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Ειςαγωγι 
 
Οι διδακτικζσ προτάςεισ που κατακζτουμε ςτο πλαίςιο τθσ ειςιγθςισ μασ 
ςυνιςτοφν απόπειρεσ ανάγνωςθσ του παρελκόντοσ όχι μζςα από αυκεντικά 
κατάλοιπά του, ό,τι ονομάηουμε ςυλλιβδθν πθγζσ, αλλά μζςα από τθν 
αφθγθματικι οργάνωςθ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ ςε όλεσ τθσ τισ μορφζσ, 
μυκιςτορθματικζσ και ιςτοριογραφικζσ (Moniot, 2002, Ricoeur, 1983-85). 
Ηθτοφμενο των διδακτικϊν δοκιμϊν μασ δεν είναι θ γνϊςθ του πραγματολογικοφ 
περιεχομζνου τθσ ιςτορίασ, δεν είναι απλά θ αναςφςταςθ του παρελκόντοσ μζςα 
από ζνα δίκτυο κειμζνων (Φρυδάκθ, 2003), ιςτοριογραφικϊν, λογοτεχνικϊν κ.α., 
δεν είναι θ επαναδιαπραγμάτευςθ του νοιματοσ των ιςτορικϊν γεγονότων με βάςθ 
τα δεδομζνα τθσ πολιτιςμικισ εμπειρίασ του παρόντοσ. Καμία από αυτζσ τισ 
διαςτάςεισ δεν αποκλείεται κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία αλλά θ ςκοποκεςία του 
εγχειριματοσ εςτιάηει ςτθν ανάδειξθ τθσ αφιγθςθσ ωσ φορζα κατανόθςθσ τθσ 
ιςτορίασ. 
Με τον όρο αφιγθςθ δεν εννοοφμε μια πρακτικι απαρίκμθςθσ γεγονότων. «Το 
αφθγθματικό ζργο είναι ζργο μεταςχθματιςτικό, επιλεκτικό και ςυνκετικό, που 
κακιςτά τθν ιςτορία κατανοθτι» επιςθμαίνει ο Moniot1, κακϊσ διατρζχει το ζργο 
του Paul Ricoeur (1983-85), Temps et récit. Τα «γεγονότα» δεν γίνονται αντιλθπτά 
απλά επειδι ςυμβαίνουν, αλλά  επειδι θ αφθγθματικι διαδικαςία εφοδιαςμζνθ 
από τθν πολιτιςμικι εμπειρία, με ζννοιεσ, αξιολογικά κριτιρια και ςχιματα για 
κατανόθςθ, ζκφραςθ και αποτίμθςθ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ και αλλθλεπίδραςθσ 
τα επιλζγει, τα προτάςςει και τα οργανϊνει ςε ολότθτεσ με αρχι, μζςθ και τζλοσ, 
ολότθτεσ τισ οποίεσ ο αποδζκτθσ τθσ αφιγθςθσ αναςχθματίηει με βάςθ τα 
δεδομζνα τθσ δικισ του εμπειρίασ. Όςο και αν θ χρονικι τάξθ επιβάλλει τουσ 
καταναγκαςμοφσ τθσ, θ αφθγοφμενθ ιςτορία «χλευάηει τθ γραμμικότθτα και τθ 
χρονολογικι μζτρθςθ, υποβάλλοντασ τεσ ςτισ επιλογζσ και ςτισ κεωριςεισ τθσ.»2. Οι 
πθγζσ είναι τα υλικά του παρελκόντοσ που κα μασ επιτρζψουν να το φανταςτοφμε 
και να το αναςυςτιςουμε ςε κάποιο βακμό. Δεν μασ προςφζρουν «πλοκζσ». Ο 
αφθγθτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να καταςκευάςει τθ ροι των γεγονότων του 
παρελκόντοσ, ζχοντασ επίγνωςθ ότι «το τι των γεγονότων του παρελκόντοσ 
αποτελεί ςυνάρτθςθ του πότε τθσ πρόςλθψθσ και τθσ αναςφνκεςισ του και του πώσ 
τθσ περιγραφισ και τθσ ερμθνείασ του» (Jauss, 1989). Θ ιςτορικι πρακτικι 
ςτθρίηεται ςε ενδείξεισ και εικαςίεσ, ςε αναπαραςτάςεισ αλλθλοςυνδεόμενεσ και 
                                                 
1
 Henri Moniot,( 2002), Η διδακτικι τθσ Ιςτορίασ, Μεταίχμιο, ς.115. 
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επικυρϊςιμεσ, που μποροφν να προςδϊςουν «νόθμα και ςθμαςία ςτθν 
πραγματικότθτα του παρελκόντοσ, τθν οποία κατά τα άλλα είναι αδφνατο να 
ςυλλάβουμε ςτο ςφνολό τθσ» (Ginzbourg, 1986). 
 

