητήσεις, αναδροµές, χρονικά κλπ, παράγοντας ή
αναπαριστώντας την ιστορία, ενώ µπορεί να χρησιµοποιούνται και ως µέσο
προπαγάνδας. Σηµασία έχουν, επίσης, η επιλογή και η προβολή των θεµάτων
που παρουσιάζονται, ο χρόνος που διατίθεται για το καθένα, η ιδεολογική και
σκηνοθετική προσέγγισή τους, καθώς και οι αποσιωπήσεις.
∆ράµατα – ιστορικές τηλεοπτικές σειρές (historical fictions): ασκούν ιδιαίτερη
έλξη στους θεατές, ίσως γιατί µε το άλλοθι της απόστασης από τα γεγονότα
και των διαφορετικών περιστάσεων σε σχέση µε το παρόν δηµιουργούν µια
αίσθηση ασφάλειας που επιτρέπει την απόλαυση. Συνήθως, σύνδεσή τους µε
την ιστορία είναι χαλαρή, µια και σχετίζονται µε τη λαϊκή αντίληψη γι΄ αυτήν·
ωστόσο, µπορεί να προσφέρουν αίσθηση της ιστορίας «από µέσα», δηλαδή
εξέταση των ιδεών, των σκέψεων, των εµπειριών, των συναισθηµάτων και
των αντιδράσεων των ιστορικών χαρακτήρων, πραγµατικών ή επινοηµένων,
που εµπλέκονται στα γεγονότα.
∆ραµατικές σειρές µεγάλης διάρκειας («σαπουνόπερες») – κωµωδίες: αν και η
σχέση τους µε την ιστορία δεν είναι άµεση, µπορεί να είναι χρήσιµες για τη
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µελέτη των χαρακτήρων και των κοινωνικών σχέσεων, την κατανόηση των
αλλαγών στις συλλογικές νοοτροπίες και τα κοινωνικά ενδιαφέροντα, καθώς
και την εξέταση των κοινωνικών συνθηκών, π.χ. ανεργία, εγκληµατικότητα,
εκπαίδευση κλπ.
Ειδικά αφιερώµατα – άλλα προγράµµατα: όλα τα τηλεοπτικά είδη, από τις
ενηµερωτικές εκποµπές µέχρι τα διάφορα “shows” και τις διαφηµίσεις, είναι
δυνατό να αποτελέσουν ιστορικό υλικό, ως έκφραση της καθηµερινής λαϊκής
κουλτούρας.

•

Β΄. Κριτική προσέγγιση τηλεοπτικών προγραµµάτων:
πλαίσιο παραγωγής,
οργανισµός παραγωγής,
είδος προγράµµατος – θέµατα ή θέµατα,
χρόνος και διάρκεια προβολής,
πρωτότυπη εκποµπή ή αντιγραφή,
πρώτη προβολή ή επανάληψη,
κοινό – αποδέκτες,
προθέσεις παραγωγής,
σκηνοθετικό στυλ – τεχνικές,
διαδικασίες συλλογής και δηµοσιοποίησης υλικού,
περιεχόµενα προγράµµατος – χρήση υλικού,
ιδεολογία – προκαταλήψεις – αποσιωπήσεις,
αληθοφάνεια – πειστικότητα,
ρητορική,
λόγος – συσχέτιση µε εικόνα και ήχο,
αντιλήψεις συντελεστών παραγωγής,
επιρροή µέσων και τεχνικής,
κοινωνική – ιδεολογική επιρροή,
κριτικές
αξία προγράµµατος ως ιστορικής πηγής.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12. Ανάλυση «µνηµείων».
Α΄. Το πιο γνωστό και διαδεδοµένο, ίσως, µοντέλο ανάλυσης των µνηµείων, είναι αυτό
που τα προσεγγίζει από τη συµβατική αρχαιολογική σκοπιά. Σύµφωνα µ΄ αυτό τα
µνηµεία αναλύονται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
o υλικό κατασκευής: πέτρα, µάρµαρο, πηλός, γυαλί κλπ,
o χαρακτήρας του µνηµείου: κτίριο, γλυπτό, αγγείο, έργο ζωγραφικής, εργαλείο,
κόσµηµα κλπ,
o µορφή και λειτουργία:
α) κτίριο:





ορθογώνιο, τετράγωνο, κυκλικό – θεµελίωση, τοίχοι, χώροι κλπ,
κίονες: αριθµός και χωροθέτηση, ρυθµός-στυλ, κιονόκρανα κλπ,
πλαστική διακόσµηση: αετώµατα, µετόπες, ζωφόροι κλπ,
λειτουργία: θρησκευτική, πολιτική, πρακτική (ανάκτορο, κάστρο, οικία κ.ά.),
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β) γλυπτό:
 θέση-κίνηση: µετωπική-στατική-συµµετρική (συνήθως µνηµειακό άγαλµα), στήριξη
στο ένα πόδι (kontraposto = αίσθηση κίνησης), ελεύθερη,
 χαρακτηριστικά προσώπου: έκφραση-ανατοµία (νευρώδες, τεταµένο, χαλαρό κ.ά.),
ενδυµασία, λεπτοµέρειες,
 έκφραση και στυλ,
 λειτουργία: θρησκευτική, πολιτική, διακοσµητική κλπ,

γ) αγγείο:
 µορφή και είδος,
 διακόσµηση: χρώµατα, τεχνική, θέµα αναπαράστασης κλπ,
 λειτουργία: συσχέτιση χρήσης µε είδος αγγείου,

o χρονολόγηση: βοήθεια από τα παραπάνω στοιχεία και τη βιβλιογραφία,
o ερµηνεία: πρόθεση και µήνυµα δηµιουργίας,
o συµπεράσµατα: τυπικά χαρακτηριστικά για το πνεύµα της περιόδου, σύγκριση
µε γραµµατεία και µυθολογία,
o προοπτική: συγκρίσεις των αναπαριστώµενων αξιών της τέχνης µε περιόδους
µεταγενέστερες ή προγενέστερες.
Β΄. Μια γνωστή προσέγγιση των αρχαιολογικών µνηµείων αποτελεί και το
«αναλυτικό µοντέλο», που, συνδυάζοντας στοιχεία κυρίως από την αρχαιολογία, την
τοπογραφία και την ιστορία, εξετάζει τα εξής:
α) τοπογραφία περιοχής:
o γεωγραφικό και φυσικό περιβάλλον – φυσικοί πόροι,
o αρχιτεκτονική δοµή και µορφή της περιοχής στην εξέλιξή της,
o διαφορετικές λειτουργίες περιοχών και χώρων (ιερά, δηµόσια κτίρια, αγορές,
ιδιωτικές κατοικίες, εργαστήρια, νεκροταφεία κλπ),
β) αρχαιολογική – ιστορική εστίαση:
o ανάλυση περιοχής: συσχέτιση χώρων µε κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά κ.ά.
συστήµατα,
o αρχιτεκτονικές και τοπογραφικές εκφράσεις: συσχέτιση ιδιωτικών κατοικιών,
δηµόσιων κτιρίων, ναών κλπ µε την κοινότητα που τα χρησιµοποιούσε,
o ειδικές κατηγορίες µνηµείων: τύποι κατοικιών, δηµόσιων κτιρίων, ναών κλπ
και λειτουργίες τους σε σχέση µε την κοινότητα,
o ειδικά χαρακτηριστικά µνηµείων και αντικειµένων: υλικά κατασκευής, µορφή,
στυλ, χρήσεις κλπ,
o συσχετίσεις µνηµείων και αντικειµένων: τυπολογία, τεχνολογία, χρονολογία,
ιδεολογία, κοινωνική διαστρωµάτωση, εµπόριο, τέχνες κλπ.
Γ΄. Πολιτική – κοινωνιολογική ανάλυση και ερµηνεία των δηµόσιων µνηµείων:
o θεωρητική βάση προσέγγισης: θεώρηση της δηµόσιας σφαίρας ως µέρους της
συµβολικής συνείδησης των ανθρώπων, εξέταση της επίδρασης των θεσµών
και των πολιτικών αλλαγών στη δηµιουργία και την πρόσληψη των µνηµείων,
εστίαση στην «κοινωνική ζωή» του µνηµείου υπό το πρίσµα των πολιτικών
συγκρούσεων και διενέξεων (π.χ. ανδριάντες πολιτικών προσωπικοτήτων),
o συσχετίσεις: κουλτούρα, ταυτότητα, πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα,
o άλλες αναπαραστάσεις της µνήµης: ταυτόσηµες, εναλλακτικές, αντίπαλες,
o επιγραφές: ανάλυση του σηµαντικού ρόλου τους στα µνηµεία, τους δρόµους
και τις πλατείες (π.χ. αλλαγή σε ονόµατα δρόµων και πλατειών ως έκφραση
διχαστικών φαινοµένων),
o δηµόσια κτίρια: µνηµειακή ποιότητα , αναπαράσταση µορφών της κοινωνικής
ζωής,
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o κοιµητήρια: µνηµεία ηρώων (συχνά ήρωες και «ήρωες» είναι θαµµένοι δίπλα
δίπλα),
o αισθητική προσέγγιση.
∆΄. Αρχιτεκτονική – τοπογραφική – σηµειωτική προσέγγιση (Laurie 1975, USAF Landscape Design: Monuments and Static Displays – Visual Analysis 1998):
α) Μνηµεία και στατικές εκθέσεις:
o έννοια του µνηµείου: κτίρια, αγάλµατα, ανδριάντες, επιγραφές και πινακίδες
µε αναφορές σε σηµαντικά γεγονότα και πρόσωπα, στρατιωτικός εξοπλισµός,
ποικίλα αντικείµενα,
o στόχος µνηµείου: µνήµη και ιστορία,
o κριτήρια προσέγγισης: σε διαλεκτική σχέση µεταξύ τους ασκούν επίδραση
στον παρατηρητή α) η θέση του µνηµείου στο χώρο, β) τα αρχιτεκτονικά και
τοπογραφικά χαρακτηριστικά του, γ) η γραµµή και το στυλ του,
o σηµασία τοποθεσίας: άµεση ή έµµεση συσχέτιση µε µνηµείο, καταλληλότητα
τοποθεσίας σε σχέση µε χρήσεις µνηµείου, µεµονωµένη µνηµειακή τοποθεσία
ή συγκρότηµα µνηµείων,
o φυσικά χαρακτηριστικά µνηµείου: α) µέγεθος-κλίµακα µνηµείου σε σχέση µε
τις διαστάσεις του χώρου και τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος,
β) σχέση µνηµείου µε θεατή – καταλληλότητα κλίµακας, γ) στυλ µνηµείου –
συσχέτιση µε τη θέση του στο χώρο, δ) υλικά και µορφή – επιδράσεις στις
αισθήσεις – συσχέτιση µε κλίµακα, τοποθεσία, φόντο, προσκήνιο, χρήσεις
κλπ, ε) πολυπλοκότητα ή απλότητα µνηµείου – συσχέτιση µε τοποθεσία και
απόσταση παρατηρητή,
o εγκατάσταση µνηµείου σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του χώρου: α) φυσικοί
όροι, β) οπτικοί όροι (εστίαση, οπτική γωνία παρατήρησης, πιθανή επιλογή
προτιµώµενης οπτικής γωνίας από δηµιουργό, καδράρισµα, φωτισµός, φόντο,
προσκήνιο, κλίµακα, απόσταση),
o παρατήρηση: α) οπτική γωνία, β) απόσταση, γ) κίνηση ή στάση παρατηρητή,
δ) προσανατολισµός µνηµείου,
o στατική έκθεση: α) συνήθως ιστορικά µνηµεία και ηρώα (πιθανή σύνδεση µε
την ιστορικότητα του χώρου), β) ερµηνευτικά σηµεία.
β) Οπτική ανάλυση:
o έννοια του περιβάλλοντος: φυσικό – µνηµειακό, οικιστικό, εργασιακό κλπ σε
αµοιβαία αλληλεπίδραση,
o σηµασία οπτικού χαρακτήρα (visual design): δηµιουργία θετικών εντυπώσεων
στους θεατές µε κριτήρια α) την οπτική συνέχεια, β) την ευχαρίστηση και γ)
την ποιότητα του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος,
o παράγοντες επίδρασης στο οπτικό περιβάλλον:
 φυσικοί – γεωµορφολογικοί (εδαφική διαµόρφωση, ύδατα, κλίµα κλπ),
 ανοιχτός χώρος (ευκαιρίες για σύνδεση φύσης – δηµιουργήµατος),
 χρήση γης – δυνατότητες πρόσβασης,
 συνθήκες κυκλοφορίας,
 αρχιτεκτονικός σχεδιασµός και µορφή ανάπτυξης (αριθµός κτιρίων ή
άλλων µνηµείων, συσχέτιση µε άλλα),
 σχεδιασµός τοποθεσίας και χώρου (προσανατολισµός µνηµείου, σχέση
µε συνθήκες κίνησης στο εσωτερικό του),
 αρχιτεκτονικό στυλ και υλικά κατασκευής (σχέσεις µε χρήση, κλίµακα
και µορφή),
 επιλογή χρωµάτων - συνδυασµοί (σχέση µε χρήση, κλίµακα, µορφή),
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o

