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 Περίληψη 

Σ’ αυτή τη μελέτη εξετάζονται οι “ιστορικές ιδέες” των παιδιών του 

δημοτικού σχολείου όταν αυτά έρχονται στη σχολική τάξη. Πιο συγκεκριμένα 

ερευνώνται:  

• ο βαθμός επιρροής των κινηματογραφικών ταινιών στη διαμόρφωση των 

ιστορικών ιδεών, και  

• η σχέση της διδασκαλίας μιας ιστορικής ενότητας στο σχολείο με την 

παρακολούθηση μιας κινηματογραφικής ταινίας.  

Ένας προνομιακός παράγοντας διαμόρφωσης των ιστορικών ιδεών των 

παιδιών και των εφήβων, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, είναι οι 

κινηματογραφικές ιστορικές ταινίες.  

Αφορμή για τη μελέτη αποτέλεσαν οι κυκλοφορίες και στη χώρα μας 

των ψυχαγωγικών και πολύ δημοφιλών, από την άποψη της υψηλής 

παρακολούθησης, εμπορικών ταινιών με ιστορικό περιεχόμενο, «Τροία»,  

«Μέγας Αλέξανδρος» και «Ηρακλής». 

Η έρευνα στράφηκε σε παιδιά της Γ’ δημοτικού (9 ετών) τα οποία για 

πρώτη φορά διδάσκονται το μάθημα της ιστορίας στο σχολείο ώστε να φανεί 

καθαρότερα η προέλευση των προηγούμενων γνώσεων. 

 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα είναι ο Τρωικός πόλεμος. 

 

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά όντως μεταφέρουν στο 

σχολείο πολλές ιστορικές ιδέες για το παρελθόν από πολλές και διαφορετικές 

πηγές.  Οι πηγές αυτές δεν είναι ισότιμες μεταξύ τους, σύμφωνα με την κρίση 

των παιδιών. Αναγνωρίζουν φραστικά την υπεροχή των έντυπων μέσων, 

σχολικά εγχειρίδια, ιστορικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες αλλά και την άποψη του 

δασκάλου.  
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Ωστόσο, στην έρευνα διαφάνηκε ο σημαντικός ρόλος των 

αναπαραστατικών μέσων, είτε είναι ακίνητες εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες, είτε 

πολύ περισσότερο είναι κινούμενη κινηματογραφική εικόνα. 

Για τα παιδιά η κινηματογραφική εικόνα αποτελεί, εντέλει, ένα 

παράθυρο μέσα από το οποίο θεωρούν ότι βλέπουν τον ιστορικό κόσμο να 

κινείται και να λειτουργεί μπροστά τους. Έναν κόσμο που τους προσφέρει 

πληροφόρηση για κάθε λεπτομέρεια της εποχής και είναι πιο πειστικός από 

οποιαδήποτε άλλη έγκυρη πηγή. 
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Θεωρητική συγκρότηση του ερευνητικού αντικειμένου  

Οι ιστορικές ιδέες 

Οι ερευνητές της δεκαετίας του ’80, ακολουθώντας τη γνωστική στροφή 

στην ψυχολογία1, εγκαταλείπουν την αναζήτηση καθολικών τρόπων σκέψης των 

παιδιών. Αντί γι αυτό, εστιάζουν στον τρόπο που σκέφτονται και πράττουν τα 

παιδιά, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο χωριστά, στην προσπάθειά τους να 

ερμηνεύσουν τον κόσμο.   

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν, ότι οι μαθητές όταν έρχονται 

στο σχολείο, έχουν τις δικές τους προηγούμενες αντιλήψεις (preconceptions) 

(Donovan et all, 1999:10), διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων, οι οποίες 

ανταγωνίζονται τις “επιστημονικές έννοιες” που παρουσιάζονται στη σχολική 

αίθουσα (Smith et all, 1993). Οι μαθητές λοιπόν δεν είναι άγραφες πλάκες 

(Lee, 2005:1-2) αλλά έχουν αναπτύξει ένα σύνολο “αντιλήψεων” 

(conceptions), κάποιες από τις οποίες είναι λανθασμένες (misconceptions), με 

επεξηγηματικές δυνατότητες οι οποίες μάλιστα είναι εξαιρετικά ισχυρές και 

ανθεκτικές στη σχολική διδασκαλία. Όπως αναφέρει είναι τόσο ισχυρές που 

συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και σε φοιτητές, οι οποίοι μάλιστα μέσα στο 

μάθημα ασπάζονται το επιστημονικό πρότυπο, αλλά στην καθημερινή τους 

ζωή ακολουθούν το λανθασμένο πρότυπο που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι. Η 

σχολική γνώση, λοιπόν, εξαρτάται από την προϋπάρχουσα δομή (Guyon κ.άλ., 

σ.1442) και η σχολική διδασκαλία δεν στοχεύει μόνο στην απόκτηση νέων 

γνώσεων αλλά και στην τροποποίηση των προϋπαρχουσών αντιλήψεων.  

Οι προϋπάρχουσες “ιδέες” των παιδιών έχουν ερευνηθεί εδώ και χρόνια 

σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως π.χ. στις φυσικές επιστήμες  ή στα 

                                                 
1 Κάποια από τα κύρια ρεύματα των γνωστικών ψυχολόγων αποτελούν τα βιβλία των Ausubel,D. P.,Novak, 
J.D. και Hanesian,H. (1978) Educational Psychology: A Cognitive View, Holt, Rinehart & Winston New York: 
Lindsay, P.H. andNorman,D.A. (1977) Human Information Processing: An Introduction to Psychology, New York: 
Academic Press. 
Schallert, D. L. (1982) The significance of knowledge: a synthesis of research related to schema theory. Στο W. Otto and 
S. White (eds), Reading Expository Material. New York: Academic Press, 13- 48. 
 
2 Guyon, S., Mousseau, M., Tutiaux-Guillon (1993) Des nations à la nation. Apprendre et conceptualiser, INRP. 
Παρίσι. όπως αναφέρεται στο Ρεπούση 2004:345 
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μαθηματικά (ενδεικτικά Driver et all, 1993˙ diSessa, 1993˙ Smith et all, 1993 

και Roschelle, 1995). Οι απόψεις των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα 

ομαδοποιούνται και συγκροτούν ερμηνευτικά πρότυπα που καταγράφονται 

συνήθως ως εναλλακτικές ιδέες των παιδιών ή παρανοήσεις, προϋπάρχουσες ιδέες, 

αυθόρμητες αντιλήψεις, διαισθητικές ιδέες, επιστήμη των παιδιών, αναπαραστάσεις ή 

ως νοητικά μοντέλα. Οι ιδέες αυτές δεν αντιπροσωπεύουν συνεκτικά μοντέλα των 

φαινομένων που εμφανίζονται με συνέπεια στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. 

Παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως ότι είναι απολύτως 

προσωπικές και πολλές φορές φαίνονται χωρίς συνοχή αλλά συχνά μένουν 

αμετάβλητες ακόμα και μετά την πειραματική απόδειξή τους (Driver et all, 

1993:2-4). Οι μελέτες αυτές είχαν ως στόχο την ανάπτυξη νέων διδακτικών 

μοντέλων και στρατηγικών. Η εποικοδομητική προσέγγιση (constructivism) 

στη διδασκαλία και τη μάθηση, των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών, 

είναι αποτέλεσμα της αποκάλυψης του ρόλου που ασκούν οι εναλλακτικές ιδέες 

των παιδιών στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το γύρω τους κόσμο.  

Στο χώρο της ιστορίας, γίνονται επίσης μελέτες για τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των παιδιών και εμφανίζεται ο όρος “καθημερινές ιδέες” (everyday 

ideas) από τον Peter Lee (2001). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να 

υποδηλώσει τις έννοιες που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να δώσουν νόημα 

στην καθημερινή τους ζωή και σε γενικές γραμμές οι ιδέες αυτές λειτουργούν. 