Θεωρθτικζσ παραδοχζσ και ηθτοφμενα 
 
Θ επεξεργαςία των πθγϊν είναι μια διαδρομι ςτθν πορεία κριτικισ αναςφνκεςθσ 
του παρελκόντοσ αλλά δεν είναι το μόνο μζςο πρόςβαςθσ ςτθν ιςτορία. 
«Μποροφμε και πρζπει να ερχόμαςτε επίςθσ ςε επαφι με τον ιςτορικό λόγο», 
ιςχυρίηεται ο Moniot3.  Πρόκειται για τθν επικοινωνία με κείμενα που 
διαμεςολαβοφν ανάμεςα ςτο επεξεργαςμζνο υλικό των ιςτορικϊν πθγϊν και τον 
αναγνϊςτθ. Στθ ςχολικι πράξθ τα Προγράμματα Σπουδϊν, τα Σχολικά εγχειρίδια 
και θ ίδια θ μακθςιακι διαδικαςία διαμεςολαβοφν μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν και 
του υλικοφ αυτοφ, το οποίο μεταςχθματίηουν ζλλογα ι διαιςκθτικά ςφμφωνα με 
κριτιρια που θ ςφγχρονθ πραγματικότθτα υπαγορεφει κάκε φορά (Moniot, 2002). 
Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά ενόσ ςυνθκιςμζνου ιςτοριογραφικοφ κειμζνου;  Ζνα 
ιςτοριογραφικό κείμενο μπορεί να ςυνιςτά ςυγκεραςμό όλων των τφπων κειμζνου 
(αφθγθματικό, περιγραφικό, περιγραφικό/αναλυτικό, ερμθνευτικό, 
ερμθνευτικό/επιχειρθματολογικό, επιχειρθματολογικό/αξιολογικό, κ.ο.κ.) και 
διαδοχικά να υιοκετεί  τθν τυπολογία του αντίςτοιχου κειμενικοφ είδουσ. Θ 
ανάγνωςθ ενόσ ιςτοριογραφικοφ κειμζνου κακίςταται περιπετειϊδθσ, εφόςον 
προχποκζτει τον ανάλογο κεωρθτικό εξοπλιςμό για τθν κατανόθςθ των 
τυπολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του. 
Τι γίνεται ςτθ ςχολικι τάξθ; Θ ανάγνωςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου είναι μια εφκολθ 
υπόκεςθ; Το εγχειρίδιο είναι ςυνικωσ ζνα κείμενο ςτζρεα δομθμζνο, ςυνικωσ 
γραμμικά διαρκρωμζνο, που περιζχει ζνα κεντρικό ςϊμα πλθροφοριϊν και μια 
ενότθτα κειμζνων που το πλαιςιϊνουν, γλωςςικϊν ι εικαςτικϊν,  επιμελϊσ 
οργανωμζνθσ πολυφωνίασ. «Ποιοσ ακριβϊσ μιλά ς’ ζνα εγχειρίδιο;» ωςτόςο δεν 
είναι αυτονόθτο, ακριβϊσ επειδι πρόκειται για κείμενο που προςπακεί ςε 
περιοριςμζνο χϊρο να πει πολλά ςοβαρά πράγματα με ζνα ςυνθκιςμζνο τρόπο, 
ανταποκρινόμενο ςτουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ του Προγράμματοσ 
Σπουδϊν, χωρίσ να ακολουκείται ουςιαςτικά κανζνα είδοσ γραφισ, ενϊ παράλλθλα 
δεν είναι προφανζσ ςε ποιουσ απευκφνεται: ςτουσ μακθτζσ ωσ εργαλείο μάκθςθσ 
και, ενίοτε, πεδίο προςωπικισ επζνδυςθσ ςτθ γνϊςθ, ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ 
βοικθμα και βιβλίο αναφοράσ; Γνωρίηουμε όμωσ καλά πωσ θ κατανόθςθ ενόσ 
κειμζνου κακοδθγείται από τουσ προςανατολιςμοφσ τθσ ανάγνωςθσ που προτείνει, 
από τισ προςδοκίεσ ςτισ οποίεσ ωκεί, από τθ δυνατότθτα του αναγνϊςτθ να το 
νοθματοδοτιςει με αφετθρία τα δικά του πλαίςια αναφοράσ(Moniot, 2002).  
Τι γίνεται λοιπόν με τουσ μακθτζσ-αναγνϊςτεσ; Πϊσ μποροφν να κατανοιςουν τα 
κείμενα τθσ ςχολικισ ιςτοριογραφίασ χωρίσ εξάςκθςθ ςε αναγνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ; Πόςο ζτοιμοι είναι να αναπτφξουν κριτικό διάλογο με τισ 
αναπαραςτάςεισ του παρελκόντοσ που ο ςχολικόσ ιςτορικόσ λόγοσ αναπαράγει, αν 
δεν ζχουν ιδθ εξοικειωκεί με πρακτικζσ κριτικισ ανάγνωςθσ κειμζνων ωσ 
πολιτιςμικά προςδιοριςμζνα υποκείμενα; Μιπωσ είναι καιρόσ να ανανεϊςουμε τισ 
διδακτικζσ πρακτικζσ μασ ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ, υπό το πρίςμα των νζων 
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δεδομζνων ςτθν κατανόθςθ του κειμζνου που οι Αναγνωςτικζσ Θεωρίεσ και οι 
Πολιτιςμικζσ Σπουδζσ ειςάγουν; Μιπωσ μια εναλλακτικι διδακτικι πρόταςθ είναι 
το μάκθμα να γίνεται με το βιβλίο ανοιχτό; Μιπωσ θ κριτικι ανάγνωςθ και μελζτθ 
του ςχολικοφ εγχειριδίου ιςτορίασ είναι μια δθμιουργικι και αποτελεςματικι 
επιλογι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ, ιςτορικισ ςκζψθσ και 
ςυνείδθςθσ (Μαυρογιϊργοσ, 2008) ;  
 