o
o
o

 ανάπτυξη – διαµόρφωση τοποθεσίας,
 αντικείµενα στο χώρο – διακόσµηση,
 υλικά επίστρωσης του χώρου (σταθερότητα, πρόσβαση, αισθητική),
 ιστορικά – πολιτισµικά χαρακτηριστικά,
 κυρίαρχα χαρακτηριστικά και όψεις,
οπτική επισκόπηση και εκτίµηση: συλλογή - πλαίσιο δεδοµένων για ερµηνεία
και αξιολόγηση (π.χ. χάρτες, διαγράµµατα, βιβλιογραφία, ιστορικό, κριτικές,
εντυπώσεις),
οπτική ανάλυση συστατικών: α) οπτική ποιότητα, β) µορφή, δοµή, πρότυπα
εγκατάστασης,
είσοδοι: επιλογή εισόδου, σχέση µε µνηµείο και χώρο, δηµιουργία εντύπωσης
κλπ,
οριοθέτηση περιοχής: α) είδος - φύση ορίων (τεχνητά, φυσικά ή συνδυαστικά),
β) συσχέτιση µε µνηµείο και φυσικό περιβάλλον, γ) λειτουργικότητα ορίων
(στυλ, ποιότητα, σχέση µε το χαρακτήρα του µνηµείου, διευκόλυνση ή όχι
στις χρήσεις των διάφορων χώρων)

Ε΄. Γνωστική και βιωµατική προσέγγιση των µνηµείων:
o γνωστική προσέγγιση:
 σχέση µνηµείου µε περιβάλλον και σύγχρονα κτίρια,
 εντοπισµός διαφορών µεταξύ των εποχών,
 λειτουργικότητα – χρήσεις µνηµείου (αρχική και µεταγενέστερες),
 συνοδευτικά αντικείµενα,
 µέσα και τρόποι κατασκευής,
 συνθήκες κατασκευής,
 κόστος κατασκευής – πηγές χρηµατοδότησης,
o βιωµατική προσέγγιση:
 εκτίµηση για εντυπώσεις και αισθήµατα επισκεπτών του µνηµείου
κατά την εποχή της πρωταρχικής λειτουργικής χρήσης του,
 εκτίµηση για προσδοκίες των επισκεπτών,
 εκτίµηση για επίδραση του µνηµείου στους επισκέπτες,
 αισθήµατα νεότερων και σηµερινών επισκεπτών,
 εκτιµήσεις για την αξία του µνηµείου.
ΣΤ΄. Προσέγγιση ιστορικών τόπων:
o σηµασία ιστορικών τόπων:
 πληροφορίες για τοποθεσίες, σχέδια, στυλ, υλικά, αντικείµενα, πνεύµα
εποχής κλπ,
 µαρτυρίες για ιστορικά γεγονότα και τον τρόπο επίδρασής τους στις
κοινότητες των ανθρώπων,
 «ζωντάνεµα» των ανθρώπων του παρελθόντος,
 συσχέτιση µε γραπτές πηγές, χάρτες κλπ – προσδιορισµός ιδεολογικών
χαρακτηριστικών εποχής,
o συσχέτιση µε Γεωγραφία:
 κατανόηση σχέσεων ανθρώπων – τόπων – περιβάλλοντος,
 διερεύνηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος
στις ανθρώπινες αποφάσεις και δραστηριότητες και το αντίστροφο,
 ένταξη των ιστορικών τόπων στο ευρύτερο δοµηµένο – κοινωνικό
περιβάλλον και συσχέτισή τους µε ιδεολογικούς, οικονοµικούς και
άλλους παράγοντες.
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 Μάθηση και δραστηριότητες µε τη χρήση αντικειµένων:
o τα περισσότερα αντικείµενα παρέχουν πλήθος πληροφοριών, αν υποβληθούν
οι κατάλληλες ερωτήσεις· προσπαθήστε, λοιπόν, σχετικά µε µία πολυθρόνα
λ.χ., να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
- είναι άνετη ή όχι;
- από τι υλικό είναι φτιαγµένη;
- πώς το γνωρίζετε;
- γιατί πιστεύετε ότι επέλεξαν οι κατασκευαστές αυτό το υλικό;
- έχει ποτέ επισκευαστεί; πώς και γιατί;
- πώς µυρίζει;
- σας θυµίζουν κάτι οι οσµές της;
- είναι καθαρή;
- ποιος την καθαρίζει;
- έχει διακόσµηση;
- προσθέτει κάτι στο χώρο;
- ποιοι κάθονταν σ’ αυτήν;
- ποιος και γιατί την έφερε εδώ;
- από πού προέρχεται;
- είναι ίδια ή διαφορετική µε άλλες στον ίδιο χώρο;
- έχετε δει άλλες παρόµοιες; αν ναι, πού;
o στη συνέχεια, προσπαθήστε να διατυπώσετε δέκα (10) δικές σας ερωτήσεις,
µε στόχο να δείτε πώς θα αντλήσετε και άλλες πληροφορίες από αυτήν την
πολυθρόνα. Να πάρετε υπόψη σας τον ακόλουθο πίνακα:
1. Θέµατα για έρευνα
φυσικά χαρακτηριστικά,
κατασκευή,
χρήση – λειτουργία,
σχήµα,
διακόσµηση,
αξία (ιστορική, οικονοµική, αισθητική, συναισθηµατική κλπ),
χρόνος – τόπος – τρόπος εύρεσης
2. Πλαίσιο έρευνας
θέµατα

ερωτήσεις

στοιχεία που
ανακαλύφθηκαν

στοιχεία που
πρέπει να
ερευνηθούν
περαιτέρω15

o παραδείγµατα ασκήσεων – δραστηριοτήτων:
 περιγραφή (συντελεί στην ανάπτυξη της ικανότητας για παρατήρηση και στη
γλωσσική καλλιέργεια):
 χρήση του «σάκου ψηλάφησης» (feely box), µε στόχο την περιγραφή
ή τη σχεδίαση του αντικειµένου που περιέχει,

15

Φυσικά, δεν είναι δυνατό να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις µόνον από την προσεκτική παρατήρηση
και εξέταση των αντικειµένων, πράγµα που συχνά απογοητεύει τους µαθητές. Γι’ αυτό είναι αναγκαία
η παροχή πρόσθετων πληροφοριών.
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 χρήση του «καταλόγου µε τις αναµεµιγµένες κάρτες» (confused card
index): α) δίνεται ένα αντικείµενο σε κάθε µαθητή και του ζητείται
να ταξινοµήσει τις κάρτες µε τα χαρακτηριστικά του και να γράψει
έναν κατάλογο και β) κάθε µαθητής διαβάζει τις κάρτες χωρίς να
αποκαλύψει το όνοµα του αντικειµένου, ενώ οι άλλοι προσπαθούν να
το προσδιορίσουν,
καταγραφή – αρχειοθέτηση (ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουν καλά οι
µαθητές ένα αντικείµενο είναι να το σχεδιάσουν):
 µέγεθος, διαστάσεις, όγκοι, κλίµακα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κλπ,
 σχεδίαση κατ’ όψη ή από µνήµης,
 συγκρότηση γραπτού καταλόγου µε τα παραπάνω στοιχεία,
 γραπτή περιγραφή ενός αντικειµένου από κάθε µαθητή και κατόπιν
σχεδίασή του από άλλον,
διαµόρφωση και υποβολή ερωτήσεων (οι µαθητές µαθαίνουν να διατυπώνουν
ερωτήσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε καλές απαντήσεις και να εργάζονται
µε τον τρόπο αυτό αυτόνοµα):
 υποβολή ερωτήσεων (10 περίπου) από τον Α΄ στον Β΄, µε στόχο την
ανακάλυψη του αντικειµένου,
 χρήση κιβωτίου που περιέχει ένα αντικείµενο – υποβολή ερωτήσεων
για την ανακάλυψή του,
ταξινόµηση:
 επιλογή ενός αντικειµένου και προσπάθεια µέσω ερωτήσεων (5 – 10)
να ταυτοποιηθεί,
 επιλογή 10 – 20 αντικειµένων, επίδειξή τους και στη συνέχεια, αφού
καλυφθούν, προσπάθεια να ανακληθούν από µνήµης τα ονόµατα, το
είδος ή οι χρήσεις τους,
 επιλογή 20 αντικειµένων και παρουσίασή τους από τους µαθητές µε
βάση συγκεκριµένα ταξινοµικά κριτήρια (υλικό, χρήσεις κλπ),
συσχέτιση κατασκευής µε χρήσεις:
 σχέδιο και αισθητική αποτίµηση,
 κατανόηση των θεµελιωδών χαρακτηριστικών κάθε υλικού (µέταλλα,
ξύλο, γυαλί, πλαστικό κλπ) πριν από τις συσχετίσεις,
 προβληµατισµός για πιθανές χρήσεις – αναζήτηση πληροφοριών,
 προβληµατισµός για διατήρηση και συντήρηση,
διατύπωση και εξέταση υποθέσεων:
 οι µαθητές πρέπει να µάθουν να αξιοποιούν τα υπάρχοντα στοιχεία,
για να κάνουν λογικές υποθέσεις,
 προσέγγιση ενός άγνωστου αντικειµένου µε βάση τον εξής πίνακα:
τι είναι γνωστό

τι θεωρείται
πιθανό



τι πληροφορίες
παρέχονται

τι αποµένει
να ανακαλυφθεί

χρήση υπολειµµάτων (τρόπος εργασίας αρχαιολόγων, φιλολόγων, ιστορικών
κλπ, µε στόχο την αναπαράσταση του παρελθόντος):
 συµπλήρωση ηµιτελούς εικόνας,
 διατύπωση υποθέσεων – συζήτηση σχετικά µε το τι θα µπορούσε να
διασωθεί µετά από πεντακόσια χρόνια από την ενδυµασία ή από το
σώµα (skeleton game),
o σκέψη γύρω από τα υλικά κατάλοιπα:
 επιλογή αντικειµένων για µελέτη,
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χρήση αντιγράφων (όπου αυτό είναι δυνατό),
προβληµατισµός για τη σχέση των αντιγράφων µε τα πρωτότυπα,
προβληµατισµός για τη συντήρηση των αντικειµένων (λόγοι, φορείς, τεχνικές,
δυσκολίες κλπ),
ασκήσεις χρονολόγησης αντικειµένων,
ασκήσεις ταυτοποίησης αντικειµένων,
εντοπισµός προκαταλήψεων,
παρατήρηση, εξήγηση και αξιολόγηση της αλλαγής ή της συνέχειας,
συσχέτιση αντικειµένων µε οπτικές και πρακτικές της εποχής τους (φυλετικές,
εθνικές, ταξικές, πολιτισµικές κλπ).