Στις καθημερινές ιδέες συμπεριλαμβάνονται όλες οι προηγούμενες αντιλήψεις 

και πεποιθήσεις που έχουν αναπτύξει τα παιδιά για το παρελθόν και την 

ιστορία, πριν από τη σχολική διδασκαλία και παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ιστορική κατανόηση (historical understanding). Οι καθημερινές ιδέες για το 

παρελθόν, ωστόσο, δυσκολεύουν τους μαθητές να κατανοήσουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ιστορίας, για παράδειγμα αδυνατούν να κατανοήσουν ότι 

είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικές αφηγήσεις για τα ίδια ιστορικά 

γεγονότα.  
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Αυτές οι ιδέες δημιουργούν διαφορετικές απόψεις για το παρελθόν, 

πολλές από τις οποίες, ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Αυτός ο ανταγωνισμός 

αναδύεται κυρίως όταν οι διάφορες “ανεπίσημες” εκδοχές του ιστορικού 

παρελθόντος έρχεται σε σύγκρουση με την “επίσημη” έκφραση που 

παρουσιάζεται στο σχολείο.  Ο Lee, ακολουθώντας τις εποικοδομητικές 

μαθησιακές θεωρίες, αναφέρει πως, όταν στη διδασκαλία της ιστορίας οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν ιστορικά προβλήματα, σε κάποιες περιπτώσεις 

αντιλαμβάνονται τις λανθασμένες ιδέες τους (misconceptions) και τις 

ανασκευάζουν. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως, όταν οι ιδέες είναι ορθές, 

μπορούμε να “κτίσουμε” πάνω σε αυτές (Lee, 2001:7). Κατά τη διδασκαλία της 

ιστορίας, λοιπόν, οι καθημερινές ιδέες δρουν ως φίλτρα μέσα από τα οποία οι 

νέες πληροφορίες που δέχονται τα παιδιά στο σχολείο, είτε ενσωματώνονται 

στα προϋπάρχοντα πλαίσια αναφοράς είτε απορρίπτονται (Taylor et all, 2003). 

Συνεπώς, για να αναπτυχθούν κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα 

της ιστορίας απαραίτητο είναι να γνωρίζουμε τις “ιδέες” των μαθητών. 

Μια σημαντική προσπάθεια για να μελετηθεί ο τρόπος που σκέφτονται τα 

παιδιά για το παρελθόν, έγινε στα πλαίσια του Project CHATA: (Concepts of 

History and Teaching Approaches, Ιστορικές Έννοιες και Διδακτικές 

Προσεγγίσεις), που διεξήχθη στη Μ. Βρετανία. Είναι μια έρευνα σε 320 

παιδιά, με στόχο να χαρτογραφήσει τους διαχρονικούς τρόπους σκέψης των 

παιδιών και την εξέλιξη των ιδεών τους από τα 7 ως τα 14 έτη. Η έρευνα 

εστίασε στην παραγωγή μοντέλων με βάση τα οποία αναπτύσσουν την ιστορική 

εξέταση (historical enquiry) και την ιστορική εξήγηση (historical explanation), 

ειδικότερα δε, τις ιδέες τους για τα τεκμήρια (evidence), τις αφηγήσεις 

(accounts), τα αίτια (cause), και τη λογική κατανόηση (rational understanding) 

(Lee, 2001b). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά από πολύ 

νωρίς έχουν αναπτύξει διάφορες “ιδέες” όσον αφορά το παρελθόν. Τα παιδιά 

συχνά υποθέτουν ότι η ιστορία, είναι ζήτημα της “κοινής λογικής” χωρίς να είναι 

απαραίτητοι οι περιορισμοί άλλων επιστημονικών περιοχών, όπως τα 
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μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που 

διακρίνονται σε αυτές οι ιδέες. Πρώτον, καταδεικνύουν ότι η προσέγγιση της 

ιστορίας είναι ζήτημα διαφορετικό από την καθημερινή διαίσθηση (είναι 

counter-intuitive3) (Lee, 2004). Δεύτερον, μερικές από τις υποθέσεις που 

χρησιμοποιούνται από τους μαθητές είναι ισχυρότερες από άλλες. Και τρίτον, 

παρατηρείται πρόοδος στις ιδέες των μαθητών. 

Η “ιδέα” ενός παρελθόντος, για το οποίο είμαστε σίγουροι μόνον εφόσον 

το έχουμε δει, λειτουργεί καλά στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, η 

αφήγηση για ένα ατύχημα που έγινε κάποια στιγμή στο παρελθόν, στο οποίο 

ήμαστε αυτόπτες μάρτυρες, φαίνεται ότι περιγράφει την αλήθεια. Όταν όμως 

μιλάμε για ιστορία κάτι τέτοιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι Lee και Ashby 

(2000) συμπεραίνουν ότι η ιστορική εξήγηση βελτιώνεται ανάλογα με τα 

χρόνια που διδάσκονται ιστορία και ότι ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

ιστορικής ερμηνείας και της ιστορικής εξήγησης δεν είναι αποτέλεσμα της 

ωρίμανσης του παιδιού, όπως ισχυρίζονταν ο Piaget, αλλά αποτέλεσμα της 

κατάλληλης διδασκαλίας (Ahonen, 2001).  

Άλλη έρευνα  που έγινε σε παιδιά, στις Η.Π.Α. και στη Βόρεια Ιρλανδία, 

έδειξε ότι τα παιδιά από μικρά, γνωρίζουν αρκετά πράγματα για το παρελθόν 

τόσο για συγκεκριμένα γεγονότα όσο και πρότυπα αλλαγής μέσα στο χρόνο 

(Barton, 2001:90). Ο Barton αναφέρει το σύνολο των ιδεών που αφορούν το 

παρελθόν, το χρόνο, τις μαρτυρίες, την αιτιότητα κ.λ.π. ως προηγούμενη 

γνώση των μαθητών (students’ prior knowledge) για την ιστορία. Η έρευνά 

του έδειξε ότι αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζονται από το ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο της κάθε χώρας και από τους σχολικούς στόχους στο μάθημα της 

ιστορίας. Αλλά και οι Levstik και Barton (2001) αναφέρουν ότι η διδασκαλία 

στο σχολείο θα έπρεπε να βασίζεται στις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, 

διότι η διδασκαλία που τις λαμβάνει υπόψη ωθεί το παιδί σε αναθεώρηση του 

                                                 
3 Ο Lee θεωρεί πως τα παιδιά διαμορφώνουν τις καθημερινές ιδέες διαισθητικά (intuitive) από την καθημερινή 
τους ζωή οι οποίες εκεί φαίνεται να λειτουργούν πολύ καλά. Οι ιστορικοί όμως, όταν ασχολούνται με ζητήματα 
ιστορίας, βλέπουν τα πράγματα πολύ διαφορετικά από τον τρόπο που διαισθάνονται και χειρίζονται τις 
καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής (counter-intuitive). 
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θεωρητικού του μοντέλου, που αποκαλείται εννοιολογική αλλαγή (Roschelle, 

1995). Αλλά και ο Moniot (2000:174) θεωρεί πραγματικά επιθυμητό, η 

εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη τις ιδέες που ήδη έχουν αποκτήσει οι μαθητές 

από την προσωπική τους εμπειρία και φιλοσοφία και μεταφέρουν στο σχολείο. 

Αυτό, ωστόσο, γίνεται ελάχιστα στο σχολείο, καθώς το σχολικό περιβάλλον δε 

λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις και δεν κινείται προς την 

κατεύθυνση της ιστορικής κατανόησης.  

Ο όρος που έχει επικρατήσει, στη χώρα μας, για να περιγραφούν οι 

προηγούμενες αντιλήψεις των παιδιών σε άλλα γνωστικά αντικείμενα είναι 

“ιδέες” των παιδιών (π.χ. στις φυσικές επιστήμες, Driver et all, 1993). Ο όρος 

αυτός, βέβαια, εκφράζει όχι απλώς κάποιες αποσπασματικές γνώσεις που 

κατέχουν τα παιδιά, αλλά συνδηλώνει και μοντέλα λειτουργίας με βάση τα 

οποία τα παιδιά ερμηνεύουν κατά το δοκούν επιμέρους κάθε φορά φυσικά 

φαινόμενα. Η μεγάλη διαφορά με τις επιστημονικές ιδέες είναι ότι οι ιδέες των 

παιδιών στερούνται γενικότητας. 