Διδακτικι πρόταςθ 
 
Στθν πρόταςθ που κατακζτουμε παρουςιάηουμε εκπαιδευτικά ςενάρια που ζχουμε 
εφαρμόςει ςτο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάςιο τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 
(2010-2011) ςε μια προςπάκεια ανανζωςθσ των διδακτικϊν πρακτικϊν ςτθν 
κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων εκ μζρουσ των 
μακθτϊν/τριϊν. Θ εξοικείωςθ τουσ με τουσ μθχανιςμοφσ του αφθγθματικοφ λόγου 
και θ άςκθςι τουσ ςτθν αναγνϊριςθ των διαφορετικϊν τρόπων με τουσ οποίουσ 
ζνα ιςτορικό γεγονόσ καταγράφεται ςτθν ιςτοριογραφία και μεταπλάκεται 
λογοτεχνικά ςυνιςτά ηθτοφμενο των ςυν-αναγνϊςεων που επιχειροφμε. 
Εξάλλου θ άςκθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςε δραςτθριότθτεσ που τουσ εξοικειϊνουν 
με ςτρατθγικζσ ανάγνωςθσ και κατανόθςθσ και δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ και 
παραγωγισ αφθγθματικοφ λόγου νομιμοποιείται τόςο ςτο βακμό που θ ευρφτατθ 
διάδοςθ του αφθγθματικοφ τρόπου πιςτοποιείται κακθμερινά ςτθν επικοινωνία 
(δθμοςιογραφικζσ ειδιςεισ, διθγιςεισ περιςτατικϊν, αναδιθγιςεισ τθσ υπόκεςθσ 
τθλεοπτικϊν ςειρϊν ι ταινιϊν, κόμικσ, θμερολόγια, αυτοβιογραφίεσ και βιογραφικά 
ςθμειϊματα, ιςτορικζσ αφθγιςεισ, παραμφκια κλπ.) (Νζηθ& Σεφερλι, 2005), όςο 
και ςτο βακμό που τα ςτοιχεία που προςκομίηει θ Αναπτυξιακι Ψυχολογία 
επιβεβαιϊνουν ότι θ ικανότθτα διάκριςθσ του αφθγθματικοφ από το μθ 
αφθγθματικό τρόπο ςυνιςτά βαςικι παράμετρο τθσ νοθτικισ διάπλαςθσ και τθσ 
κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ(Γεωργακοποφλου & Γοφτςοσ, 1999). 
Θ διακεματικι προςπζλαςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ Ιςτορίασ και 
Λογοτεχνίασ που οργανϊνουμε εςτιάηει ςτθν ανάδειξθ τθσ αφιγθςθσ ωσ φορζα 
κατανόθςθσ του παρελκόντοσ. Θ διδαςκαλία δεν επιδιϊκει τόςο τθν πολυμάκεια 
των γεγονότων όςο πρίςμα ανάγνωςθσ υπό τθν ζννοια ότι «θ ιςτορικι γνϊςθ 
αποτελεί διανοθτικι προςπάκεια προςεκτικισ και ζντιμθσ ανάγνωςθσ του παρελκόντοσ  