12. Προφορική Ιστορία.
∆ιαδικασία συνέντευξης.
o καθορισµός θέµατος και στόχων της έρευνας,
o ένταξη της έρευνας στο πλαίσιο των ιστορικών συµφραζοµένων της: µελέτη
βιβλιογραφίας – έρευνα και άλλων πηγών σχετικών µε το θέµα – εξασφάλιση
πλαισίου από το οποίο µπορεί να αντληθούν ερωτήµατα και µέσα στο οποίο
µπορεί να κατανοηθεί η συνέντευξη,
o έρευνα για πρόσωπα που έχουν σχέση µε το ερευνητέο θέµα,
o προκαταρκτική επαφή µε το πρόσωπο που θα δώσει τη συνέντευξη: εύρος και
είδος γνώσεων για την περίοδο, τα γεγονότα ή τα πρόσωπα – ένταξή του στο
ιστορικό πλαίσιο – υποβολή δοκιµαστικών ερωτήσεων,
o χρήση προκαταρκτικού πρωτοκόλλου συνέντευξης:
 στοιχεία προσώπου που θα πάρει τη συνέντευξη,
 στοιχεία προσώπου που θα δώσει τη συνέντευξη,
 ηµεροµηνία, ώρα και τόπος συνέντευξης,
 θέµα της συνέντευξης – εστίαση σε ιστορική περίοδο, γεγονότα κλπ,
 σχέση του εξεταζόµενου προσώπου µε τα γεγονότα κλπ (άµεση εµπλοκή –
άµεση ή έµµεση µαρτυρία),
 σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του εξεταζόµενου προσώπου (χρόνος και
τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση,
επάγγελµα, εθνικότητα, ενδιαφέροντα, στρατολογικά στοιχεία κλπ),
 υπογραφές από τα δύο µέρη της συνέντευξης16,
o προκαταρκτικές παρατηρήσεις – κατάλογος υπενθύµισης:
 έλεγχος απαραίτητου εξοπλισµού (µαγνητόφωνο, σηµειωµατάριο κλπ),
 έλεγχος συνθηκών περιβάλλοντος όπου θα ληφθεί η συνέντευξη,
 κατάλογος ερωτήσεων,
 δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος για τη λήψη της συνέντευξης,
 παροχή εξηγήσεων για τη διαδικασία της συνέντευξης – διασφάλιση ότι οι
προθέσεις και η διαδικασία είναι κατανοητές,
 εγγραφή εισαγωγικών στοιχείων (ονόµατα µερών συνέντευξης, τόπος και
χρόνος, θέµα),
16

Το πρωτόκολλο είναι σκόπιµο να εξασφαλίζει το πρόσωπο που παραχωρεί τη συνέντευξη από τη
χρήση των προσωπικών δεδοµένων του για σκοπούς άσχετους µε την έρευνα, αλλά να προστατεύει και
το λήπτη της συνέντευξης και την ίδια την έρευνα.
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 οργανόγραµµα έναρξης και εξέλιξης της συνέντευξης,
 λήψη φωτογραφιών πριν ή µετά τη συνέντευξη,
υποβολή ερωτήσεων:
 προτιµότερες οι ανοιχτές ερωτήσεις,
 έναρξη µε εύκολες ερωτήσεις σχετικές µε τη ζωή και την προσωπικότητα
του ατόµου που παραχωρεί τη συνέντευξη, ώστε αυτό να νιώσει άνεση και
ασφάλεια,
 υποβολή µιας ερώτησης κάθε φορά,
 παροχή του αναγκαίου για την απάντηση χρόνου,
 αποφυγή καθοδήγησης των απαντήσεων, σχολίων και διακοπών,
 προσεκτική ακρόαση και υποβολή ερωτήσεων που θα συνεχίζουν ή θα
προεκτείνουν την προηγούµενη απάντηση (follow up questions),
 ενθάρρυνση του προσώπου που δίνει τη συνέντευξη, όταν δυσκολεύεται
να απαντήσει ή δείχνει αµήχανο,
 τροποποίηση της µορφής του ερωτήµατος σε περίπτωση που αυτό δεν έχει
απαντηθεί µε επάρκεια και σαφήνεια ή αποφεύγεται,
 ευελιξία – αποφυγή έκφρασης διαφωνιών,
 επαναληπτική υποβολή ερωτηµάτων-κλειδιών µε διαφορετική µορφή κάθε
φορά,
 ζήτηση διευκρινίσεων ή παραδειγµάτων, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο,
 υποβολή των δύσκολων ερωτήσεων προς το τέλος της συνέντευξης,
ζητήµατα κατά τη διαδικασία:
 βεβαιότητα για την καλή λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισµού και την
πιστότητα του ήχου,
 χρήση εφεδρικού εξοπλισµού σε περίπτωση βλάβης του βασικού,
 αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων στο περιβάλλον της συνέντευξης,
 διάλειµµα ή και διακοπή της συνέντευξης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο,
 έκφραση ευχαριστιών προς το άτοµο που παραχώρησε τη συνέντευξη και
εγγραφή τους στο χρησιµοποιούµενο µέσο.
εργασία ύστερα από τη συνέντευξη:
 καταγραφή παρατηρήσεων, σχολίων και εκτιµήσεων για τη διαδικασία και
την ουσία της συνέντευξης αµέσως µετά την ολοκλήρωσή της, καθώς και
για τις στάσεις ή τις αντιδράσεις του ατόµου που την παραχώρησε,
 καταλογογράφηση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση της συνέντευξης,
 αποµαγνητοφώνηση και µεταγραφή της συνέντευξης σε γραπτή µορφή σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα (διατήρηση διπλού αρχείου για λόγους χρήσης
και ασφάλειας)17,
αξιολόγηση της συνέντευξης:
 έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας: εκτιµήσεις µε βάση στοιχεία από
την προσωπικότητα και το βιογραφικό του προσώπου που παραχώρησε τη
συνέντευξη, σύγκριση της συγκεκριµένης συνέντευξης µε άλλες
οµοειδείς, διασταύρωσή της µε άλλες πηγές και βιβλιογραφία,
 αξιολόγηση περιεχοµένων: γνώση και άποψη για γεγονότα και πρόσωπα,
αυτοαναπαραστάσεις, ιδεολογία, προκαταλήψεις, στερεότυπα, υπεκφυγές
και παραλείψεις, εκδήλωση συναισθηµάτων ή άγχους κλπ – συσχέτιση µε

17

Η µεταγραφή της προφορικής συνέντευξης, εκτός από το ότι είναι µια διαδικασία χρονοβόρα και
επίπονη, δηµιουργεί και µεγάλες δυσκολίες ως προς την πιστότητα της προφοράς ή την αποτύπωση
των συναισθηµατικών διακυµάνσεων, των αντιδράσεων και της γλώσσας του σώµατος του ατόµου που
την παραχώρησε.
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αφηγηµατική δοµή – λογική συνοχή και αλληλουχία ή λογικά άλµατα και
αντιφάσεις – τήρηση ή µη της χρονικής ακολουθίας,
βαθµός ανταπόκρισης στις ερωτήσεις,
κλίµα συνέντευξης,
ανταπόκριση συνέντευξης στο θέµα της έρευνας – σηµασία πληροφοριών.

13. Συµβολή των ιστορικών πηγών στη διδασκαλία.
Σήµερα, θεωρείται δεδοµένο ότι οι ιστορικές πηγές συµβάλλουν:
o στην αντιµετώπιση της ανίας και της παθητικότητας που προκαλούν στους
µαθητές ο µονόλογος των εκπαιδευτικών και η εστίαση στην αφήγηση των
σχολικών εγχειριδίων,
o στη δραστηριοποίηση κινήτρων µάθησης, την ελκυστικότητα της γνώσης και
την ικανοποίηση της περιέργειας και των ενδιαφερόντων των παιδιών και των
νέων,
o στην υπέρβαση των αδυναµιών που παρουσιάζουν οι παλιότερες θεωρίες και
πρακτικές για τη µεταβίβαση της µάθησης, οι οποίες εδράζονται στο λόγο των
εκπαιδευτικών για τη µεταφορά στους µαθητές σώµατος έτοιµων γνώσεων,
συγκροτώντας έτσι τη «µεγάλη παράδοση του ενεργητικού διδακτισµού»18,
o στην προώθηση της ενεργητικής, ερευνητικής και ανακαλυπτικής µάθησης, η
οποία, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της γνωστικής ψυχολογίας, θεωρείται πιο
αποτελεσµατική, εφόσον µέσω αυτής της διαδικασίας αποδίδεται νόηµα στη
γνώση (= σύνδεση της νέας γνώσης µε την προηγούµενη, αναγνώρισή της ως
τµήµατος συσχετιζόµενων πληροφοριών και οργάνωσή της γύρω από βασικές
έννοιες). Η µαθησιακή πρόοδος, µάλιστα, επαυξάνεται, όταν οι µαθητές έχουν
την ευκαιρία να χρησιµοποιούν περισσότερες αισθήσεις, δεν συσκοτίζονται
από πληθωρικές λεπτοµέρειες, µαθαίνουν σε πολλαπλό περιβάλλον, έχουν το
χρόνο να αφοµοιώνουν τη γνώση εστιάζοντας σε ουσιώδη µάθηση, δηλαδή σε
έννοιες-κλειδιά, βασικά περιεχόµενα και διαδικασίες, και εξασκούνται συχνά
στην ανάλυση των πηγών και στην εξήγηση των διαφορετικών ερµηνειών,
o στον εκδηµοκρατισµό της διδακτικής πράξης και στην ελευθερία της σκέψης,
o στην αποφυγή της µονολιθικότητας, του δογµατισµού και των ιδεολογικών
καταχρήσεων της ιστορίας,
o στην ανάπτυξη αναλυτικών και ερµηνευτικών δεξιοτήτων, που είναι εντελώς
απαραίτητες για τη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος,
o στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, τη συγκρότηση ιστορικής συνείδησης
και τη διαµόρφωση σκεπτόµενων πολιτών, που θα είναι προετοιµασµένοι για
την πραγµατική ζωή, ικανοί να αντιµετωπίζουν προβλήµατα, να κατανοούν
τον κόσµο και τις ραγδαίες αλλαγές και να αξιολογούν κριτικά τις ποικίλες
πληροφορίες,
o στην ανακάλυψη των σχέσεων µεταξύ παρελθόντος και παρόντος, καθώς και
στην κριτική εξέταση των ιδεολογικών και ιστοριογραφικών προσεγγίσεων
και οπτικών µε τις οποίες το εκάστοτε παρόν ερµηνεύει το παρελθόν,
18

Η «µεταβίβαση της µάθησης» µπορεί να είναι: α) θετική ή αρνητική, β) έµµεση ή άµεση και γ)
εξειδικευµένη ή όχι.
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o στην ενίσχυση της ιστορικής φαντασίας και της «ενσυναίσθησης»,
o στην αίσθηση αµεσότητας, αυθεντικότητας, ρεαλισµού και ζωντάνιας κατά
την εξέταση του ιστορικού παρελθόντος (= κατανόηση «εκ των έσω», κλίµα
εποχής), καθώς και στην ευαισθητοποίηση απέναντι στα ιστορικά κατάλοιπα,
o στη σύζευξη της θεωρίας µε τα γεγονότα, στην κατανόηση και την κριτική
ανάλυση των διάφορων τρόπων τεκµηρίωσης και ερµηνειών των γεγονότων,
και στην εξήγηση των διαφορετικών µορφών και τύπων ιστορικής αφήγησης,
o στην κατανόηση των βασικών ιστορικών εννοιών, π.χ. του ιστορικού χρόνου
στην ποικιλότητά του, της αλλαγής, της συνέχειας, της αιτιακής εξήγησης, της
ιστορικής αναλογίας και σύγκρισης, της περιοδολόγησης κλπ,
o στην ανακάλυψη της διαλεκτικής σχέσης µεταξύ των ποικίλων ιστορικών
αναπαραστάσεων, των νοηµάτων και των χρήσεών τους µε την ιστορική
σκέψη και έκφραση,
o στην αντιµετώπιση αντικρουόµενων πρωτογενών πηγών και ιστοριογραφικών
ερµηνειών, στον εντοπισµό προκαταλήψεων και στερεοτύπων, στη διαχείριση
των αντιφάσεων, της αµφιβολίας και της αβεβαιότητας κατά την προσέγγιση
των πηγών και των ιστοριογραφικών έργων, στην επίλυση προβληµάτων,
καθώς και στην αδογµάτιστη και πολυπρισµατική προσέγγιση συγκρουσιακών
ιστορικών θεµάτων και τη διαµόρφωση προσωπικής άποψης,
o στην κατανόηση της φύσης των ιστορικών πηγών (= ίχνη του παρελθόντος όχι
µαρτυρίες µε αυτόµατο τρόπο) και των τρόπων αξιοποίησής τους για την
εξαγωγή συµπερασµάτων, πράγµα που προϋποθέτει τη χρήση ευρύτατης
ποικιλίας πηγών, τη µύηση στη µεθοδολογία και τις πρακτικές των ιστορικών,
και την ανάπτυξη αναλυτικών και ερµηνευτικών δεξιοτήτων,
o στην κατανόηση του παρόντος υπό το πρίσµα του παρελθόντος µέσα από τη
µελέτη µακράς ιστορικής περιόδου ή θέµατος στην εξέλιξή του,
o στην καλλιέργεια του «ιστορικού γραµµατισµού» (historical literacy), πάντα σε
συνδυασµό µε την ανάπτυξη του «αφηγηµατικού γραµµατισµού» (narrative
literacy) και των αναγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών.
Παρά τις έντονες διαφωνίες του παρελθόντος και τα σχετικά προβλήµατα η χρήση
των πηγών στο µάθηµα της Ιστορίας θεωρείται πλέον στοιχείο “sine qua non” για τα
σύγχρονα προγράµµατα σπουδών και τη διδακτική µεθοδολογία. Μάλιστα, σύµφωνα
µε πρόσφατες έρευνες υποστηρίζεται ότι:
o οι πηγές αποτελούν τα καλύτερα χαρακτηριστικά των διδακτικών εγχειριδίων,
o σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η ανάλυση και η ερµηνεία γραπτών και άλλων
πηγών, καθώς και η εξέταση των ερµηνειών για τα γεγονότα, αποτελεί βασικό
συστατικό της διδακτικής µεθοδολογίας, η οποία στις χώρες της Β∆ Ευρώπης
είναι προσανατολισµένη σε ενεργητικές και ερευνητικές µεθόδους µάθησης,
π.χ. στην επίλυση προβληµάτων19,