Οι ιδέες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο των φυσικών επιστημών, 

αλλά επεκτείνονται μέσα από την καθημερινή τους ζωή και στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες και στοιχειοθετούν τις έννοιες των παιδιών. Όπως, άλλωστε, 

επισημαίνει και η Ρεπούση (2004:345) οι έννοιες της ιστορίας δεν ανήκουν στη 

συντριπτική τους πλειονότητα, στην ιστορική γλώσσα, όπως και η ιστορία δεν ανήκει 

μόνο στις ιστορικές σπουδές. Και, συνεχίζει λέγοντας, ότι για την προσέγγιση των 

ιστορικών εννοιών στο σχολείο είναι απαραίτητη η ανάδειξη του εννοιολογικού 

προϋπάρχοντος, το οποίο χρησιμεύει ως σύστημα πρόσληψης, οργάνωσης και 

αξιοποίησης των γνώσεων. (Ρεπούση, 2004:345). Για την ανάδειξη του 

εννοιολογικού προϋπάρχοντος αξιοποιείται η έννοια-κλειδί της κοινωνικής 

αναπαράστασης. Οι αναπαραστάσεις εμφανίστηκαν στο χώρο της 

κοινωνιολογίας από τον Durkheim, ο οποίος τις διέκρινε σε συλλογικές και 

ατομικές. Ο Moscovici προτείνει τον όρο “κοινωνικές αναπαραστάσεις” στη 

θέση των συλλογικών θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία, 
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η οποία επιτρέπει στα συναισθήματα και στα άτομα να συγκλίνουν. Όπως 

λοιπόν αναφέρει η Κοινωνική Ψυχολογία στην περιοχή του συναισθήματος, οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις δείχνουν “ότι εμείς μόνοι μας φτιάχνουμε τον κόσμο 

μας, όπως νομίζουμε ότι μας βολεύει, αλλοιώνοντας την «πραγματικότητα» που μας 

περιβάλλει, αντλώντας απ΄ αυτήν τα στοιχεία εκείνα που «ταιριάζουν» καλύτερα σ’ αυτά 

που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας από πρωτότυπες «εξορμήσεις» μας στον περιβάλλοντα 

κόσμο” και δε συνίστανται σ’ ένα καθρέφτισμα, μια φωτογραφία που κατοικεί στον 

εγκέφαλο (Παπαστάμου και Μάντογλου, 1995:7-62). Είναι στην ουσία ένας 

τρόπος ερμηνείας της σκέψης της καθημερινής πραγματικότητας, μια μορφή 

κοινωνικής γνώσης. […] Είναι η «αυθόρμητη», «απλοϊκή» γνώση, που έχει τόσο 

μεγάλο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επιστήμες σήμερα...  (Jodelet, 1995:129-130). 

Στην παρούσα μελέτη, όσον αφορά τις ιδέες των παιδιών για την ιστορία 

θα χρησιμοποιηθεί ο όρος “ιστορικές ιδέες”. Με τον όρο, “ιστορικές ιδέες”, 

θα εννοούνται εδώ όλες οι προηγούμενες γνώσεις, απόψεις, αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις για στιγμές του παρελθόντος, τις οποίες έχουν αναπτύξει τα παιδιά 

μέσα από την επικοινωνία και τις χρησιμοποιούν όταν ασχολούνται με 

ιστορικά ζητήματα. Θεωρούμε ότι οι “ιστορικές ιδέες” είναι περισσότερο 

κοντά σε αυτό που ο Moniot (2000:179) αποκαλεί “αντιλήψεις” των μαθητών, 

οι οποίες είναι περισσότερο στέρεες ιδέες από τις “αναπαραστάσεις” τους. O 

Moniot προσδιορίζει τις “αναπαραστάσεις” των μαθητών από τις φευγαλέες 

γνώσεις για “μια υπόθεση, μια προσωπικότητα, ένα γεγονός μια εποχή, ένα έργο, ένα 

θέμα κ.λ.π. αν έχουν κάποια ιδέα ή κάποια εικόνα για αυτό, αν το «τοποθετούν» στο 

σχετικό ή στον απόλυτο χωροχρόνο, αν έχουν σχηματίσει γι αυτό γνώμη, συναίσθημα 

κρίση ή οποιαδήποτε εκτίμηση”  (2000:179). Ο όρος “αναπαραστάσεις” 

απορρίπτεται και από τους Giordan και Vecchi4 ως όρος που χρησιμοποιείται 

περισσότερο από τους ψυχολόγους.  

Εμείς εδώ, εκτός από φευγαλέες αναφορές σε κάποια συμβάντα θέλουμε 

να αναφερθούμε σε κάπως πιο εδραιωμένες απόψεις που αναπτύσσουν τα 
                                                 
4 Giordan, A., και de Vecchi, G., (1987) Les Origines du savoir, Des conceptions des apprenants aux concepts 
scientifiques, Neuchatel, Delachaux et Niestle. Όπως αναφέρεται στο Moniot (2000:176). 
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παιδιά εκτός της σχολικής διαδικασίας όπου τα παιδιά καταγράφουν τα 

εξωτερικά ερεθίσματα, αντλούν πληροφορίες, εικόνες, τις οποίες 

επεξεργάζονται και τις προσαρμόζουν στο προϋπάρχον γνωστικό τους 

σύστημα. Θέλουμε, επίσης, να παρατηρήσουμε κατά πόσο αυτές οι απόψεις 

επηρεάζονται ή τροποποιούνται από τη σχολική διδασκαλία. Πέρα από τις 

αποσπασματικές πληροφορίες, δηλαδή, οι ιστορικές ιδέες προσδιορίζουν και 

ένα ολόκληρο μοντέλο για το παρελθόν που υπάρχει στο μυαλό των παιδιών. 

Τα μοντέλα αυτά όπως αναφέρει ο Lee  ξεκινούν από το χαμηλότερο επίπεδο 

με την άποψη ότι το παρελθόν είναι δεδομένο, σταθερό και φτάνουν μέχρι την 

εικόνα ενός παρελθόντος το οποίο (επανα)κατασκευάζεται, απαντώντας κάθε 

φορά στα ερωτήματα  που τίθενται σύμφωνα με κάποια κριτήρια (2001:21). Οι 

ιδέες των παιδιών έχουν σχέση και διαμορφώνονται τόσο με τη διδασκαλία της 

ιστορίας στο σχολείο όσο και με την πληροφόρηση που δέχονται τα παιδιά 

έξω από το σχολείο. Καθημερινά δέχονται πληροφορίες, μέσα από τη γλώσσα 

και την κοινωνική επαφή, και συγκροτούν ένα ευρύ φάσμα ιδεών, αντιλήψεων 

και αναπαραστάσεων για το παρελθόν πριν ακόμα εισέλθουν στο σχολείο. 

Κάποιες από αυτές τις ιδέες παραμένουν ισχυρές, ακόμα και κατά τη 

διδασκαλία της ιστορίας, στη δημιουργία ιστορικών υποθέσεων για το 

παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φανεί ότι μεταβάλλονται για τις 

ανάγκες μιας σχολικής εξέτασης, αλλά θα επανέλθουν αμέσως μετά και θα 

διατηρηθούν. Κι αυτό γιατί δεν έρχονται αντιμέτωποι οι ίδιοι με ένα ιστορικό 

ζήτημα. 