και όχι νομιμοποιθμζνθ vulgata» (Moniot, 2002) που υποδζχεται μια μοναδικι οπτικι 
γωνία και δεν επιτρζπει τθ δυνατότθτα ενςυνείδθτθσ επεξεργαςίασ πολλϊν οπτικϊν 

γωνιϊν. Οι διαδρομζσ που ςχεδιάηουμε κάκε φορά είναι διαφορετικζσ, ωςτόςο 
κοινό γνϊριςμά τουσ είναι ο τρόποσ που αντιλαμβανόμαςτε τθν ζννοια «πρίςμα 
ανάγνωςθσ» ςτθν κατανόθςθ μιασ πλθροφορίασ: νοθματοδότθςθ, ςυςχζτιςθ τθσ 
πλθροφορίασ με ζνα προχπάρχον πεδίο ςθμαςιϊν, εμπλουτιςμόσ και διεφρυνςθ 
του ςθμαςιολογικοφ πεδίου τθσ κατά τθν πρόςλθψι τθσ, χρθςιμοποίθςι τθσ 
(Boniol, 1989). Στισ αναγνωςτικζσ διαδρομζσ που επιχειροφμε αφετθρία είναι ο 
αφθγθματικόσ λόγοσ για το παρελκόν που αναγνωρίηεται ςτα ςχολικά εγχειρίδια 
τθσ Ιςτορίασ και Λογοτεχνίασ τθσ Βϋ τάξθσ του Γυμναςίου και τζρμα είναι θ 
αναπαράςταςθ του παρελκόντοσ μζςα από αφθγθματικά κείμενα των 
μακθτϊν/τριϊν. 
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Α΄ Διαδρομι:  Περιπλάνθςθ ςτθν Πόλθ. Αφετθρία το ςχολικό εγχειρίδιο τθσ 
Μεςαιωνικισ και Νεώτερθσ Ιςτορίασ: I.1. Από τθ Ρώμθ ςτθ Νζα Ρώμθ. 

Θ ίδρυςθ και ανάπτυξθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ(4οσ-6οσ αι. μ. Χ.) είναι ζνα από τα 
κζματα που πραγματεφεται θ ενότθτα. Ηθτοφμενο που κατευκφνει το ςχεδιαςμό 
μασ είναι θ κατανόθςθ του τρόπου που εγγράφεται ςτθν ιςτορικι ςυνείδθςθ το 
γεγονόσ τθσ ίδρυςθσ μιασ νζασ πρωτεφουςασ, γεγονόσ που a posteriori 
αναγνωρίηεται από τθν πολιτιςμικι εμπειρία ωσ καταλυτικό των ιςτορικϊν 
εξελίξεων. Ζνα δίκτυο αναγνϊςεων  κειμζνων, ιςτοριογραφικϊν, λογοτεχνικϊν, 
εικαςτικϊν εξυφαίνεται γφρω από το εξιςτοροφμενο γεγονόσ. Θ διεφρυνςθ τθσ 
αναγνωςτικισ εμπειρίασ των μακθτϊν/τριϊν επιδιϊκει να άρει τθν απόςταςθ 
ανάμεςα ςτο αφθγοφμενο παρελκόν και ςτο παρόν τθσ ςυνείδθςθσ τουσ ζτςι ϊςτε 
οι πλθροφορίεσ για το παρελκόν να νοθματοδοτοφνται εντόσ ενόσ, όςο το δυνατόν, 
πιο «πλοφςιου» πεδίου ςθμαςιϊν. Το παιδαγωγικό ενδιαφζρον του τρόπου 
ερμθνευτικισ ανάγνωςθσ του ιςτορικοφ λόγου για το παρελκόν που προτείνουμε 
ζγκειται ςτο να ζρκουν ςε επαφι οι μακθτζσ/τριεσ με ποικίλεσ αναπαραςτάςεισ 
αυτοφ του παρελκόντοσ, να αςκθκοφν ςτο να αναγνωρίηουν τον τρόπο/ τρόπουσ 
που θ ιςτορικι ςυνείδθςθ τόςο των ιςτοριογράφων όςο και του μυκιςτοριογράφου 
διαμεςολαβεί ςτθν αναπαράςταςθ του και να παραγάγουν δικό τουσ αφθγθματικό 
λόγο.  