19

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από ένα µεγάλο ερευνητικό πρόγραµµα που διεξήχθη µεταξύ των ετών
1994 και 1995 µε δείγµα 32.000 µαθητές 15 ετών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, βλ. Signe Barschdorff
(1997), “The Youth and History Project: presentation”, in: Euroclio Bulletin n. 8· Bodo von Borries
(2000), “Methods and Aims of Teaching History in Europe. A Report on Youth and History”, in: P. N.
Stearns – P. Seixas – S. Wineburg (eds), Knowing, Teaching and Learning History. National and
International Perspectives, New York – London: New York University Press· Joke van der LeeuwRoord [ed], (1998), The State of History Education in Europe. Challenges and Implications of the
Youth and History-survey, Hamburg: New Euroclio – Koerber Stiftung Publications· “The Youth and
History Project Seminar in Pecs, Hungary, Sept. 17-21, 1997: Challenges and Implications for the
Teaching and Learning of History” (1997/98), in: Euroclio Bulletin n. 9· Youth and History. The

36

o οι µαθητές, από µικρή ακόµη ηλικία, µπορούν να µάθουν µε τη συστηµατική
άσκηση να χρησιµοποιούν ιστορικές πηγές βάση και ιστοριογραφικά κείµενα,
για να εξετάζουν τα αίτια και τις συνέπειες των ιστορικών γεγονότων και της
ιστορικής αλλαγής, να προσεγγίζουν διαφορετικές οπτικές και να συζητούν
τις πιθανές αιτίες των διαφορετικών ερµηνειών,
o οι γραπτές, ιδιαίτερα, πηγές και τα ιστοριογραφικά έργα µπορεί να αναλυθούν
και να κατανοηθούν σε βάθος, όταν είναι ενταγµένα στο κατάλληλο ιστορικό
και εννοιολογικό πλαίσιο,
o οι οικογενειακές, πολιτισµικές και πολιτικές επιρροές στη διδασκαλία και οι
συνακόλουθες προστριβές για το ποια ιστορική ερµηνεία είναι ορθότερη και
προτιµότερη µπορεί να περιοριστούν µόνο µε την εµβάθυνση στην ιστορική
ύλη (άρα στις πηγές και τις αφηγήσεις), την ανοιχτή συζήτηση στην τάξη και
την έκφραση των απόψεων των µαθητών. Η επικοινωνία µε την επιστηµονική
κοινότητα, η υιοθέτηση επιστηµονικών κριτηρίων και διαδικασιών για την
επεξεργασία των ιστορικών θεµάτων ή γεγονότων, η εφαρµογή ενεργητικών
µεθόδων διδασκαλίας, πάντα µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η
συστηµατική µελέτη πηγών και ιστοριογραφικών κειµένων θεωρείται πως
µπορεί να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή και τη σχολική
ιστορία, να διευκολύνει τη µάθηση και να αναπτύξει την ιστορική σκέψη. Γι’
αυτό και κρίνεται απαραίτητη η πρώιµη µύηση των µαθητών στη χρήση και
την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών τόσο µέσα στο σχολείο όσο και έξω από
αυτό µε µεθοδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες,
o για την κριτική προσέγγιση του παρελθόντος δεν αρκούν η χρήση πηγών και
ιστοριογραφικών έργων και η εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας
και µάθησης, αλλά απαιτείται και η γνώση των προηγούµενων γνώσεων και
εµπειριών των µαθητών, η διακρίβωση των ενδιαφερόντων τους, καθώς και η
προσεκτική συσχέτιση των γεγονότων και των ερµηνειών του παρελθόντος µε
τις οπτικές και τις αντιλήψεις του παρόντος,
o η κριτική προσέγγιση αντικρουόµενων ιστορικών πηγών και ερµηνειών, ο
εντοπισµός οµοιοτήτων και διαφορών ανάµεσα τόσο στα γεγονότα όσο και τις
ερµηνείες τους (συγκρίσεις), η εξέταση συγκρουσιακών θεµάτων, η χρήση και
η αξιολόγηση πολλαπλών αφηγήσεων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
αποτελεσµατικότητα της µάθησης, την ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων
και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των µαθητών,
o αν και η αξιοποίηση ευρείας ποικιλίας πηγών, σε συνδυασµό µε εξωσχολικές
δραστηριότητες, είναι σηµαντικός παράγοντας για την ιστορική κατανόηση,
αυτή, καθώς και η διαχείριση της ιστορικής αβεβαιότητας προϋποθέτουν την
καλλιέργεια των αναγνωστικών δεξιοτήτων και τη µεθοδική µελέτη γραπτών
πηγών και ιστοριογραφικών κειµένων.

14. Βασικές αρχές της µάθησης.
o συµµετοχική – συνεργατική µάθηση: πρέπει να αποτελεί βασική στρατηγική
της διδασκαλίας, γιατί οι µαθητές έχουν ανάγκη από τους «άλλους», για να
Comparative European Survey on Historical and Political Attitudes among Adolescents (1997),
Hamburg: University of Hamburg – Koerber Stiftung Publications.
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o

o

o

o

o

µαθαίνουν µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της ανταλλαγής απόψεων
και εµπειριών, της συµφωνίας ή της διαφωνίας και της έκθεσής τους στην
κριτική των συµµαθητών τους·
ενεργητική, ερευνητική και ανακαλυπτική µάθηση: οι µαθητές πρέπει σταδιακά
να εισάγονται σε διαδικασίες και δραστηριότητες τέτοιες που να ευνοούν την
αναζήτηση και την έρευνα (προσδιορισµός θέµατος, διατύπωση υποθέσεων
και βασικών ερωτηµάτων, αναζήτηση, εύρεση και επιλογή υλικού, ανάλυση
και ερµηνεία, σύγκριση, αξιολόγηση, εξαγωγή συµπερασµάτων, γενίκευση,
σύνθεση, επιβεβαίωση ή απόρριψη αρχικών υποθέσεων) και να συγκρίνουν τα
δικά τους πορίσµατα µε εκείνα των ειδικών. Αν και οι µαθητές είναι δύσκολο
να φτάσουν σε συµπεράσµατα σαν κι αυτά των ειδικών, η διαδικασία για την
ανακάλυψη της γνώσης τους φέρνει κοντά στο επιστηµονικό παράδειγµα, που
αντιτίθεται βέβαια στην προσφορά της έτοιµης «σχολικής επιστήµης»·
αυθεντική µάθηση και εµπειρία: η εµπειρία δίνει στους µαθητές την ευκαιρία
να έρθουν σε άµεση επαφή µε γεγονότα, αντικείµενα, διαφορετικούς τρόπους
σκέψης, διαδικασίες και φαινόµενα µέσα σε αυθεντικό µαθησιακό περιβάλλον
(π.χ. αναζήτηση υλικού και έρευνα σε αρχεία ή βιβλιοθήκες, επιτόπια έρευνα
σε µουσεία ή ιστορικούς τόπους), µε αποτέλεσµα να παράγουν νέα γνώση·
δηµιουργικότητα: αναφέρεται σε οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ότι επιτρέπει
την έκφραση και την έκθεση των συµπερασµάτων της έρευνας ή προεκτείνει
τη γνώση πέρα από τα δεδοµένα (π.χ. συγγραφή εργασίας µε βάση γραπτές ή
άλλες πηγές, έκθεση φωτογραφίας, δηµιουργία βίντεο για µια περιήγηση και
έρευνα σε µουσείο, δηµιουργία µαθητικού περιοδικού µε ιστορικά θέµατα)·
υποστηρικτικό µαθησιακό περιβάλλον: η µάθηση είναι αποτελεσµατική, όταν
συντελείται µέσα σε κατάλληλες συνθήκες και µε τη βοήθεια των αναγκαίων
µέσων και οδηγιών (π.χ. καθοδήγηση µαθητών για ανακάλυψη γνώσης µέσα
σε µία χαρτοθήκη ή µε τη χρήση κινηµατογραφικών ταινιών)·
επίλυση προβληµάτων: αποτελεί βασικό στοιχείο όλων σχεδόν των θεωριών
µάθησης που προέρχονται από το χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας. Στη βάση
της βρίσκεται το πρόγραµµα GPS (General Problem Solver), που επέδρασε
σηµαντικά στις κατευθύνσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας. Κύριες φάσεις της
σχετικής διαδικασίας είναι η κατανόηση του προβλήµατος µε την υποδιαίρεσή
του σε µικρότερα προβλήµατα (ζητούµενα, δεδοµένα, πορεία), η εφαρµογή
γνωστών κανόνων και διαδικασιών στα άγνωστα, η επινοητικότητα και η
ευρηµατικότητα, ο έλεγχος και η λειτουργική αξιολόγηση των προτεινόµενων
λύσεων20. Στην περίπτωση των µαθητών η διαδικασία αυτή θα µπορούσε να
σχηµατοποιηθεί ως εξής:

Περιγραφή προβλήµατος
Ο µαθητής συγκροτεί ένα προκαταρκτικό σχέδιο
Αναζήτηση πληροφοριών και αξιοποίηση δεδοµένων
Ο µαθητής δηµιουργεί µια «θύελλα ιδεών», µε σκοπό να
οδηγηθεί σε διάφορες λύσεις, από τις οποίες θα επιλέξει την
προσφορότερη
Σύνθεση
Ο µαθητής επιθυµεί να δοκιµάσει νέες λύσεις, τροποποιώντας
20

Για την επίλυση προβληµάτων βλ. και Wikipedia, the free encyclopedia (2004), στο: en.wikipedia.
org/wiki/Problem_solving, όπου και πλούσια βιβλιογραφία.
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τις προηγούµενες
Ο µαθητής κάνει ερωτήσεις, όταν δεν καταλαβαίνει κάτι
Ο µαθητής ακούει τις υποδείξεις του δασκάλου για βελτίωση
Αξιολόγηση
Ο µαθητής αναζητά σηµεία ή στοιχεία που µπορεί να βελτιώσει

15. Στρατηγικές διδασκαλίας µε τη χρήση πηγών.
Α΄. Στοχοθετική στρατηγική:
Φάσεις στοχοθετικής στρατηγικής
1. Ψυχολογική – γνωσιολογική προετοιµασία
1. ανάκληση προηγούµενης γνώσης
2. ένταξη της νέας ύλης στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο
3. πρόκληση κατάστασης προβληµατισµού – δηµιουργία κατάστασης δεκτικότητας
4. διατύπωση διδακτικών στόχων
2. Παρουσίαση δεδοµένων – διατύπωση υποθέσεων
1. παρουσίαση δεδοµένων
2. έλεγχος κατανόησης των πληροφοριών
3. διατύπωση υποθέσεων – επιλογή πιθανών λύσεων
4. καθοδήγηση ενεργειών
3. Επεξεργασία πληροφοριών µε βάση την ταξινοµία του Bloom
1. επεξεργασία πληροφοριών – έλεγχος υποθέσεων
2. γενικεύσεις – συµπεράσµατα
4. Εφαρµογή και µεταφορά της νέας γνώσης
1. εφαρµογή της νέας µάθησης
2. µεταφορά της νέας µάθησης (προέκταση της γνώσης)
5. Ανατροφοδότηση και ανακεφαλαίωση
1. ανατροφοδότηση (υποβολή ερωτήσεων, ασκήσεις)
2. ανακεφαλαίωση των βασικών σηµείων του µαθήµατος
3. απάντηση στον αρχικό προβληµατισµό (βλ. φάση 1.3)
6. Αξιολόγηση
1. αξιολόγηση της διδασκαλίας και της µάθησης
2. αξιολόγηση των µαθητών

Σηµείωση:
µε βάση το παραπάνω σχήµα πηγές µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε όλες σχεδόν τις
φάσεις της διδασκαλίας εκτός από τις 1.2, 1.4, 5.3 και 6.1.