Οι ιστορικές αυτές ιδέες μπορούν να προέλθουν από πολλά ερεθίσματα 

όπως, μια συζήτηση στο σπίτι ή στην τηλεόραση, μυθιστορηματικά βιβλία, 

ιστορικές συλλογές, μουσεία, ιστορικά μνημεία ή άλλους ιστορικούς χώρους, 

ιστορικές επετείους, γραπτά ή ηχητικά ντοκουμέντα και τέλος, τις 

κινηματογραφικές ταινίες (Griffiths, 1996:1) οι οποίες αποτελούν πολύ 

δημοφιλή μέσα στις μέρες μας (Seixas, 1993:351). Είναι όλα αυτά που ακούν, 

βλέπουν, διαβάζουν έξω από το σχολείο και αποτελούν τη “δημόσια ιστορία” 
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(public history). Ο ρόλος και οι δυνατότητες της δημόσιας ιστορίας είναι 

τεράστιος και κατευθυνόμενος ανάλογα με τις επιδιώξεις των δημιουργών, 

όπως φαίνεται από τις εισηγήσεις που έγιναν στο συνέδριο με θέμα «Η ιστορία 

ως διακύβευμα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας5». Ενδεικτικά μόνο 

Παπαθεοδώρου, 2001 Γαζή, 2001˙ Στάθης, 2001˙ Paschalidis, 2003-2004˙ 

Poster, 2003-2004)  

Η δημόσια ιστορία διαφοροποιείται από την επίσημη ακαδημαϊκή 

ιστορία κατά πρώτο στο κοινό που απευθύνεται (Reckon, 1993: 188), και κατά 

δεύτερο στις αναπαραστατικές μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται η ιστορική 

γνώση. Σύμφωνα πάντως με τον Paschalidis, τουλάχιστον η “έντυπη οπτική 

ιστορία”, αν όχι όλες οι αναπαραστατικές μορφές της, που βλέπουμε 

καθημερινά στην τηλεόραση, έχει νομιμοποιηθεί πλήρως (2003-2004:33). Όλα 

τα παραπάνω στοιχεία της δημόσιας ιστορίας, λοιπόν, μαζί με άλλους 

μηχανισμούς «…προτείνουν και μεταβιβάζουν τις αναπαραστάσεις του παρελθόντος 

ακόμα και αν δεν κάνουν άμεσα λόγο περί ιστορίας» (Moniot, 2000:50).   

 

Οι Anvik και von Borries (1997:Α-86) στην έρευνα με τίτλο Νέοι και 

Ιστορία (Youth and History), που διεξήχθη το 1994-95 σε 31.000 εφήβους (15 

ετών) από 26 χώρες (της Ευρώπης κυρίως)  για την ιστορική κατανόηση, 

βρήκαν ότι τα μηνύματα και οι πληροφορίες που δέχονται τα παιδιά έξω από 

το σχολείο ασκούν σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της ιστορικής 

συνείδησης (historical consciousness). Όλα τα μέσα, όμως, με τα οποία 

έρχονται σε επαφή και από τα οποία δέχονται ιστορικές πληροφορίες δεν 

προσφέρουν ούτε την ίδια ευχαρίστηση ούτε έχουν την ίδια αξιοπιστία. 

Συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν ασκούν και την ίδια επιρροή. Πιο 

συγκεκριμένα, το αγαπημένο μέσο παρουσίασης της ιστορίας που 

απολαμβάνουν περισσότερο, είναι κατά σειρά: οι μυθοπλαστικές ταινίες 

                                                 
5 Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα “Η ιστορία ως διακύβευμα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας” Παρασκευή 
30 Νοεμβρίου, Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2001. Αμφιθέατρο 'Σάκης Καράγιωργας', Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
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(fictional films), τα μουσεία και οι ιστορικοί χώροι, οι αφηγήσεις των ενηλίκων, 

τα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, οι αφηγήσεις των εκπαιδευτικών, τα ιστορικά 

ντοκουμέντα, τα ιστορικά μυθιστορήματα, ενώ έρχονται τελευταία τα σχολικά 

εγχειρίδια. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι έφηβοι στα μέσα 

παρουσίασης εδώ τον πρώτο λόγο έχουν τα μουσεία και οι ιστορικοί χώροι, 

ακολουθούν τα ιστορικά ντοκουμέντα, τα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, ενώ οι 

μυθοπλαστικές ταινίες έρχονται τελευταίες. Η έρευνα, βέβαια, αναφέρεται σε 

εφήβους. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα παιδιά; 

Ο Barton (2001:89-106) αναφέρει πως τα παιδιά, τόσο στις Η.Π.Α. όσο 

και στη Β. Ιρλανδία, από πολύ μικρά ενδιαφέρονται και έχουν γνώσεις για την 

ιστορία. Η έρευνά του έδειξε ότι, από την τετάρτη τάξη (forth grade) έχουν 

γνώσεις για το παρελθόν που προέρχονται από διάφορες πηγές έξω από τη 

σχολική τάξη.  Ως πρώτη πηγή ιστορικής πληροφόρησης αναφέρουν τους 

γονείς τους και τους άλλους συγγενείς. Πολλές φορές όμως, αφορμή της 

συζήτησης που κάνουν οι γονείς με τα παιδιά αποτελεί η παρακολούθηση μιας 

κινηματογραφικής ταινίας. Ακολουθούν τα μέσα (media), τηλεόραση και 

κινηματογραφικές ταινίες (σε μεγαλύτερο βαθμό στις Η.Π.Α. από ότι στη Β. 

Ιρλανδία). Αναφέρονται ακόμα τα ιστορικά μυθιστορήματα, οι βιογραφίες, οι 

ιστορικές τοποθεσίες, και το σχολείο. Σ’ αυτό που έχει εστιάσει ο Barton, είναι 

το πολιτισμικό πλαίσιο και συμπεραίνει ότι ο πολιτισμικός παράγοντας, είναι 

εξαιρετικά σημαντικός, στη ανάπτυξη ιστορικών γνώσεων.  

Η συμβολή των κινηματογραφικών ταινιών 

Ο Weinstein (2001:27-48), ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα με 

τους φοιτητές του και ασχολήθηκε με πάνω από εκατό ταινίες για την ιστορία 

των Η.Π.Α. και άλλες τόσες για ιστορικά θέματα όλου του υπόλοιπου κόσμου, 

θεωρεί ότι οι κινηματογραφικές ταινίες και η τηλεόραση αποτελούν τους 

μεγαλύτερους δασκάλους της εποχής μας (Rosenstone, 1995:3˙ Weinstein, 

2001:27). Πολλές από τις ιστορικές αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα παιδιά 

σχετικά με διαπολιτισμικές σχέσεις, την αντίληψη του έθνους, τον πόλεμο και 

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



 O κινηματογράφος ως παράγοντας  διαμόρφωσης των ιστορικών ιδεών των παιδιών. 

 17

την ειρήνη επηρεάζονται από την επαφή τους με τα σύγχρονα επικοινωνιακά 

μέσα, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση (Seixas, 1993:351-352).  Σε 

έρευνα του Rosenzweig που έγινε σε 1408 άτομα, πάνω από το 40% ανάφερε 

ότι αισθάνονται τις κινηματογραφικές ταινίες και προγράμματα της 

τηλεόρασης να τους συνδέουν με το παρελθόν (2000). Ο Wineburg (2001:250) 

παρατήρησε, σε 150 συνεντεύξεις, ότι η κινηματογραφική ταινία Forest Gump 

ήταν συχνό σημείο αναφοράς των μαθητών, αλλά και των γονέων τους, στις 

συζητήσεις του για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Γενικά, θα λέγαμε ότι ο φιλμικός 

λόγος αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη εκλαϊκευμένη πηγή ιστορικής 

γνώσης, όχι μόνο των παιδιών. 

Αναδεικνύεται, λοιπόν, ο εξέχων ρόλος που παίζουν πλέον στη ζωή μας οι 

κινηματογραφικές ταινίες, ο ρόλος των οποίων ενισχύεται από τη διείσδυση της 

τηλεόρασης, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς 

μας. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα του Harrington όπου αναφέρει ότι 

κάθε νέος ή νέα, μέχρι τα δεκαοχτώ του θα έχει παρακολουθήσει περίπου 

δεκαεφτά χιλιάδες (17.000!) ώρες τηλεόρασης και θα έχει δει περίπου είκοσι 

ταινίες για κάθε βιβλίο που έχει διαβάσει (1973). Αυτά, βεβαίως, για τη 

δεκαετία του ’70, πιθανότατα σήμερα οι αριθμοί να είναι ακόμα μεγαλύτεροι.  

 

Όμως, η αντιμετώπιση των αναπαραστατικών μέσων δεν ήταν πάντα έτσι. 