Ο διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ αξιοποιεί αυτό το δίκτυο αναγνϊςεων όχι μόνο ωσ προσ 
το πραγματολογικό περιεχόμενο των κειμζνων ςχετικά με τθν ίδρυςθ και 
οικοδόμθςθ τθσ νζασ πρωτεφουςασ, αλλά ςτρζφεται και ςτον τρόπο οργάνωςι 
τουσ. Επιςθμαίνεται ο ςυγγραφζασ του κειμζνου κάκε φορά και διερευνϊνται οι 
αποδζκτεσ του κακϊσ και ο χωροχρόνοσ καταςκευισ του. Τα ερωτιματα που 
καλοφνται να επεξεργαςτοφν οι μακθτζσ/ τριεσ ςε ομαδοςυνεργατικά ςχιματα 
αναφζρονται ςτισ αφθγθματικζσ τεχνικζσ που επιλζγονται (αφιγθςθ, περιγραφι, 
ςχόλιο μίμθςθ), ςτο Υποκείμενο τθσ Δράςθσ, ςτθ ςυντακτικι δομι του 
λόγου(ενεργθτικι/ πακθτικι ςφνταξθ), ςτα εκφραςτικά μζςα που επιλζγονται. 

 Το ιςτοριογραφικό υλικό που μελετοφν είναι: α) θ ενότθτα I.1. Από τθ Ρώμθ ςτθ 
Νζα Ρώμθ, ςτθ ςελίδα 7 του ςχολικοφ εγχειριδίου β) το απόςπαςμα από Σο ρωςικό 
χρονικό του Νζςτορα Ιςκεντζρθ, που ανκολογείται ςτο ςχολικό εγχειρίδιο, ςελίδα 7 
γ) απόςπαςμα από το ζργο του Φιλοςτόργιου, Εκκλθςιαςτικι Ιςτορία, II, 9. ςτο 
Ιςτορία Ρωμαϊκι και Βυηαντινι, B' Γυμναςίου, ς. 85. δ) απόςπαςμα από το δικτυακό 
τόπο http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/pl/index.html ε) απόςπαςμα από το ζργο των Ν. 
Baynes, H. Moss, Ειςαγωγι ςτο Βυηαντινό πολιτιςμό, εκδ. Παπαδιμα, Ακινα 1983, 
ς. 40-41. Το λογοτεχνικό κείμενο που διεξζρχονται είναι απόςπαςμα από το 
μυκιςτόρθμα του Μ. Καραγάτςθ,(1959) ζργιοσ και Βάκχοσ, που ανκολογείται ςτο 
Λογοτεχνικό ταξίδι ςτο Βυηάντιο του Στρατι Παςχάλθ(2005). 

Θ αναγνωςτικι άςκθςθ αποκαλφπτει ότι ο αυτοκράτορασ Κωνςταντίνοσ Α’ 
κυριαρχεί ςτο ρόλο του Υποκειμζνου ςτον άξονα τθσ Δράςθσ τόςο ςτα παλαιότερα 
ιςτοριογραφικά κείμενα όςο και ςτο απόςπαςμα από τθν ενότθτα του ςχολικοφ 

http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/pl/index.html
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εγχειριδίου. Στο κείμενο των Ν. Baynes, H. Moss θ πακθτικι ςφνταξθ φαίνεται να 
επιλζγεται ςε μεγαλφτερο βακμό ςε ςχζςθ με τθν ενεργθτικι. Αυτό που ενδιαφζρει 
φαίνεται να είναι όχι αυτόσ που αποφαςίηει αλλά το αποτζλεςμα των αποφάςεϊν 
του. Γενικά θ αφιγθςθ εναλλάςςεται με τθν περιγραφι, όπου θ πακθτικι ςφνταξθ 
με υποκείμενο τθν Κωνςταντινοφπολθ φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Οι 
ιςτοριογράφοι δεν διςτάηουν να χαρακτθρίςουν επιβλθτικζσ τισ λεωφόρουσ, 
απόρκθτα τα τείχθ, λαμπρά τα ζργα τζχνθσ, ζνδοξεσ τισ εκκλθςίεσ. Θ αντίλθψθ τθσ 
ιςτορίασ ωσ χϊροσ δράςθσ μεγάλων προςωπικοτιτων φαίνεται να επιβεβαιϊνεται, 
ενϊ ο καυμαςμόσ για το μεγαλείο τθσ νζασ πρωτεφουςασ υποδθλϊνεται. 