Β΄. Στρατηγική διδασκαλίας µεταξύ στοχοθεσίας και κονστρουκτιβισµού:
Γνώση των ενδιαφερόντων των µαθητών µε σκοπό την αυτονοµία και την
εξαγωγή συµπερασµάτων στηριγµένων στην ιστορική – πολιτική πραγµατικότητα
Φάση 1

∆ιδακτικές ενέργειες – µέσα
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Βασικός στόχος

Ανάπτυξη
υποθέσεων
εργασίας

- εισαγωγή – σχέση των µαθητών µε το θέµα
- πρωταρχική κοινωνική συσχέτιση µε το
αντικείµενο – διατύπωση υποθέσεων
- µέσα διδασκαλίας = διδακτικό εγχειρίδιο,
πηγές

Οπτική των σχέσεων

Οικοδόµηση εναλλακτικών υποθέσεων
Φάση 2

∆ιδακτικές ενέργειες – µέσα

Ιστορική
κατανόηση
και
εξήγηση

- διασάφηση διδακτικών µεθόδων
- συλλογή και επιλογή υλικού
- εργασία µε πηγές – ερµηνεία πηγών στη
βάση της κριτικής-ερµηνευτικής µεθόδου
- διαδικασία ιδεολογικής κριτικής

Βασικός στόχος
Οπτικές των
περιεχοµένων –
επιστηµονική και
µαθησιακή διαδικασία

Οφέλη από µαθησιακή σκοπιά: σχεδιασµός τάσεων καταρχήν ανοιχτός
Φάση 3

∆ιδακτικά – µαθησιακά αποτελέσµατα

Συσχέτιση
πράξεων
και
γεγονότων

- απόδειξη των υποθέσεων
- δυνατότητα αναθεώρησης των υποθέσεων
- συµπεράσµατα σε σχέση µε πιθανότητα
µελλοντικής δράσης

Βασικοί στόχοι
Οπτικές σχέσεων
µε συνεκτίµηση της
οπτικής των
περιεχοµένων –
επικοινωνιακή
αρµοδιότητα (ρόλοι)

Γ΄. Στρατηγική για την κριτική προσέγγιση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των
πηγών:
o σχολιασµός των πηγών:
περιγραφή των πηγών,
δηλαδή επισήµανση των
πληροφοριών που περιέχουν

κινητοποίηση γνωστικών
συστηµάτων και
µεµονωµένων γνώσεων

έτσι ώστε
να προσφερθεί µια εξήγηση
σχετικά µ’ αυτές, δηλ. να
συνδυαστούν οι πληροφορίες
που παρέχουν µε τις
κατάλληλες γνώσεις

να τοποθετηθούν σ’ ένα
να προσδιοριστεί και να
συγκεκριµένο πλαίσιο και αξιοποιηθεί η φύση τους
να προσδιοριστούν σε
σχέση µε το δηµιουργό
τους

µε στόχο
να καταδειχθούν τα όρια και η αξία των πηγών, δηλαδή να
υποβληθούν οι πηγές σε διαδικασία κριτικής επεξεργασίας

o σύνθεση ιστορικών κειµένων:






επικοινωνιακός χαρακτήρας: κανόνες παρουσίασης – τίτλος, διάρθρωση
(διαίρεση σε µέρη που εντοπίζονται εύκολα και έχουν συνοχή), ορθότητα
σύνταξης, πληρότητα, επισηµάνσεις (υπογραµµίσεις, πλαισιώσεις κλπ) και
συνοδευτικό υλικό συνδεδεµένο µε το κείµενο και τοποθετηµένο στην
κατάλληλη θέση),
θέµα: οριοθέτηση (χρόνος, τόπος, ιστορικά πρόσωπα, κοινωνίες, κοινωνικές
οµάδες, πράξεις κλπ), αναζήτηση τεκµηρίων (πηγές, ιδέες ιστορικών),
περιεχόµενο: αποσπάσµατα καταλοίπων του παρελθόντος, ιδέες ιστορικών,
προσωπικές απόψεις, οργάνωση πληροφοριών και ιδεών,
υλοποίηση: ανασύσταση του παρελθόντος, κατανόηση και εξήγηση,
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πηγές, σχήµατα, παραθέµατα: παράθεση γραπτών ή παραστατικών πηγών ως
παραδειγµάτων, αναγκαίας και λειτουργικής εικονογράφησης, αποδεικτικού
στοιχείου, υπογράµµισης σηµαντικής πληροφορίας ή άποψης.

∆΄. Στρατηγική διδασκαλίας µε στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας
των µαθητών:
1. Ανάληψη ρόλου ειδικών
Οι µαθητές τοποθετούνται σε οµάδες «ειδικών» που εξετάζουν διαφορετικές πτυχές ενός θέµατος. Στη
συνέχεια αναδιοργανώνονται σε βασικές οµάδες µε στόχο να µπορεί η καθεµιά να αντλεί στοιχεία από τις
γνώσεις ενός «ειδικού»
2. Οµάδες αντιπροσώπων
Ζητείται από τις οµάδες να συζητήσουν διαφορετικές πτυχές ενός θέµατος και στη συνέχεια κληρώνονται
σε νέες οµάδες. Κάθε νέα οµάδα αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε αρχικής οµάδας
3. «Οµιλούντα» έγγραφα
∆ίνεται στους µαθητές µία γραπτή πηγή και εκείνοι:
• συζητούν τι θα µπορούσε να έχει συµβεί πριν ή µετά τα ιστορούµενα γεγονότα
• καταρτίζουν ένα σενάριο µε σκηνές που βασίζονται στην πηγή
• περιγράφουν στους υπόλοιπους συµµαθητές τους την τύχη της πηγής από την εποχή της
δηµιουργίας της µέχρι σήµερα
4. Υπόδυση «ειδικών»
Ορισµένοι υιοθετούν το ρόλο ενός ειδικού, π.χ. ιστορικού, αρχαιολόγου, αρχειονόµου, εφόρου µουσείου.
Τους δίνεται ένα µέρος από κάποια συλλογή πηγών και τους ανατίθεται το καθήκον να περιγράψουν πώς
θα µπορούσε οι πηγές αυτές να αποτελέσουν ένα ενδιαφέρον έκθεµα.
5. Σχολιασµός
Χρήση ταινιών επικαίρων χωρίς το σχολιασµό τους ή χαρακτικών ή φωτογραφιών κλπ, µε σκοπό να
επινοήσουν οι µαθητές το δικό τους σχολιασµό.
6. Θέση ευθύνης - δραµατοποίηση
Ένας µαθητής που αναλαµβάνει το ρόλο του εκπαιδευτικού διεξάγει έρευνα για ένα σηµαντικό ιστορικό
πρόσωπο και στη συνέχεια οι υπόλοιποι µαθητές του θέτουν ερωτήσεις σχετικά µε τις πράξεις και τις
ιδέες αυτής της προσωπικότητας.
7. Συνεργατικές δραστηριότητες
Συγκρότηση οµάδων δραστηριοτήτων, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας παρουσίασης ή µιας έκθεσης
(= προϊόν κατανόησης).

Ε΄. Στρατηγική µε στόχο την ανάπτυξη των γραπτών δραστηριοτήτων και της
ερευνητικής διαδικασίας:
1. ∆ιευκρίνιση καθήκοντος και συλλογή πληροφοριών
- Στόχοι =
ηµερολόγια, σηµειώσεις, παραφράσεις, έρευνες,
ανάλυση του καθήκοντος
φόρµες
συσσώρευση πληροφοριών
2. Ερµηνεία των δεδοµένων
- Στόχοι =
εκτίµηση πιθανών ερµηνειών των
δεδοµένων

σχεδιαγράµµατα πορείας, χρονοδιαγράµµατα,
φανταστικές συνεντεύξεις, άρθρα εφηµερίδων,
σύντοµα κείµενα που παρουσιάζουν µια γνώµη,
σύγκριση ερµηνειών

3. Συλλογή πρόσθετων δεδοµένων – οργάνωση και εκτίµηση των δεδοµένων
- Στόχοι =
επεξεργασία – προσθήκη πληροφοριών

περιλήψεις πηγών, αναφορές, έρευνες,
σηµειώσεις, πίνακες

4. Εξαγωγή συµπερασµάτων

41

- Στόχοι =
διατύπωση προσωπικών κρίσεων
στηριγµένων σε τεκµήρια που να τις
αιτιολογούν

ηµερολόγια, επιχειρήµατα από περιλήψεις,
προσχέδια αναφορών, προσχέδια δοκιµίων

5. Παρουσίαση συµπερασµάτων
- Στόχοι =
παρουσίαση και έκθεση συµπερασµάτων
στην τάξη ή σε άλλη τάξη ή σε ευρύτερο
κοινό

αναφορές, δοκίµια, διάλογοι – σύντοµα
µονόπρακτα, µικρές διαλέξεις, αφίσες,
σχεδιαγράµµατα, χάρτες, κατασκευή µοντέλων
κλπ

ΣΤ΄. ∆ιαλεκτική στρατηγική διδασκαλίας:
o περιεχόµενα:
 διακρίβωση γνωστών πληροφοριών (ανάκληση γνώσεων),
 συγκεκριµενοποίηση βασικών θέσεων,
 καθορισµός το βασικού προβλήµατος ή θέµατος,
 επεξήγηση και συµπλήρωση σχέσεων µεταξύ πληροφοριών, εννοιών κλπ,
 εφαρµογή σε ειδικές περιπτώσεις,
o διαδικασίες:
 χρήση ερευτικής και ανακαλυπτικής λειτουργίας µε βάση πηγές,
 χρήση εναλλακτικών µεθόδων προσέγγισης (εναλλακτικές οπτικές και
ερµηνείες),
 εντοπισµός και διευθέτηση των λαθών των µαθητών,
 πρόκληση απορηµατικής κατάστασης,
 αναζήτηση παρακαµπτήριων οδών – παροχή επεξηγήσεων (καθοδήγηση),
o διδακτικό κλίµα: συνέρευνα εκπαιδευτικού – µαθητών, ελεύθερη επικοινωνία,
o προσδοκώµενα αποτελέσµατα:
 ικανότητα διατύπωσης υποθέσεων,
 κριτική αξιοποίηση πηγών,
 πολυπρισµατική εξέταση θέµατος,
 αντιµετώπιση ιστορικών προβληµάτων – διαµόρφωση πιθανών λύσεων,
 διατύπωση αξιολογικών κρίσεων,
 ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Ζ΄. Ερευνητική στρατηγική:
o «ο µαθητής ως ερευνητής» (student as worker):
 εξασφάλιση περιβάλλοντος κοινωνικής αλληλεπίδρασης (υποστηρικτικό),
 µάθηση µέσω «αυθεντικών» επιστηµονικών δραστηριοτήτων και µέσα
στο πλαίσιο της τάξης (authentic disciplinary activities),
o πορεία της διδασκαλίας:
 έναρξη µαθήµατος µε συζήτηση γύρω από τις απόψεις των µαθητών πάνω
στο θέµα,
 αποφυγή ιστοριογραφικής εισαγωγής21,
 σύντοµη αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο,
 διατύπωση µεθοδολογικών στόχων και σχεδιασµός δραστηριοτήτων
(ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα, τρόποι σκέψης των ιστορικών),
21

Η πρόταξη ιστοριογραφικών κειµένων κατά τη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία χαρακτηρίζεται
ως “διαβολοµηχανή”, γιατί θεωρείται ότι ακυρώνει την ερευνητική και ανακαλυπτική διαδικασία, βλ.
D. Shemilt (1983), “The Devil’s Locomotive”, in: History and Theory 224, pp. 1-18 και M. Cole
(1996), Cultural Psychology: A Once and Future Discipline, Cambridge – Massachusetts:
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έµφαση στη διαφοροποίηση µεταξύ ιστορίας-παρελθόντος και ιστορίαςερµηνείας/αφήγησης,
πορεία εργασίας (διανοητικός χάρτης):
-το µη ορατό παρελθόν → πρέπει να αφήσει ίχνη – κατάλοιπα (= ορατό παρελθόν),
-ο ιστορικός
α) αναζητά, συλλέγει, αναλύει και οργανώνει τα ίχνη του παρελθόντος,
β) µετατρέπει τα ίχνη σε τεκµήρια και στη συνέχεια δηµιουργεί την ιστορία αφήγηση (κατασκευάζει µια διανοητική αναπαράσταση του παρελθόντος),
-το κοινό
α) διαβάζει, µαθαίνει και αναδιηγείται τις αναπαραστάσεις των ιστορικών,
β) δηµιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις,,







σύγκριση και αξιολόγηση των εµπειριών και των ερµηνειών των µαθητών
µε τα γεγονότα,
δηµιουργία νοήµατος,
ανάληψη ρόλου του «ιστορικού-ερευνητή» από οµάδες µαθητών - υποβολή
ερωτηµάτων από µαθητές σε άλλους γύρω από την ανάλυση, την ερµηνεία
και την ιστορική αξία πηγών,
συζήτηση σε οµάδες και στην τάξη,
έκφραση – παρουσίαση των απόψεων και των θέσεων των µαθητών:
o
o
o
o
o
o
o

δηµιουργία σχολικού περιοδικού ιστορίας,
σύνθεση αφηγηµατικών κειµένων,
µελέτη ιστοριογραφικών κειµένων – σχολιασµός – κριτική,
διαµόρφωση ιστορικών διαλόγων,
αναστοχασµός – µετααξιολόγηση (κείµενο),
δηµιουργία «ερευνητικής κοινότητας»,
κατασκευή αντικειµένων – δηµιουργία εκθέσεων.