Οι κινηματογραφικές ταινίες και γενικότερα η εικόνα αντιμετωπίζονταν εντελώς 

απαξιωτικά με αμφισβητούμενη εγκυρότητα μέχρι τη δεκαετία του ’70. Οι 

καλλιεργημένοι κύκλοι χαρακτήριζαν τον κινηματογράφο ως “μηχάνημα 

αποβλάκωσης και ηθικής αποσύνθεσης, χασομέρι για τους αγράμματους, για τα 

καταπτοημένα από την ανάγκη εξαθλιωμένα πλάσματα” (Ferro, 2001:42). Ο 

Siegfried Kracauer6 το 1960, απέρριπτε τα ιστορικά χαρακτηριστικά των 

κινηματογραφικών ταινιών με το σκεπτικό ότι “αυτό που βλέπουμε στις ταινίες δεν 

                                                 
6 Kracauer, S., (1960) Theory of Film: The Redemption of Physical Reality. New York. Oxford University Press. p 
77-79. όπως αναφέρεται στο Rosenstone, R., (1995) Visions of The Past. The Challenge of Film to Our Idea of 
History. Harvard University Press. 
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είναι πραγματικά το παρελθόν αλλά μόνο μια απομίμησή του”. Ενώ ο Kracauer 

απορρίπτει με τόση βεβαιότητα τις κινηματογραφικές ταινίες, ο Rosenstone 

(1995:25) αναρωτιέται γιατί αποδεχόμαστε τόσο εύκολα ότι τα γραπτά κείμενα 

περιγράφουν ακριβώς το παρελθόν. Γιατί δηλαδή αποδεχόμαστε τόσο εύκολα 

τη σύμβαση, ότι οι λέξεις πάνω σε ένα χαρτί είναι οι μόνες κατάλληλες να 

παρουσιάσουν την ιστορία;  

  

Από τη δεκαετία του ’70 και μετά ο κινηματογράφος αποτελεί πλέον 

ακαδημαϊκό πεδίο έρευνας (Ferro, 2001), δημιουργούνται τμήματα 

κινηματογράφου (Wicks, 1983) και γενικά οι κινηματογραφικές ταινίες 

αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, πολλές και 

αντικρουόμενες ήταν οι απόψεις για τη δυνατότητα να απεικονιστεί η ιστορία 

στις ταινίες. Ο Jarvie7  αναφέρει, ότι οι κινούμενες εικόνες μεταφέρουν πολύ 

φτωχό “πληροφοριακό φορτίο” και πάσχουν από “έλλογη αδυναμία” (discursive 

weakness) κι έτσι δεν μπορούμε να παράγουμε σημαντική ιστορία στις ταινίες. 

Η ιστορία, εξηγεί, δεν αποτελείται κατά βάση από τις απεικονιστικές αφηγήσεις 

συγκεκριμένων γεγονότων, αλλά από το διάλογο μεταξύ των ιστορικών σχετικά 

με το τι ακριβώς συνέβη, γιατί συνέβη και ποια θα είναι η σωστότερη αφήγηση 

γι αυτό.  

Από την άλλη ο Raack (1983) θεωρεί ότι η παραδοσιακή γραπτή ιστορία είναι 

τόσο γραμμική και έχει τόσο περιορισμένες δυνατότητες να αποδώσει με 

πληρότητα τον πολυδιάστατο κόσμο του παρελθόντος, για τον οποίο μόνο οι 

ταινίες, με τη δυνατότητα να παρουσιάζουν καθημερινές σκηνές, μπορούν να 

προσφέρουν την κατάλληλη ενσυναισθητική ανακατασκευή, να μεταφέρουν 

πληροφορίες για το πώς ζούσαν και σκεφτόταν οι άνθρωποι στο παρελθόν. Να 

ξαναζωντανέψουν μπροστά μας τη δραστηριότητα του παρελθόντος. Βλέπει τις 

ταινίες ως τον τρόπο που μπορούμε να αποκτήσουμε προσωπική επίγνωση για τα 

                                                 
7 Jarvie, I., (1978) Seeing Through Movies. Philosophy of the Social Sciences. 8. p 378. όπως αναφέρεται στο 
Rosenstone, (1988) 
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ιστορικά συμβάντα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι την ώρα που βλέπουμε μια 

ταινία στην κινηματογραφική αίθουσα είμαστε αιχμάλωτοι της ιστορίας. 

Αυτό ακριβώς αποτελεί, για τον Jarvie, το πρόβλημα. Ένας κόσμος που 

κινείται αδιάκοπα με είκοσι τέσσερα καρέ το δευτερόλεπτο  δεν παρέχει καθόλου 

χρόνο για στοχασμό, επαλήθευση και διάλογο. Ωστόσο, παραδέχεται ότι αυτό 

που βλέπει κανείς στην κινηματογραφική οθόνη είναι ευχάριστο, διαφωτιστικό και 

αληθοφανές. Μόνο που δεν παρέχει στο θεατή όλα εκείνα τα κρίσιμα στοιχεία 

του ιστορικού λόγου, την αξιολόγηση των πηγών και τις λογικές αποδείξεις.  

Σύμφωνα με τον Chatman8 (1980) οι ιστορικοί, προφανώς, βρίσκονται 

πλησιέστερα στις απόψεις του Jarvie παρά σε αυτές του Raack. Όμως, 

αμφισβητεί ότι οι ταινίες μεταφέρουν πολύ φτωχό πληροφοριακό φορτίο, 

λέγοντας ότι αντιθέτως, κατά την άποψή του μεταφέρουν πολύ πλούσιο 

πληροφοριακό φορτίο με πολύ υψηλό βαθμό λεπτομέρειας και εξειδίκευσης.  

Όσον αφορά στις αιτιάσεις του Jarvie για την ταχύτητα με την οποία 

εκτυλίσσονται τα γεγονότα στην οθόνη, ο Rosenstone (1988) τις 

αντιπαρέρχεται, λέγοντας πώς κάθε τι καινούριο που βλέπει ο θεατής 

προστίθεται στις ιστορικές γνώσεις του. Ο Carnes9  προχωρά αυτό το σκεπτικό 

ακόμα περισσότερο, αναφέροντας ότι πολλοί από τους ιστορικούς που γνωρίζει 

σήμερα, παρακινήθηκαν να ασχοληθούν με την ιστορία από κάποιες 

κινηματογραφικές ταινίες που είδαν όταν ήταν μικρότεροι (1995). 

 

Κατηγορίες κινηματογραφικών ταινιών 

Οι ταινίες, που παρουσιάζουν ιστορικά στοιχεία, μέσα από την αφήγησή 

τους, χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τις ταινίες μυθοπλασίας  και τα 

ντοκιμαντέρ. Ο Rosenstone στις δυο παραπάνω κατηγορίες αναφέρει και μια 

τρίτη, τις πειραματικές ταινίες (1995:50), ενώ η Σώτη Τριανταφύλλου θεωρεί 

ότι όλες οι κινηματογραφικές ταινίες πρέπει να εξετάζονται ενιαία. 
                                                 
8 Chatman, S., (1980)  "What Novels Can Do That Films Can't (and Vice Versa)," Critical Inquiry, 7 (Winter 
1980): 125-26. όπως αναφέρεται στο Rosenstone, (1988) 
9 Carnes, M., (1995). Introduction to Past Imperfect. New York: Henry Holt. όπως αναφέρεται στο 
Weinstein (2001) 
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Συγκεκριμένα στο πρόλογο του βιβλίου “Κινηματογράφος και Ιστορία” του 

Ferro (2001), αναφέρει, ότι “από την εποχή της «γλωσσικής στροφής» στην ιστορική 

επιστήμη, η διάκριση ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας έγινε 

προβληματική” γιατί η κινηματογραφική ταινία, είτε εικόνα της πραγματικότητας 

είτε όχι, ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία, αληθινή ιστορία ή καθαρή επινόηση, 

συνιστά Ιστορία. Μια Ιστορία ανεπίσημη, “η οποία έχει εν μέρει απελευθερωθεί 

από τα αρχεία εγγράφων…”  και διαδραματίζει ενεργητικό ρόλο ως αντίστιξη της 

επίσημης ιστορίας, εφόσον συμμετέχει στη διαμόρφωση συνειδήσεων (Ferro, 2001:24-

25). Αν και, όπως είδαμε, η διάκριση ανάμεσα στα διάφορα είδη 

κινηματογραφικών ταινιών είναι ασαφής, για καθαρά λειτουργικούς λόγους 

πρέπει να δηλώσουμε ότι η περίπτωση των ντοκιμαντέρ, ή του πειραματικού 

κινηματογράφου, δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα της παρούσας μελέτης κι έτσι 

δεν θα ασχοληθούμε με αυτά.  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αποτελούν οι κινηματογραφικές 

ταινίες μυθοπλασίας και ειδικότερα οι εμπορικές, ιστορικές ταινίες της 

κυρίαρχης τάσης (mainstream). 