Στο λογοτεχνικό απόςπαςμα ο μυκιςτοριογράφοσ φαίνεται να κινείται ςε ανάλογο 
ςθμαςιολογικό πεδίο, ενϊ εμπλουτίηει τισ αφθγθματικζσ τεχνικζσ κατά τθ 
μεταγραφι του ιςτορικοφ παρελκόντοσ. Δεν είναι μόνο ο τριτοπρόςωποσ αφθγθτισ 
που περιγράφει τθν Πόλθ με αφορμι τθ νυχτερινι περιπλάνθςθ των 
μυκιςτορθματικϊν θρϊων, ςχολιάηοντασ με φράςεισ όπωσ «το καφμα των 
καυμάτων», «πλαίςιο ομορφιάσ ανείπωτο», «αφάνταςτοσ πλοφτοσ» αλλά και οι 
ίδιοι οι μυκιςτορθματικοί ιρωεσ που διαλζγονται και αναδεικνφουν τθν ιςτορικι 
ςυνείδθςθ του δθμιουργοφ και τον τρόπο που διαμεςολαβεί ανάμεςα ςτο δικό του 
παρόν και ςτο ιςτορικό παρελκόν. Θ φράςθ του αφθγθτι «Κζντρο όλου του 
πολιτιςμζνου κόςμου , θ Πόλθ κρατοφςε τα κλειδιά ςφμπαςασ τθσ οικονομικισ 
ηωισ» ςθματοδοτεί τον τρόπο που νοθματοδοτεί εν ζτει 1959 ο Καραγάτςθσ το 
ιςτορικό παρελκόν, ενϊ θ φράςθ «Κλυδωνίηεται θ Αυτοκρατορία…μα δεν 
βυκίηεται!» που εκςτομίηουν οι δφο ιρωεσ αποκαλφπτει το πρίςμα μζςα από το 
οποίο φωτίηεται αυτό το παρελκόν.  

Θ περιπλάνθςθ ςτθν Πόλθ τθσ Πρϊιμθσ Βυηαντινισ Περιόδου ςυμπλθρϊνεται από 
εικονικι περιιγθςθ. Ο διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ αξιοποιεί το διαδίκτυο, και 
ςυγκεκριμζνα τθ διεφκυνςθ www.byzantium1200.com, για να ζρκουν οι 
μακθτζσ/τριεσ ςε επαφι με εικονικζσ αναπαραςτάςεισ μνθμείων τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ. Θ αναγνωςτικι άςκθςθ δεν περιορίηεται ςε κείμενα του 
γλωςςικοφ κϊδικα αλλά περιλαμβάνει και πολυτροπικά κείμενα. Ωςτόςο επιδίωξθ 
δεν είναι απλά θ διεφρυνςθ του περιεχομζνου των πλθροφοριϊν, που ζχουν 
αποκομίςει οι μακθτζσ/ τριεσ από τισ προθγοφμενεσ αναγνϊςεισ, με εποπτικό υλικό 
αλλά κυρίωσ θ επιβεβαίωςθ ι διάψευςθ των ερμθνευτικϊν υποκζςεων, που 
περιςςότερο ι λιγότερο ςυνειδθτά ζχουν διαμορφϊςει, μζςα από τθν παραγωγι 
αφθγθματικοφ πολυτροπικοφ λόγου. Οι μακθτζσ /τριεσ καλοφνται να 
αναπαραςτιςουν πολυτροπικά τθν λογοτεχνικι αφιγθςθ ενδυόμενοι τουσ ρόλουσ 
των μυκιςτορθματικϊν θρϊων. Θ οπτικι γωνία αλλάηει και θ υποκειμενικότθτα τθσ 
ςυνείδθςθσ του αφθγθτι ζρχεται ςτο προςκινιο. Το τελικό προϊόν είναι θ εκδοχι 
των μακθτϊν/τριϊν για το αφθγοφμενο παρελκόν, εκδοχι που ζχει διαμορφωκεί 
ςε ςυνκικεσ αλλθλεπίδραςθσ ςτθν κοινότθτα μάκθςθσ μζςα από διαδικαςίεσ 
ομαδοςυνεργατικισ δράςθσ. Οι μακθτζσ /τριεσ καλοφνται να μετακινθκοφν από 
ζτοιμα νοθτικά ςχιματα για το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ και το ενδιαφζρον τουσ για το 
μάκθμα ενεργοποιείται, κακϊσ ςτο κζντρο τοποκετείται όχι το ιςτορικό παρελκόν 
αλλά θ ςχζςθ που διαμορφϊνει με αυτό ο μακθτισ-αναγνϊςτθσ τθσ ιςτορικισ 
αφιγθςθσ. 

http://www.byzantium1200.com/
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Β΄ Διαδρομι: Ημερολόγια Αντίςταςθσ. Αφετθρία το ςχολικό εγχειρίδιο τθσ 
Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ και ςυγκεκριμζνα το κείμενο τθσ Μζλπωσ Αξιώτθ, Από 
δόξα και κάνατο. 