Η΄. Στρατηγική για τη διδασκαλία «συγκρουσιακών» θεµάτων:
o σκοπός:
 συµβολή στην κατανόηση της σχέσης ανάµεσα στην ιστορία, την πολιτική
και την κοινωνία (παρελθόν, παρόν, µέλλον),
 ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την ιστορία,
 συµβολή στη δηµιουργία «ανοιχτού», νηφάλιου και ερευνητικού κλίµατος
(open-climate classes),
o επιλογή βασικής στρατηγικής:
 αποστασιοποίηση: επιλογή θέµατος σχετικού µε συγκρούσεις σε άλλες
εποχής ή περιοχές – προσεκτική αναζήτηση ιστορικών αναλογιών µε τα
σύγχρονα γεγονότα
 ενσυναίσθηση,
 ερευνητική διαδικασία,
o ανάλυση «ιστορικής» γλώσσας: ψευδείς αναλογίες, στερεότυπα, ιδεολογικές
χρήσεις της ιστορίας (π.χ. «τα µαθήµατα της ιστορίας»), συγκινησιακή χρήση
της γλώσσας, στρεβλώσεις, αποσιωπήσεις, προκαταλήψεις αποδεκτών κλπ,
o χρήση αντικρουόµενων πηγών – συστηµατική κριτική προσέγγιση:
 τι συνέβη;
 πώς συνέβη;
 ποιοι άρχισαν τη σύγκρουση;
 ποιοι είχαν δίκιο;
 ποιοι είχαν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες να το αποδείξουν;
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ποιοι υπήρξαν πιο εκλεκτικοί και προσεκτικοί ως προς τους ισχυρισµούς
τους;
 διάκριση των σχετικών πληροφοριών για το «πριν»από τις άσχετες,
 εντοπισµός των περισσότερο έγκυρων και αξιόπιστων πηγών,
 αναγνώριση πληροφοριακών κενών,
 εντοπισµός και αξιολόγηση των προκαταλήψεων που έχουν οι δηµιουργοί
των πηγών,
 εντοπισµός και ταξινόµηση οµοιοτήτων και διαφορών που παρουσιάζουν
διάφορες πτυχές του θέµατος,
 εξαγωγή συµπερασµάτων,
o δηµιουργική φάση: εργασίες µαθητών µε θέµα την ανθρωπιστική διάσταση
των συγκρούσεων – προτάσεις για το πώς θα µπορούσε να είχαν αποφευχθεί
οι συγκεκριµένες συγκρούσεις ή πώς θα αποφευχθούν άλλες παρόµοιες στο
µέλλον22.

Θ΄. Στρατηγική διδασκαλίας για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης:
Πρόκειται για µια από τις πιο ολοκληρωµένες στρατηγικές διδασκαλίας µε χρήση
πηγών, µολονότι δεν εφικτό να εφαρµοστεί σε σταθερή βάση στη σχολική τάξη λόγω
του περιορισµένου διδακτικού χρόνου. Τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά αυτής
της στρατηγικής είναι τα ακόλουθα:
o 1) Χρήση πηγών σε τρία διαδοχικά στάδια:
 πηγή «πρώτου βαθµού» (first order): πρόκειται για πηγή πάνω σ’ ένα θέµα
στην οποία και εστιάζεται η διδασκαλία (core document). Στη φάση αυτή η
διδασκαλία διεξάγεται µε τη µορφή του κατευθυνόµενου διαλόγου και τη
χρήση ανοιχτών ερωτήσεων,
 πηγές «δεύτερου βαθµού» (second order): είναι πηγές (3-5) σχετικές µε το
θέµα, που δίνονται στους µαθητές µε σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση
των πληροφοριών που αντλούνται από την πρώτη πηγή. Ορισµένες από τις
πηγές αυτές πρέπει να είναι σχετικές µε τις ιδέες της πρώτης (υποστήριξη),
ενώ οι υπόλοιπες αντιτιθέµενες (αµφισβήτηση). Με τον τρόπο αυτό είναι
εφικτό να κατανοηθούν διαφορετικές αποχρώσεις του παρελθόντος,
 πηγές «τρίτου βαθµού»: αναζήτηση από τους µαθητές πηγής ή πηγών που
είναι σχετικές µε την πρώτη µε σκοπό την ανάλυση, τη συσχέτιση και την
παρουσίασή τους.
o 2) Επιλογή πηγών α΄ και β΄ «βαθµού»:
 κριτήρια επιλογής για την πηγή του α΄ «βαθµού»:
α) ιστορική αξία: επειδή η επιλογή των πηγών είναι πράξη ερµηνείας, που
επηρεάζει τη διδασκαλία και κατευθύνει τη συζήτηση, είναι απαραίτητο η
βασική πηγή να αναφέρεται στον πυρήνα του ιστορικού θέµατος ή της
περιόδου,
β) συνεισφορά της πηγής στην ιστορική γνώση και την καλλιέργεια της
σκέψης των µαθητών: η πηγή πρέπει να εκφράζει µε τόση ζωηρότητα µια
θέση, ώστε να δηµιουργείται ενδιαφέρον για την αναζήτηση άλλων που θα
την υποστηρίζουν ή θα την αµφισβητούν,
22

Σχετικά µε τη διδασκαλία συγκρουσιακών θεµάτων επισηµαίνεται από το Συµβούλιο της Ευρώπης
ότι το κρισιµότερο ζήτηµα είναι η ύπαρξη ισχυρής πολιτικής και κοινωνικής βούλησης και στήριξης,
βλ. Maria Luisa de Bivar Black (2001), Report: Regional Teaching Seminar on “Teaching materials:
controversial and sensitive issues, multiperspectivity”, Ohrid 6-8 May 2001, στο: www.coe.int ή στο:
www.stabilitypact.org.
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κριτήρια επιλογής για τις πηγές του β΄ «βαθµού»: παρόµοια µε της α΄,
ερωτήµατα κατά τη διαδικασία επιλογής των πηγών:
 θα είναι ενδιαφέρουσες;
 θα διευκολύνει τους µαθητές να αναπτύξουν την ήδη υπάρχουσα γνώση
τους;
 θα τους επιτρέψει να συσχετίσουν τις έννοιες, τις ιδέες και τα γεγονότα µε
τη γνώση που τους είναι οικεία;
 θα τους προσφέρουν ευκαιρίες να εξετάσουν την αλλαγή µέσα στο χρόνο;
 είναι κατάλληλες για το γνωστικό επίπεδό τους;
 πώς µπορεί να βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος;
 πώς θα επιδράσουν στις αντιλήψεις των µαθητών για το ιστορικό θέµα ή
την περίοδο;
 πώς θα τους βοηθήσουν να εξαγάγουν συµπεράσµατα;
 κατά πόσο ανταποκρίνεται σε γενικούς διδακτικούς στόχους ή κριτήρια
µάθησης;
 µε ποιους τρόπους «ζητούν» από τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν την
ιστορική σκέψη τους,



αρχείο πηγών: κατά την αναζήτηση των πηγών είναι σκόπιµο εκείνες που
δεν θα χρησιµοποιηθούν στις δύο πρώτες φάσεις να αρχειοθετούνται για
πιθανή χρήση κατά την επόµενη φάση. Ο σχετικός κατάλογος των πηγών,
µε την προϋπόθεση ότι αυτές συµβάλλουν στην παρουσίαση των βασικών
ιδεών και ενσωµατώνονται στη στρατηγική των πολλαπλών οπτικών, θα
µπορούσε να χρησιµεύσει ως παράδειγµα για τους µαθητές.
o 3) Αξιοποίηση πηγής α΄ «βαθµού»:
 σηµασία ερωτήσεων: δεν είναι αρκετό οι µαθητές να απαντούν απλώς σε
κάποιες ερωτήσεις µε βάση τις πηγές, αλλά να αποκτήσουν ιστορική
οπτική ερµηνεύοντας τα γεγονότα. Οι ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό και
τους µαθητές πρέπει να βοηθούν την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, να
προωθούν τη συνέρευνα δασκάλου – µαθητών και να δίνουν νόηµα στις
εµπειρίες των µαθητών,
 πρόταξη βασικών ερωτήσεων: π.χ.






ποιος είναι ο δηµιουργός της πηγής;
πότε δηµιουργήθηκε;
τι είδους ντοκουµέντο είναι;
ποιοι ήταν οι πραγµατικοί αποδέκτες της;
ποιες ήταν οι προθέσεις δηµιουργίας της;



συζήτηση για το νόηµα της πηγής: αφού πρώτα απαντηθούν οι παραπάνω
ερωτήσεις, θα πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά το νόηµα της πηγής µε διπλό
στόχο, την ανάλυση δηλαδή και τη συσχέτισή της µε το ιστορικό πλαίσιο
µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε. Στη φάση αυτή πρέπει να υποβάλλονται
ερωτήσεις για τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων και υποθέσεων για την
εξήγηση των γεγονότων, για τον εντοπισµό σχέσεων σε επίπεδο τοπικό,
εθνικό ή παγκόσµιο, καθώς και για τη σύνδεση της πηγής µε κάποιο θέµα
(π.χ. σύγκρουση, προπαγάνδα) και άλλες επιστήµες (π.χ. οικονοµία).
o 4) Αξιοποίηση πηγών β΄ « βαθµού»:
 αναγνώριση πηγών,
 ανάλυση σηµασίας και σχέσεών τους µε την πηγή α΄ βαθµού, καθώς και
µε σηµαντικά γεγονότα,
 ερωτήσεις σύγκρισης.
o 5) Αναζήτηση πηγής ή πηγών γ΄ «βαθµού»: οι µαθητές, καθοδηγούµενοι από
τον δάσκαλό τους, αναζητούν και επιλέγουν µία ή περισσότερες πηγές
σχετικές µε το θέµα της βασικής πηγής. Στη συνέχεια καλούνται να
45

συνθέσουν µε βάση τις πηγές α΄ και γ΄ «βαθµού» και στοιχεία από τις β΄ µια
ένα ιστορικό κείµενο (αφήγηση), διαδικασία που θα τους βοηθήσει να
κατανοήσουν τον τρόπους µε τους οποίους συγκροτείται η αναπαράσταση του
ιστορικού παρελθόντος. Αν οι µαθητές δε µπορούν να αναζητήσουν µόνοι
τους πηγές, τότε το αρχείο του εκπαιδευτικού µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο
εργαλείο.
o 6) Έκδοση πηγών: µε την ολοκλήρωση ενός θεµατικού κύκλου µαθηµάτων
(π.χ. «οι επίγονοι του Μ. Αλεξάνδρου») είναι σκόπιµη η «έκδοση» των πηγών
από τον εκπαιδευτικό, µε τη συµµετοχή και τη βοήθεια των µαθητών. Επειδή,
όµως, κάθε σχετική διαδικασία αποτελεί πράξη ερµηνείας, θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 διδακτική – εκδοτική εντιµότητα: στην έκδοση αφενός πρέπει να
δηλώνονται οι εκδοτικές επιλογές (κριτήρια επιλογής, σηµασία πηγών),
ενώ αφετέρου δεν επιτρέπεται να παραλείπονται ή να αλλοιώνονται πηγές,
 εκδοτικά ερωτήµατα – κριτήρια:
 είναι εφικτό να εκδοθούν οι πηγές;
 ποια στοιχεία από τα γνωστά στοιχεία για την εκδοτική διαδικασία
θα βοηθούσαν ώστε η έκδοση να γίνει µε τον καταλληλότερο τρόπο;
 τι επιπλέον απαιτείται;
 ποια πρέπει να είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της;
 πώς θα προωθήσει τη διδασκαλία και τη µάθηση;