 

Κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας 

Οι ταινίες μυθοπλασίας συνδέουν το δημιουργό με το θεατή μέσα από 

συμβάσεις που κινούνται γύρω από τη ζωή των ανθρώπων, με μια ιστορία 

αγάπης, τη σωματική δράση, τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, που εξελίσσονται 

μέχρι την κορύφωση και τη λύση του δράματος. Μολονότι, οι ταινίες 

μυθοπλασίας μέσα από τις ανθρώπινες ιστορίες και διαμορφώνουν όλο τους το 

υλικό σύμφωνα με κάποιες συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, δεν 

διαφοροποιούνται εντελώς από τη γραπτή ιστορική αφήγηση. Ακόμα και αν τα 

ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται σε μια ταινία είναι πενιχρά, οι ταινίες έχουν 

πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από το γραπτό λόγο. Μας επιτρέπουν να 

δούμε τοπία, να ακούσουμε ήχους, να παρευρεθούμε μπροστά σε δυνατά 

συναισθήματα όπως αυτά εκφράζονται με τις εκφράσεις του προσώπου ή το 
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σώμα, να δούμε τις διαμάχες μεταξύ ατόμων ή ομάδων (Rosenstone, 1988). Τι 

σημαίνει όμως ότι τα ιστορικά στοιχεία μιας ταινίας είναι πενιχρά; Η κριτική 

αυτή διατυπώνεται διότι υπάρχουν οι γραπτές εκδοχές της ιστορίας, οι οποίες 

αποτελούν τη βάση σύγκρισης (Rosenstone, 1995:30) με τις κινηματογραφικές 

ταινίες. Ο Rosenstone (1995) αποδίδει αυτήν την κριτική που ασκούν οι 

ιστορικοί, στις κινηματογραφικές ταινίες, σε μια προσωπική πικρία διότι δεν 

έχουν οι ίδιοι το έλεγχο των στοιχείων που θα παρουσιαστούν. Άλλωστε και η 

γραπτή ιστορία, ως μέτρο σύγκρισης είναι μια κατασκευή, η οποία δεν υπάρχει 

μέχρι να δημιουργηθεί μια γραπτή αναπαράσταση του παρελθόντος, όχι το 

ίδιο το παρελθόν. Η ιστορία στις κινηματογραφικές ταινίες είναι 

εναρμονισμένη με τις κινηματογραφικές συμβάσεις (Rosenstone, 1988). Στο 

ίδιο κείμενό του ο Rosenstone αναφέρει από το 1988 πώς “οι ταινίες, με τη 

μοναδική αναπαραστατική τους δύναμη, αγωνίζονται για μια θέση στην πολιτιστική μας 

παράδοση, στην οποία ο γραπτός λόγος κατέχει προνομιούχο θέση”. Μια θέση που 

από ότι φαίνεται, σήμερα δυο δεκαετίες περίπου μετά την απόφανση του 

Rosenstone, αν δεν την έχουν ήδη κερδίσει,  τη διεκδικούν επάξια. 

Σε κάθε ταινία υπάρχουν ιστορικά στοιχεία τα οποία μπορούν να 

λειτουργήσουν παράλληλα ως πηγές άντλησης πληροφόρησης για την εποχή 

παραγωγής τους και την κοινωνία αναφοράς τους (Θεοδωρίδης, 2004). Κι αυτό 

γιατί “καταγράφουν ανθρώπινες συμπεριφορές οι οποίες ανάγονται στις ιδεολογίες, το 

ήθος, στις κοινωνικές σχέσεις και κυρίως στη νοοτροπία των ανθρώπων της εποχής 

στην οποία κατασκευάστηκε η κάθε ταινία” (Λαμπρινός, 2005:40).  

 

Κατηγορίες μυθοπλαστικών ταινιών 

Στις μυθοπλαστικές ταινίες θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα 

στις ιστορικές ταινίες και τις ταινίες εποχής. Οι ιστορικές ταινίες έχουν μια 

κεντρική πλοκή η οποία βασίζεται τεκμηριωμένα σε συγκεκριμένα ιστορικά 

γεγονότα, όπως η ζωή κάποιου προσώπου, ενός πολέμου ή μιας επανάστασης, 

επιχειρώντας να τα αποδώσει όσο γίνεται πειστικότερα και κοντά στην 
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πραγματικότητα. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει ελάχιστες φορές. Από την άλλη, οι 

ταινίες εποχής  δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα αλλά 

τοποθετούν τη δράση τους σε άλλη εποχή, σε αυτή που διαδραματίζεται η 

ιστορία την οποία αφηγείται, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές διαστάσεις 

αυτής της εποχής (Davis, 1987:459˙ Hanley, 2002˙ Λαμπρινός, 2005:41).  

Όσον αφορά στα πρόσωπα που εμφανίζονται στις δυο παραπάνω κατηγορίες 

μπορούμε να πούμε ότι οι ιστορικές ταινίες βασίζονται επακριβώς σε ιστορικά 

πρόσωπα που βιώνουν πραγματικά γεγονότα ενώ, οι ταινίες εποχής, ενώ έχουν 

τη βάση τους σε ιστορικά στοιχεία, αλλά από κει και πέρα επεμβαίνει η 

μυθοπλασία που επινοεί γεγονότα και καταστάσεις που συμβαδίζουν με τις 

κινηματογραφικές συμβάσεις. Όμως ακόμη και οι ιστορικές ταινίες όπως και οι 

ταινίες εποχής τις περισσότερες φορές επιδιώκουν μια όσο το δυνατόν χαλαρή 

σχέση με την ιστορική εποχή και τα ιστορικά γεγονότα στα οποία βασίζονται. 

Σε γενικές γραμμές, οι κινηματογραφικές ταινίες δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα 

στο ιστορικό γεγονός και τη μυθοπλασία. Συσχετίζουν  επιφανειακά την 

κινηματογραφική πλοκή με τα ιστορικά συμβάντα, πολλές φορές τα 

διαστρεβλώνουν, “ούτως ώστε η ιστορία που αφηγείται η ταινία να είναι εντυπωσιακή 

στο κοινό και να έχει εξασφαλισμένη εμπορική επιτυχία” (Λαμπρινός, 2005:41). 

Όπως επισημαίνει ο von Abele (1973:488) η μεταφορά ενός μυθιστορήματος 

ή μιας ιστορίας σε ταινία δεν συνιστά απλή μεταγραφή της  ιστορικής ή της 

λογοτεχνικής γραφής, αλλά είναι στην ουσία μια ιδιαίτερη γραφή, μια 

ερμηνευτική μεταφορά (interpretation) στην κινηματογραφική γλώσσα, η 

οποία τηρεί τις απαραίτητες συμβάσεις του κινηματογράφου. Συμβάσεις, που 

συνδέονται με το ιδιαίτερο είδος στο οποίο κινείται, π.χ. περιπέτεια, βιογραφία, 

μελόδραμα, κωμωδία κ.λ.π.  

 

Ο ρόλος του σκηνοθέτη 

Ο πρώτος, ο οποίος θέτει το γενικότερο πλαίσιο προσέγγισης του 

ιστορικού θέματος από την κινηματογραφική ταινία είναι ο σεναριογράφος. 
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Ωστόσο, η επιλογή των συγκεκριμένων γεγονότων, και όχι κάποιων άλλων από 

την ιστορική αφήγηση, που θα υπάρχουν στην ταινία γίνεται από το σκηνοθέτη, 

ο οποίος, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αμφισβήτησης, 

αναγνωρίζεται πλέον ως αφηγητής. Για να του αναγνωριστεί η ισοτιμία με τους 

συγγραφείς και τους καλλιτέχνες πέρασε από το στάδιο του μηχανικού και του 

απλού λήπτη εικόνων (Ferro, 1983 και 2001). Σήμερα αν και συμβουλεύεται 

ολόκληρη ομάδα ιστορικών (Hanley, 2002), όπως κάθε αφηγητής έχει την 

απόλυτη ελευθερία, να κάνει τις επιλογές του ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα 

οι στόχοι του. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι παραβιάζει τους κανόνες της 

γραπτής ιστορίας. Άλλωστε, μια ταινία είναι απλώς μια ακόμα αφήγηση, δεν 

αναμένεται από αυτήν να έχει τη συνέπεια μιας επιστημονικής εργασίας, γιατί 

δεν παράγεται για να ικανοποιήσει ανάγκες της επιστημονικής ιστοριογραφίας. 