Με αφορμι το απόςπαςμα τθσ Μ. Αξιϊτθ "Από δόξα και κάνατο" όπου θ 
αφθγιτρια περιγράφει τθ διαδιλωςθ τθσ 5θσ Μαρτίου 1943 ςτθν Ακινα  οι 
μακθτζσ και οι μακιτριεσ εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ των τρόπων 
με τουσ οποίουσ ποικίλα κείμενα (γλωςςικά και πολυτροπικά) αφθγοφνται όψεισ 
τθσ Αντίςταςθσ του ελλθνικοφ λαοφ κατά τθν περίοδο τθσ Κατοχισ. Θ δθμιουργία 
ενόσ δικτφου ανάγνωςθσ ποικίλων κειμζνων (λογοτεχνικά και ιςτοριογραφικά 
κείμενα, φωτογραφικό υλικό) διευκολφνει τθν αναςφςταςθ και κατανόθςθ μιασ 
εποχισ διαφορετικισ από τθ δικι τουσ. Επιδίωξι μασ είναι να διευρφνουν τισ 
αναγνωςτικζσ τουσ εμπειρίεσ και να εξοικειωκοφν με ζνα εφροσ ςτρατθγικϊν 
κατανόθςθσ κειμζνων που κα τουσ επιτρζψουν να εξοικειωκοφν με τουσ τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ τα κείμενα αποκρίνονται ςε άλλα κείμενα (Bakhtine, 1984) και 
καταςκευάηουν το νόθμά τουσ (Παςχαλίδθσ, 1999), κακϊσ νοθματοδοτοφν το 
παρελκόν.  

Αποςτολι των μακθτϊν/τριϊν είναι ςτο πλαίςιο ενόσ μικροφ αφιερϊματοσ ςτθν 
Εκνικι Αντίςταςθ 1941-1944 ν' αφθγθκοφν ςε αϋ πρόςωπο τα γεγονότα από τον 
Μάιο του 1941 μζχρι και τον Μάρτιο του 1943 ςαν να πρόκειται για θμερολόγιο! Για 
αυτό το ςκοπό μελετοφν εκτόσ από το κείμενο του ςχολικοφ βιβλίου  

1. Το τρίτο Ανάγνωςμα από το " Άξιον Εςτί"  του Οδυςςζα Ελφτθ, που 
αναφζρεται ςτθ μεγάλθ εκδιλωςθ διαμαρτυρίασ που ζγινε ςτθν Ακινα με 
τθν ευκαιρία του απαγορευμζνου εορταςμοφ τθσ 25θσ Μαρτίου 1942. 

2. Το κεφάλαιο "Μια νφχτα ςτθν Ακρόπολθ" από το ομϊνυμο βιβλίο του Λάκθ 
Σάντα, εκδόςεισ Βιβλιόραμα ς.25-41. 

3. Αποςπάςματα από το ςχολικό εγχειρίδιο τθσ Ιςτορίασ του Βας. Σφυρόερα 
Ιςτορία Νεότερθ και φγχρονθ Γ ΄Γυμναςίου, ΟΕΔΒ,1991 ς.361-368. 

4. Φωτογραφικό υλικό από το Ελλθνικό Ιςτορικό Αρχείο www.elia.org.gr. 