έκδοση αποσπασµάτων: αν κάποιες πηγές είναι πολύ µεγάλες, τότε
µπορεί να εκδοθούν µόνον αποσπάσµατά τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
πάντως, πρέπει να δηλώνεται τι και γιατί παραλείπεται, ενώ είναι σκόπιµο
να παρακινούνται οι µαθητές να εξετάσουν µια ολοκληρωµένη πηγή και
να επιλέξουν τµήµατα – κλειδιά της, αιτιολογώντας παράλληλα την
επιλογή τους.
o 7) Βασικά στοιχεία για την ιστορική σκέψη:
 διατύπωση ερωτηµάτων για την επίλυση προβληµάτων (problem-solving
questions), σύµφωνα µε την «ευρετική στρατηγική» (heuristic strategy),
 συστατικά ιστορικής σκέψης: περιοδολόγηση, εξέταση αλλαγής µέσα στο
χρόνο, ανακάλυψη των κινήτρων του δηµιουργού της πηγής, διαµόρφωση
επιχειρηµάτων µε βάση τη χρήση πηγών, ανάλυση των επιχειρηµάτων των
άλλων, χειρισµός διαφορετικών ερµηνειών, αποφυγή παροντισµού κατά
τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων,
o 8) ∆ιαδικασία «ευρετικής στρατηγικής»:
 «εστιασµένη ευρετική» (sourcing heuristic): ό,τι κάνουν οι ιστορικού πριν
την ανάγνωση των πηγών, µε σκοπό την κατανόησή τους (= αναγνώριση),
 «επιβεβαιωτική ευρετική» (corroboration heuristic): συσχέτιση πηγών µε
άλλες, διακειµενικές συνδέσεις (inter-texts links), µε σκοπό την κριτική
ανάλυσή τους
 ένταξη των πηγών στα ιστορικά συµφραζόµενά τους (contextualization):
περιγραφή του χρονολογικού και κοινωνικού πλαισίου – συσχέτιση των
πηγών µε αυτό,
 «συγκριτική ευρετική» (comparative heuristic, comparative thinking): ό,τι
κάνουν οι ιστορικοί, προκειµένου να περιγράψουν όρους, διαδικασίες και
συνθήκες σε άλλους τόπους µέσα στο χρόνο.
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16. ∆ιδασκαλία της Ιστορίας και Νέες Τεχνολογίες.
Εξαιρετικής σπουδαιότητας καθήκον των εκπαιδευτικών αποτελεί και η άσκηση
των µαθητών τους στις πρακτικές δεξιότητες του ιστορικού και η µύησή τους στη
µεθοδολογία της συστηµατικής αναζήτησης και έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να επιδιώκουν να καταστούν ικανοί οι µαθητές τους:
 να διακρίνουν διαφορετικά είδη άµεσων και έµµεσων ιστορικών πηγών και να
εξάγουν χρήσιµες πληροφορίες από αυτές,
 να είναι επιφυλακτικοί σε σχέση µε τη γνησιότητα των πηγών, κατ’ εξοχήν
των ψηφιακών,
 να αναλύουν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν τις πηγές ως προς την
αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την καταλληλότητά τους,
 να εντοπίζουν διαφορετικές οπτικές και ερµηνείες, καθώς και τυχόν
προκαταλήψεις, στερεότυπα κτλ.,
 να επιλέγουν από ένα ευρύτερο σύνολο πηγών εκείνες που σχετίζονται
αµεσότερα µε το διδασκόµενο θέµα ή την εργασία τους,
 να περιγράφουν, να αναλύουν και να ερµηνεύουν όψεις των γεγονότων,
 να αναγνωρίζουν σχέσεις µεταξύ των γεγονότων (χρονική και αιτιακή
αλληλουχία), τάσεις και µορφές αλλαγής ή συνέχειας,
 να συσχετίζουν γεγονότα, πρόσωπα, κίνητρα δράσης και αποτελέσµατα,
 να ταξινοµούν και να ιεραρχούν αίτια, αναγνωρίζοντας τον πλουραλισµό και
την πολυπλοκότητα των αιτιακών παραγόντων,
 να παρουσιάζουν εξηγήσεις για τις ιστορικές αλλαγές και, µε βάση τις
γενικότερες γνώσεις τους, να τις εντάσσουν στο πλαίσιο των ιστορικών
συµφραζοµένων τους,
 να καταλήγουν σε συµπεράσµατα µε αξιολογικές κρίσεις και γενικεύσεις, τα
οποία θα είναι κατάλληλα τεκµηριωµένα και θα στηρίζονται σε λογική
επιχειρηµατολογία,
 να κατανοούν το διαφορετικό σε επίπεδο χρονικό, τοπικό και πολιτισµικό
(«ενσυναίσθηση»),
 να χρησιµοποιούν την αποκτηµένη γνώση στην επίλυση συναφών
προβληµάτων, στην προέκταση της σκέψης τους και στη διατύπωση
εναλλακτικών υποθέσεων και ιστορικών αναλογιών,
 να διαµορφώνουν σχέδια έρευνας και εργασίας, αξιοποιώντας ποικιλία υλικού
και προσεγγίσεων, και να διατυπώνουν ερωτήµατα και τεκµηριωµένες
υποθέσεις,
 να συγγράφουν σύντοµα ή εκτενέστερα ιστορικά δοκίµια.

17. Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων.
1. Σκοπός – πρόθεση:
 Είναι σαφής η πρόθεση δηµιουργίας στην αρχική ή στις επόµενες σελίδες;
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 Προσδιορίζει ο δηµιουργός σε ποιους απευθύνεται;
 Ποια στοιχεία της ιστοσελίδας σχετίζονται µε τους σκοπούς, τους στόχους και
τα περιεχόµενα της διδασκαλίας;
 Είναι προσιτή η ιστοσελίδα στην ηλικία, στην προηγούµενη γνώση και στις
ικανότητες των µαθητών;
 Περιέχει χρήσιµες και επαρκείς πληροφορίες;
 Μήπως αποσκοπεί στον εντυπωσιασµό ή στην παραπληροφόρηση;
2. Προέλευση:
 Περιέχονται στοιχεία για το δηµιουργό ή τον οργανισµό που κατασκεύασε την
ιστοσελίδα (βιογραφικά στοιχεία, άλλες πληροφορίες);
 Είναι σαφές αν υπάρχουν συνεργασίες;
 Υπάρχουν ή όχι χορηγοί; Αν ναι, ενισχύεται ή όχι η εγκυρότητα της
ιστοσελίδας;
 Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µε το δηµιουργό ή τον οργανισµό;
 Το υλικό της ιστοσελίδας είναι πρόσφατο ή όχι; Πότε ανανεώθηκε για
τελευταία φορά;
 Αναφέρονται στοιχεία για τον αριθµό των επισκεπτών της και για τα
ενδιαφέροντά τους (θέµατα, ερωτήσεις κτλ.);
 Υπάρχουν διαφηµίσεις; Αν ναι, µήπως εγείρουν αµφιβολίες για την
εγκυρότητα της ιστοσελίδας; Μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή των
µαθητών;
 Επιτρέπει εξαρχής µια πρώτη αξιολόγηση; Π.χ.:
 ac
=
ακαδηµαϊκό ίδρυµα
 edu
=
εκπαιδευτικό ίδρυµα
 gov
=
κυβερνητική υπηρεσία
 int
=
διεθνής οργανισµός
 org
=
µη κερδοσκοπικός (κάποτε διεθνής) οργανισµός
 com =
εµπορικός οργανισµός
 co
=
εµπορικός οργανισµός (Ηνωµένο Βασίλειο)
 net
=
δικτυακή πύλη / παροχέας
 Περιέχει άλλες συνδέσεις (links);
 Αξιολογήθηκε από ειδικό; Αν ναι, η κρίση ήταν θετική ή αρνητική;
3. Πρόσβαση – Εφαρµογή:
 Είναι εφικτή η σύνδεση, όταν τη χρειάζεστε; Μήπως πρέπει να περιµένετε
πολύ;
 Εµφανίζονται στον υπολογιστή σας οι διαδοχικές σελίδες, ώστε να είναι
εύχρηστη η ιστοσελίδα µέσα στην τάξη;
 Μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα µέσω µιας µηχανής αναζήτησης;
 Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη ή µε πληρωµή;
 Μήπως η διεύθυνση της ιστοσελίδας δεν είναι σταθερή ή αποτελείται από
υπερβολικά πολλούς και σύνθετους χαρακτήρες (π.χ. ~ ή _ ή πολλούς
αριθµούς);
 Είναι εγκατεστηµένα στον υπολογιστή σας τα κατάλληλα προγράµµατα (π.χ.
ήχος, βίντεο, «Acrobat Reader»);
4. Πλοήγηση:
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 Είναι αντιληπτές από την αρχή (home page) η δοµή και η οργάνωση της
ιστοσελίδας και οι δυνατότητες που σας προσφέρει;
 Αν υπάρχουν και άλλες συνδέσεις (links), είναι εύκολο να οριστούν;
Λειτουργούν όλες; Εµφανίζονται γρήγορα;
 Είναι οι τυχόν συνδέσεις λογικά οµαδοποιηµένες, ώστε να τις κατανοούν
εύκολα οι µαθητές;
 Είναι εύκολη η µέθοδος πλοήγησης (π.χ. πίσω-επόµενο, επιστροφή στην
αρχική σελίδα κτλ.);
 Είναι εύκολη η αναζήτηση δεδοµένων;
 Θα είναι σε θέση οι µαθητές να βρουν το δρόµο τους ή θα χαθούν;
5. Εµφάνιση:










Φαίνεται η ιστοσελίδα φιλική στο χρήστη;
Παρέχει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης / διαδραστικότητας;
Επιτρέπει την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων;
Είναι γραµµένη σε γλώσσα γραµµατικά και συντακτικά ορθή; Είναι
κατανοητή στους µαθητές;
Εµφανίζεται σε µία ή σε πολλές γλώσσες;
Περιέχει ήχους ή βίντεο; Αν ναι, υπάρχουν οδηγίες (ή εκφωνητής) για τη
χρήση του υλικού;
Η χρήση πολυµέσων (γραφικά, φωτογραφίες, χάρτες, βίντεο, ήχος κτλ.)
διευκολύνει ή δυσχεραίνει τους µαθητές στην κατανόηση του πλαισίου ή των
κειµένων;
Ελέγξατε τη µορφή εκτύπωσης; Μήπως οι σελίδες πρέπει να διαµορφωθούν
(π.χ. οριζόντια);
Με τη χρήση µιας σύνδεσης (link), γίνεται αµέσως αντιληπτή η εµφάνιση µιας
νέας ιστοσελίδας; Μπορείτε να την αξιολογήσετε;

6. Περιεχόµενα:
 Είστε ικανοποιηµένοι από τα περιεχόµενα (βάθος, έκταση, τρόπος και
ποιότητα προσέγγισης);
 Είναι αξιόπιστα και έγκυρα τα περιεχόµενα; Κάνατε συγκρίσεις µε άλλες
πηγές;
 Υπάρχουν ενδείξεις προπαγάνδας, προκαταλήψεων κτλ.;
 Καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθµό το θέµα που σας ενδιαφέρει;
 Η εξέταση και η παρουσίαση των γεγονότων γίνεται από πολλές οπτικές;
 Περιέχονται στοιχεία που οι µαθητές δεν µπορούν να αποκοµίσουν από το
διδακτικό εγχειρίδιο ή άλλα βιβλία, περιοδικά κτλ.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (hhtp)
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. ∆ικτυακοί κόµβοι και ιστοσελίδες.
1.1. Στην ελληνική γλώσσα:






