Ακόμα όμως και ο ιστορικός, ο οποίος επιχειρεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες 

δεν επιλέγει ένα ορισμένο σύνολο πηγών και δεν υιοθετεί μια συγκεκριμένη 

μέθοδο ανάλογα με τη φύση της αποστολής του και την εποχή του; (Ferro, 2001) 

Στη γραπτή ιστορία, οι ιστορικοί έχουν απεριόριστο χώρο και χρόνο για να 

γράψουν τις ιστορικές αφηγήσεις τους, οι οποίες αναδομούν γεγονότα του 

παρελθόντος. Αναζητούν, και επιλέγουν επίσης, από ένα σύνολο ιστορικών 

ντοκουμέντων, που τα εντάσσουν στο χρονικό πλαίσιο της εποχής, αναζητούν 

γενικά μοτίβα –πολιτικά, κοινωνικά, διανοητικά, γεωγραφικά– με σκοπό να 

ανασυγκροτήσουν τον ιστορικό κόσμο μέσα στον οποίο οι άνθρωποι 

διαπραγματευόταν τις επιλογές της ζωής τους (Hanley, 2002).  

H κινηματογραφική μυθοπλασία είναι και αυτή μια δημιουργική 

διαδικασία ανασύστασης της πραγματικότητας που βασίζεται στην επιλογή και 

στη φόρτιση όψεών της, με σκοπό να συγκροτηθεί μια αφήγηση, ένας 

“εικονικός λόγος” για αυτήν. Στην κινηματογραφική μορφή, ο σκηνοθέτης έχει 

συγκεκριμένο χρόνο μέσα στον οποίο θα παρουσιάσει την οπτικοακουστική 

αφήγησή της για γεγονότα του παρελθόντος. Λαμβάνει πληροφορίες από 

διάφορες πηγές, με τις οποίες οπτικοποιεί το ευρύτερο πλαίσιο –γεωγραφικό 
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περιβάλλον, κοινωνικές συνθήκες, καθημερινή ζωή– και αφηγείται 

δραματοποιημένα τη ζωή των ανθρώπων (Walkowitz, 1985). Για να μπορέσει 

να κάνει τη αφήγησή του πιο ενδιαφέρουσα, μπορεί να εφεύρει φανταστικούς 

διαλόγους μεταξύ των ιστορικών χαρακτήρων. Μπορεί επίσης να προσθέσει 

φανταστικούς χαρακτήρες ή να αφαιρέσει κάποιους που πιθανόν να 

δημιουργούν πρόβλημα στην παρουσίαση του ή απλώς να κάνουν την αφήγηση 

πολύπλοκη και δεν επιτρέπουν στο κοινό να επικεντρωθεί στο κεντρικό θέμα. 

Όμως, παρά τις όποιες παρεκκλίσεις, προσπαθεί να συλλάβει το πνεύμα της 

εποχής. Όπως ισχυρίζεται ένας πρωτοπόρος σκηνοθέτης για τον Weinstein 

(2001), ο Griffith, τη νέα χιλιετία στις ταινίες θα παρουσιάζεται η ιστορία με 

μεγαλύτερη πιστότητα. Λέει συγκεκριμένα: “Θα βλέπετε πραγματικά αυτά που 

έγιναν. Δε θα παρακολουθείτε απόψεις . Θα είστε απλώς παρόντες στην δημιουργία της 

ιστορίας”10. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι επιδίωξη του κάθε σκηνοθέτη είναι, 

χρησιμοποιώντας δημιουργικά τη φαντασία του, μέσα από το επιδέξιο 

μοντάρισμα των πλάνων, να δημιουργήσει έναν “πραγματικό” αλλά απλό και 

κατανοητό κόσμο του παρελθόντος, σήμερα, τώρα, εδώ μπροστά μας. Πολλές 

φορές ο σκηνοθέτης επιδιώκει να περάσει μέσα από την ταινία του καλυμμένα 

μηνύματα ή να της δώσει και κάποιο κοινωνικό περιεχόμενο της ιστορικής 

εποχής, η κατανόηση των οποίων βρίσκεται στην ικανότητα του θεατή. 

Η διαφορά της γραπτής αφήγησης με την κινηματογραφική, πέρα από 

όλα τα άλλα, έγκειται και στον αφηγηματικό χρόνο. Το γραπτό ιστορικό 

κείμενο χρησιμοποιεί παρελθοντικούς χρόνους, ενώ η κινηματογραφική 

αφήγηση εξελίσσεται στο παρόν, εδώ μπροστά μας.  

Ουσιαστικά δηλαδή οι κινηματογραφικές ταινίες παράγουν ιστορία ακόμα 

και με το προκάλυμμα της απλής αναπαράστασης. Επιδιώκουν να μας κάνουν 

να φανταστούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικότητα. Ακόμα και 

γνωρίζοντας, όμως, ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια δημιουργική κατασκευή 

εικόνων, μας είναι βολικό να το ξεχνάμε για να απολαμβάνουμε την εμπειρία 

                                                 
10 D. W. Griffith, όπως αναφέρεται στο Weinstein 2001 
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που προσφέρει ο κινηματογράφος. Ο Rosenstone, αναφέρει ότι όπως οι 

κινηματογραφικές αφηγήσεις έτσι ‘και οι μεγάλες ιστορικές αφηγήσεις επιδιώκουν 

να μας “ταξιδέψουν” στον κόσμο του παρελθόντος, αλλά η παρουσία μας σε ένα 

παρελθόν που έχει δημιουργηθεί με λέξεις ποτέ δεν μπορεί να έχει την αμεσότητα που 

μπορεί να έχει η παρουσία μας σε ένα παρελθόν το οποίο ζωντανεύει στην οθόνη’ 

(1995:55). Ωστόσο, οι κινηματογραφικές ταινίες εμπλέκουν συναισθηματικά το 

θεατή στην ιστορία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα ιστορικά αφηγηματικά 

κείμενα. Η χρήση του χρώματος, των ήχων, της έκφρασης των προσώπων δεν 

προσφέρουν τίποτα άλλο παρά να μιλήσουν στο συναίσθημα των θεατών. Η 

συναισθηματική εμπλοκή του θεατή αποτελεί βασικό στοιχείο σε όλες τις 

εμπορικές κινηματογραφικές ταινίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια ολόκληρη 

εποχή οι ταινίες έπρεπε να έχουν αίσιο τέλος (happy-end), ενώ υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου η επιτυχία ενός αγώνα ή μιας ιστορικής μάχης έχει ταυτιστεί 

με τη θυσία του πρωταγωνιστή ή των πρωταγωνιστών. 