Θ επεξεργαςία αυτοφ του υλικοφ ςε ομαδοςυνεργατικά ςχιματα γίνεται με τθ 
βοικεια κατάλλθλα οργανωμζνου Φφλλου Εργαςίασ. Κοινό χαρακτθριςτικό των 
κειμζνων, που μασ κατευκφνει ςτο ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων του Φφλλου 
Εργαςίασ, είναι ότι αναφζρονται ςε εποχζσ μακρινζσ, άγνωςτεσ για τουσ νεαροφσ 
αναγνϊςτεσ μασ. Ο διαρκισ διάλογοσ των κειμζνων με τθν ιςτορικά 
προςδιοριςμζνθ πολιτιςμικι εμπειρία που τα δθμιοφργθςε και τα προςζλαβε και θ 
απόςταςθ τουσ ςε ςχζςθ με τον ορίηοντα προςδοκιϊν των μακθτϊν- αναγνωςτϊν 
αποτελεί πρόκλθςθ για αυτοφσ, οι οποίοι καλοφνται να ενεργοποιιςουν το ςφνολο 
των ανταποκρίςεϊν τουσ, για να ανταπεξζλκουν ςτθν αναμζτρθςι τουσ με τον 
«κόςμο» των κειμζνων. Θ αναγνωςτικι άςκθςθ αποβλζπει ςτο να εφοδιάςει τουσ 
μακθτζσ/τριεσ με ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ του αφθγθματικοφ λόγου. Θ οργάνωςθ 
του αφθγθματικοφ υλικοφ με άξονα το χρόνο, θ διάκριςθ ανάμεςα ςτον ιςτορικό 
και αφθγθματικό χρόνο (ςυςτολι/διαςτολι του χρόνου τθσ αφιγθςθσ), θ 
αναγνϊριςθ του Αφθγθτι και τθσ οπτικισ γωνίασ τθσ αφιγθςθσ μζςα από τα ςχόλια 
και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, θ κατανόθςθ του διαφορετικοφ τρόπου με τον οποίο οι 

http://www.elia.org.gr/
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αφθγθματικζσ τεχνικζσ αξιοποιοφνται ςτα ιςτοριογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα 
για να αναπαραςτιςουν το ιςτορικό παρελκόν ςυνιςτοφν ηθτοφμενα του Φφλλου 
Εργαςίασ. 
Το τελικό προϊόν είναι θ αναπαράςταςθ του παρελκόντοσ μζςα από τισ αφθγιςεισ 
των ίδιων των μακθτϊν/τριων. Ο ςχεδιαςμόσ ολοκλθρϊνεται κακϊσ θ άςκθςθ ςτθν 
κατανόθςθ του αφθγθματικοφ τρόπου ςυμπλθρϊνεται  μζςα από διαδικαςίεσ 
παραγωγισ αφθγθματικοφ λόγου. Παράλλθλα οι μακθτζσ/ τριεσ ςυνειδθτοποιοφν 
ότι οι ποικίλεσ αφθγιςεισ ςυνιςτοφν τθν πρϊτθ φλθ που καλείται να επεξεργαςτεί ο 
ιςτορικόσ ςτθν προςπάκειά του να αναςυςτιςει όψεισ του παρελκόντοσ.  
 

Αντί επιλόγου 
 
Αν θ άςκθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτθν ανίχνευςθ των τρόπων αφιγθςθσ τθσ 
ιςτορικισ εμπειρίασ αποτελεί τον πρϊτο ςτόχο τθσ εργαςίασ που παρουςιάηουμε 
εδϊ, θ παρακολοφκθςθ του διαλόγου που αντικειμενικά αναπτφςςεται ανάμεςα ςε 
κείμενα και δθμιουργοφσ, ςυνιςτά ζνα δεφτερο βαςικό χαρακτθριςτικό των 
ςυναναγνϊςεων που επιχειροφμε. Ζτςι, ενϊ είναι γεγονόσ ότι δε μακαίνει κανείσ 
ιςτορία διαβάηοντασ λογοτεχνία, θ λογοτεχνικι γραφι προςφζρει τθ δυνατότθτα 
ςτο μακθτι-αναγνϊςτθ τθσ να διευρφνει τθν εμπειρία του για το ιςτορικό γεγονόσ, 
κακϊσ το βλζπει κάτω από το φωσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αφιγθςθσ που είναι κάκε 
φορά μοναδικι και ανεπανάλθπτθ. Αςκοφμενοσ ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν 
κατανόθςθσ και παραγωγισ αφθγθματικοφ λόγου για το παρελκόν ο μακθτισ 
αναγνϊςτθσ τοποκετείται κριτικά απζναντί ςτον ιςτορικό λόγο ωσ ιςτορικά 
προςδιοριςμζνο υποκείμενο που επεξεργάηεται ενςυνείδθτα πολλζσ οπτικζσ 
γωνίεσ. Μιπωσ μια τζτοιου είδουσ ανάγνωςθ του παρελκόντοσ ςυμβάλλει ςε ό,τι το 
Πρόγραμμα Σπουδϊν αποκαλεί ιςτορικι ςκζψθ και ςυνείδθςθ; 
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