www.myriobiblos.gr: Βιβλιοθήκη εκκλησιαστικών και άλλων κειµένων.
www.mikrosapoplous.gr: «Μικρός Απόπλους» – Αρχαία ελληνικά κείµενα (µερικά
συνοδεύονται και από µετάφραση).
www.geocities.com/athens_5th_century: Κείµενα του Πλάτωνα, του Αριστοφάνη,
του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη. Χάρτης της Αθήνας του 5ου αιώνα.
Γεγονότα του 6ου και του 5ου αιώνα π.Χ.
www.eie.gr: Ερευνητικές εργασίες του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Institutes) και
αφιέρωµα στην ∆΄ Σταυροφορία (IBE/Crusades).
www.forthnet.gr/olympics: Πληροφορίες για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896, το
πνεύµα των αγώνων στην αρχαιότητα κτλ.
www.medialab.ntua.gr/athos: «Άγιον Όρος» – Ιστορικό και χάρτης των µονών,
εικόνες κτιρίων και θησαυρών από το Ε. Μ. Πολυτεχνείο.
thesaurus.duth.gr: Αρχεία για την ιστορία και τον πολιτισµό της Θράκης (αρχειακές
πηγές, µαρτυρίες, βιβλιογραφία, εικόνες, προσωπογραφίες).
www.epirus.org: Πληροφορίες για την ιστορία της Ηπείρου.
www.theplaka.com/history/index.htm: Υλικό για όλες τις περιόδους της Ελληνικής
Ιστορίας, από τα νεολιθικά χρόνια.
www.philistor.net: Θέµατα από την Ελληνική και την Παγκόσµια Ιστορία (πηγές,
χάρτες, εικόνες κτλ.).
www.parliament.gr: Πληροφορίες και υλικό από τη Βουλή των Ελλήνων για το
Σύνταγµα και τη Συνταγµατική ιστορία της Ελλάδας [είσοδος από «Πολίτευµα»], τον
Αγώνα της Ανεξαρτησίας (ιστορικό χρονολόγιο, ιστορικοί τόποι, γεγονότα, εικόνες,
προσωπογραφίες κτλ.) και την Ελλάδα των Βαλκανικών πολέµων [είσοδος από
«Πολιτισµός – Αρχείο Εκθέσεων»].
www.makriyannis.gr: Τα «Αποµνηµονεύµατα», άλλα κείµενα του Μακρυγιάννη, η
γλώσσα των κειµένων, η βιογραφία και το εικονογραφικό έργο του Μακρυγιάννη (ο
ζωγράφος Π. Ζωγράφος).
www.historical-museum.gr: Πληροφορίες και υλικό για την Κρητική ιστορία από το
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (µεσαιωνική και αναγεννησιακή τέχνη, λαογραφική
συλλογή, κειµήλια της Κρητικής Πολιτείας 1898-1913, η χριστιανική ιστορία της
Κρήτης, αίθουσα κεραµικών, αίθουσες Ν. Καζαντζάκη και Εµµ. Τσουδερού).
www.hellenichistory.gr ή www.hellenic-cosmos.gr ή www.fhw.gr/cosmos ή
www.ime.gr/chronos/gr/index.html: Πληροφορίες και πηγές για την ελληνική ιστορία
(πολιτική, κοινωνική, οικονοµική, πολιτιστική) από το Ίδρυµα Μείζονος
Ελληνισµού.
entopia.future.easyspace.com/archives/antiquity.html: Υλικό για την ελληνική,
κυρίως, αρχαιότητα (µουσεία, πολιτιστική κληρονοµιά).
users.hol.gr/~kokkonis/index.htm: Η ζωή στον 19ο αιώνα, Α΄ και Β΄ Παγκόσµιοι
πόλεµοι, Μικρασιατική καταστροφή, Κατοχή, Εµφύλιος κτλ. (πλούσιο και έγκυρο
υλικό από τον καθηγητή ∆ηµ. Κοκκώνη).
www.de.sch.gr/mikrasia: «Ελλάδα 1922: µια κιβωτός προσφύγων» – πληροφορίες
και υλικό για τον προσφυγικό Ελληνισµό.
www.de.sch.gr/~chdimou/historia.htm: Επιλεγµένες συνδέσεις για την Ελληνική και
την Παγκόσµια ιστορία, για µουσεία και για ιστορικές προσωπικότητες.
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www.geocities.com/bibliopontix/links-history.htm: Επιλεγµένες συνδέσεις για την
Ελληνική και την Παγκόσµια ιστορία.
philippos.mpa.gr/gr/other: Από το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
o «Άγιον Όρος»: φυσικό περιβάλλον, αρχιτεκτονική, θησαυροί κτλ.
o Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Ρήγας, Φιλική Εταιρεία κτλ.
o Ελληνική Επανάσταση 1821, Φιλέλληνες, η συγκρότηση του κράτους κτλ.
o Ποντιακός Ελληνισµός
o Μακεδονικός Αγώνας
o Βαλκανικοί πόλεµοι και απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
o Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος – Ο πόλεµος στην Ελλάδα
o Κατοχή – Εµφύλιος πόλεµος
o 21η Απριλίου – Εξέγερση του Πολυτεχνείου – Μεταπολίτευση
o Συνταγµατική ιστορία της Ελλάδας.
www.vrellis.org: Μουσείο Κέρινων Οµοιωµάτων του Παύλου Βρέλλη, µε
ενδιαφέρον όχι τόσο για τις ιστορικές πληροφορίες (κάποιες δεν ανταποκρίνονται
στην ιστορική πραγµατικότητα), όσο για την τεχνική και το ιδεολογικό πλαίσιο.
www.benaki.gr: Μουσείο Μπενάκη – Συλλογές, αρχεία (φωτογραφικό, ιστορικό,
αρχιτεκτονικό) και εκπαιδευτικό υλικό.
www.cycladic-m.gr: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Γουλανδρή.
www.culture.gr: ∆ικτυακός κόµβος «Οδυσσέας» του Υπουργείου Πολιτισµού (µε
κατάλογο συνδέσεων)
o µουσεία, πινακοθήκες, µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι
o πολιτιστικός χάρτης
o νεότερη και σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία
o αφιερώµατα (π.χ. Τα Μάρµαρα του Παρθενώνα, Οι Ολυµπιακοί Αγώνες)
o πολιτιστικοί οργανισµοί και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
www.geocities.com/Athens/bridge/4300/museums2.html: Παρουσίαση ελληνικών
και ξένων µουσείων.
www.thessalonikicity.gr/Ypiresies/Libraries/Kentro-istorias-kartes.htm: Από το
Κέντρο Ιστορίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης – Συλλογή επιστολικών δελταρίων (καρτποστάλ) µε θέµα την πόλη στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού.

1.2. Στην αγγλική γλώσσα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perseus.tufts.edu/ (Tufts University): Αρχαία Ελληνική Ιστορία και πολιτισµός,
Παγκόσµια Ιστορία.
www.indiana.edu/ (Indiana University): Αρχαία Ιστορία (και ελληνική), εικόνες.
www.hackneys.com/alex_web/index.htm: Ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου (µάχες,
χάρτες, εικόνες, βίντεο για την πορεία του).
www.museum.upenn.edu/Greek_World/Intro.html (University of Pennsylvania):
Αρχαίος ελληνικός κόσµος (και στην ελληνική γλώσσα).
dilos.com/home/culture.html: Πληροφορίες και υλικό για Αττική, Γόρτυνα, Γουρνιές,
∆ελφούς, ∆ήλο, Επίδαυρο, Κνωσό, Μυκήνες, Ολυµπία, Σαντορίνη, Φαιστό.
www.fordham.edu.halsall ή 15.108.2.20/halsall/index.html (Fordham University):
Αρχαία, Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ιστορία.
www.hri.org/ (HR-NET: Hellenic Resources Network): Πληροφορίες για πολλές
χώρες (Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά.).
www.greecetravel.com/jewishhistory/index.html: Το «Ολοκαύτωµα» και η ιστορία
των Ελλήνων Εβραίων.
www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/main.html: Παγκόσµια Ιστορία (και
ελληνική).
lib.byu.edu/~rdh/eurodocs/index.html: Ευρωπαϊκή Ιστορία (βιβλιογραφία, αρχεία,
πηγές, εικόνες κτλ.) και ελληνική µετά το 1914 (βλ …eurodocs/greece.html).
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•

•

•
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•
•
•
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•
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•
•
•
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•

www.metmuseum.org/explore/Byzantium (έκθεση: “The Glory of Byzantium” – New
York Metropolitan Museum of Art): Σύνοψη της Βυζαντινής Ιστορίας, θέµατα και
εικόνες από τη Βυζαντινή τέχνη, γλωσσάρι, βιβλιογραφία κτλ.).
www.berkeley.edu/GSSI.eu.html (University of California, Berkeley): European
Union Internet Resources – Συνδέσεις για όλα τα θέµατα που αφορούν την
Ευρωπαϊκή Ένωση (φύση, δοµή, λειτουργία, έργο).
www.ukans.edu/ (University of Kansas): Συνδέσεις για την Παγκόσµια Ιστορία και
τις κινηµατογραφικές ταινίες, καθώς και χάρτες µε ενδιαφέρουσες πληροφορίες (και
για την Ελλάδα).
www.biography.com/ (The Web’s Best Bios): Βιογραφίες – Συνδέσεις µε ΑΕtv. com,
Genealogy.com, HistoryChannel.com και HistoryInternational.com.
www.bbc.co.uk/history/topics (BBC): Α΄ και Β΄ Παγκόσµιοι πόλεµοι, Παγκόσµια
Ιστορία.
www.emporia.edu/ (Emporia State University, Kansas): Συνδέσεις για Παγκόσµια
Ιστορία (πηγές, χάρτες κτλ.).
www.unimelb.edu.au/collections/buckland/ (University of Melbourne): Συνδέσεις για
Παγκόσµια ιστορία.
www.micheloud.com/FXM/index3.htm (F.X. Micheloud’s Website): Κάρτες από τον
Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο.
www.multied.com/revolt/: Αµερικανική επανάσταση.
members.aol.com/agentness.frenchrev/index.html: Γαλλική επανάσταση.
academic.brooklyn.cuny.edu/history/core.pisc.ist-gen.htm: Γαλλική επανάσταση.
eserver.org/history/οctober-revolution.txt: Οκτωβριανή επανάσταση.
www.world.historycompass.com: Παγκόσµια ιστορία.
www.cfcsc.dud.ca/links/milhist/: Στρατιωτική ιστορία (και του Πελοποννησιακού
πολέµου).
www.thehistorychannel.co.uk (The History Channel): ∆ιαδραστική παρουσίαση της
Ιστορίας, οι ιστορικές επέτειοι της ηµέρας.
mitcombe.sbc.edu/ARTHlinks.html: Κατάλογοι διευθύνσεων – συνδέσεις για την
Παγκόσµια Ιστορία της Τέχνης.
tigger.uic.edu/~rjensen/index.htm (University of Illinois,“Scholars’ Guide to
WWW”): Πλήρης κατάλογος δικτυακών τόπων για την Παγκόσµια Ιστορία, τον
πολιτισµό, τα µουσεία, τους χάρτες, τη βιβλιογραφία, τις βιβλιοθήκες κτλ.
libraries.mit.edu/rvc/image-collections/starting.html (Roth Visual Collections – MIT
University): ∆ικτυακοί τόποι και µηχανή αναζήτησης για Παγκόσµια Ιστορία, τέχνη,
µουσεία κτλ.
www.thebritishmuseum.ac.uk: Το Βρετανικό Μουσείο.
www.louvre.fr: Το Μουσείο του Λούβρου.
www.hermitage.ru/: Το Μουσείο Ερµιτάζ της Πετρούπολης.
www.greatbuildings.com/: Πληροφορίες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εικόνες
πολλών γνωστών µνηµείων και κτιρίων.
us.imdb.com/ (Internet Movie Database Inc.): Κατάλογος και πληροφορίες για
κινηµατογραφικές ταινίες.

2. Μηχανές και µεταµηχανές αναζήτησης.
o
o
o
o
o

www.in.gr (στα ελληνικά, µε δυνατότητα αναζήτησης ιστορικών συνδέσεων κατά
περιόδους: 20ός αιώνας, Νεότεροι χρόνοι, Αρχαίοι χρόνοι, Μεσαίωνας).
www.flash.gr (στα ελληνικά – περιέχει πλήρη κατάλογο αρχαιολογικών χώρων και
µουσείων, όπως και δυνατότητα αναζήτησης κατά περιοχή και πόλη).
www.google.com (υποστηρίζει και ελληνικά).
www.yahoo.com (στα αγγλικά).
www.mamma.com (στα αγγλικά).
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3.

Σχέδια (σενάρια) µαθηµάτων Ιστορίας µε χρήση των Νέων Τεχνολογιών (στα
ελληνικά).
 odysseia.cti.g: Οι δράσεις του έργου « Οδύσσεια», υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό
λογισµικό και για την Ιστορία (βλ και: edsoft.cti.gr).
 www.geocities.com/bibliopontix: Σχέδια µαθηµάτων από επιµορφωτές της
«Οδύσσειας» (βλ. «Οδύσσεια – Προτάσεις διδασκαλίας και επιµορφωτές»).
 www.e-yliko.sch.gr/filistelyk.htm: ∆ιδακτικές προτάσεις από επιµορφωτές και
σχέδια µαθηµάτων από καθηγητές που επιµορφώθηκαν στο πρόγραµµα
«Οδύσσσεια».
 www.filologia.gr: Σχέδια επιµορφώτριας Μαρίας Κασκαντάµη.
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