Οι εμπορικές ιστορικές ταινίες έχουν, σε γενικές γραμμές, κοινή δομή και 

κοινές αντιλήψεις για τις ιστορικές αναφορές, το χειρισμό του χρόνου, την 

παρουσίαση των προσώπων, και την πλοκή. Σύμφωνα, πάλι, με τον  

Rosenstone (1995:55-61) οι ταινίες μυθοπλασίας του κυρίαρχου ρεύματος (όπως 

και τα ντοκιμαντέρ) παρουσιάζουν έξι σημεία ομοιότητας μεταξύ τους: 

1. παρουσιάζουν την ιστορία σαν αφήγηση, σαν παραμύθι με αρχή, μέση και τέλος 

2. εστιάζουν στην ιστορία των προσώπων, είτε των ήδη φημισμένων είτε αυτών 

που με την κάμερα τους τοποθετούν μπροστά από τους άλλους και τους κάνουν 

να ξεχωρίζουν 

3. η αφήγησή τους υποδηλώνει ένα παρελθόν συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο και 

απλό, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο  

4. συναισθηματοποιούν, εξατομικεύουν και δραματοποιούν την ιστορία. Μέσα από 

τους ηθοποιούς γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες στην αγωνία, την ευτυχία, την 

απογοήτευση, την περιπέτεια, τη δυστυχία, τον πόνο, τους θριάμβους, και τους 

ηρωισμούς των προσώπων της ιστορίας 
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5. μας προσφέρουν μια “όψη” του παρελθόντος, βλέπουμε τοπία, κτίρια, ντύσιμο, 

καθημερινά αντικείμενα σε χρήση από τους ανθρώπους και όχι στις προθήκες 

των μουσείων ή σε φωτογραφίες, και τέλος 

6. παρουσιάζουν την ιστορία ως διαδικασία. Η οικονομία, η πολιτική, οι κοινωνικές 

τάξεις, τα φύλα κ.λ.π. συναρθρώνονται μαζί στις ζωές των ανθρώπων, των 

ομάδων και των λαών. 

Είναι καιρός για τους ιστορικούς να αποδεχθούν, μαζί με τα άλλα είδη 

κινηματογραφικών ταινιών, τις ψυχαγωγικές ταινίες της κυρίαρχης τάσης ως ένα 

νέο είδος ιστορίας, το οποίο, όπως όλα τα είδη της ιστορίας, κινείται σε ένα 

περιορισμένο εύρος δυνατοτήτων. Οπωσδήποτε οι κινηματογραφικές ταινίες 

δεν μπορούν να κρίνονται με τα ίδια κριτήρια που κρίνεται η γραπτή ιστορία. 

Οι κινηματογραφικές ταινίες δημιουργούν έναν ιστορικό κόσμο ο οποίος 

αναγνωρίστηκε χάρη στη λαϊκή μνήμη και την προφορική παράδοση και 

στέκεται, πλέον, πλάι στη γραπτή και την προφορική ιστορία (Rosenstone, 

1995:78). 

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



 O κινηματογράφος ως παράγοντας  διαμόρφωσης των ιστορικών ιδεών των παιδιών. 

 27

Η Τροία (Troy) της κινηματογραφικής ταινίας 

Η ιστορική ταινία, η οποία θα αποτελέσει το ένα σκέλος του ερευνητικού 

ερωτήματος, είναι η (χολιγουντιανή) “Τροία” (Troy11) η οποία αποτελεί μια 

ιστορική, εμπορική ταινία του κυρίαρχου ρεύματος, με όλα τα χαρακτηριστικά 

που προαναφέρθηκαν. Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη 

ταινία, είναι και το γεγονός ότι δεν έχει προβληθεί από την τηλεόραση, 

συνεπώς η μοναδική περίπτωση να τη δει κάποιος είναι ο κινηματογράφος και 

μέσω ενοικίασης σε DVD ή κασέτες. Και αυτό διότι η τηλεοπτική προβολή, η 

οποία διακόπτεται από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, αποτελεί ουσιαστικά μια 

άλλη αφήγηση, που είναι το άθροισμα της κινηματογραφικής ταινίας και των 

διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλονται.  

Όπως σε όλες τις ιστορικές ταινίες τους είδους, βλέπουμε μπροστά μας 

τους ιστορικούς χαρακτήρες με συγκεκριμένη ανθρώπινη συμπεριφορά, 

κίνητρα και αισθήματα. Κινητήριοι μοχλοί της ταινίας είναι η αγάπη, το 

δράμα, τα πάθη, οι αγώνες και οι εντάσεις για την αναζήτηση της δόξας, την 

ανάκτηση της χαμένης τιμής και αγώνας για την απόδοση δικαιοσύνης. 

Το σενάριο της ταινίας, σ’ ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον εξωτερικά, 

στηρίζεται στο ομηρικό έπος, ακριβέστερα θα λέγαμε ότι εμπνέεται από την 

Ιλιάδα της οποίας αποτελεί μια διασκευή. Άλλωστε, δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει ότι το ίδιο το ομηρικό έπος αποτελεί λογοτεχνικό και όχι ιστορικό 

κείμενο. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί διότι γύρω από το θέμα της ακρίβειας 

στην ομηρική αφήγηση έγινε εκτενής διάλογος ανάμεσα στους κριτικούς του 

κινηματογράφου12.  Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο Βόλφγκανγκ Πέτερσεν, στη 

                                                 
11 Η ταινία Troy (Διάρκεια: 163'), παραγωγής 2004, προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο “Τροία” και 
έκανε πρεμιέρα στις 14 Μαΐου 2004. Κυκλοφόρησε με αγγλικούς διαλόγους και ελληνικούς υπότιτλους.  
Σκηνοθέτης: Wolfgang Petersen, Σεναριογράφος David Benioff.  
Πρωταγωνιστές: Brad Pitt ως Αχιλλέας, Eric Bana ως Έκτορας, Orlando Bloom ως Πάρης, Diane Kruger ως 
Ελένη, Sean Bean ως Οδυσσέας, Peter O'Toole ως Πρίαμος και άλλοι. 
Στην Ελλάδα μόνο κατά το πρώτο τριήμερο την παρακολούθησαν 200.000, ενώ ξεπέρασε συνολικά τα 
400.000 εισιτήρια. 
 
12 Ενδεικτικά μόνο αναφέρω: Νίνος Φένεκ Μικελίδης, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 10/05/2004, Κλεάνθης 
Μακαρώνης, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Νίκος Περάκης  ΤΑ ΝΕΑ, 18-05-2004, και Γιάννη 
Παρασκευόπουλο, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 22/05/2004  

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



 Η περίπτωση του Τρωικού πολέμου. 

 28

συνέντευξη που έδωσε στο πλαίσιο του 37ου Φεστιβάλ των Κανών, σε ερώτηση 

δημοσιογράφου σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στην κινηματογραφική 

διασκευή της ταινίας, ως ουσιαστικός αφηγητής δήλωσε ότι «ο Όμηρος θα 

χαμογελάει ευχαριστημένος με τις αλλαγές που κάναμε στην Ιλιάδα του». 

Δικαιολόγησε δε, τις αλλαγές που έκανε λέγοντας ότι «στο χρονικό όριο που 

διαρκεί μια ταινία πολλά πράγματα συμπτύσσονται, και άλλα για να υπηρετήσουν 

καλύτερα τη δραματουργία, αλλάζονται». 

Η ταινία αρχίζει παρουσιάζοντας το χάρτη της περιοχής, με τον οποίο 

προσδιορίζει το χώρο, και μια αναφορά που προσδιορίζει το χρόνο που θα 

εξελιχθεί η ιστορία, πράγματα απαραίτητα στην ιστορική αφήγηση.  

Η πρώτη σκηνή που εξελίσσεται στη Θεσσαλία υπάρχει για να δείξει τις 

διαφορές ανάμεσα στον Αγαμέμνονα και στον Αχιλλέα, τον οποίο παρουσιάζει 

ως τον μεγαλύτερο “Έλληνα” πολεμιστή. 

Ουσιαστικά η ιστορία ξεκινά με τον Έκτορα και τον Πάρη στο παλάτι του 

βασιλιά Μενέλαου, όπου ο Πάρης καταφέρνει να ξελογιάσει την Ελένη, 

πείθοντάς την να τον ακολουθήσει στην Τροία, μπλέκοντας έτσι τον πατέρα 

του Πρίαμο σε έναν καταστροφικό πόλεμο. Η αρπαγή της ωραίας Ελένης 

εξοργίζει τον Μενέλαο που αναζητά και βρίσκει πρόθυμο σύμμαχο  στο 

πρόσωπο του Αγαμέμνονα, ο οποίος στόχο έχει να καταστρέψει την Τροία για 

να μπορέσει να έχει πλήρη έλεγχο του δρόμου προς την Ανατολή. Μαζί με 

τους άλλους “Έλληνες” βασιλιάδες, στην ταινία δεν αναφέρονται άλλα ονόματα 

πέραν των πρωταγωνιστών, συγκεντρώνουν ένα στόλο 1.000 πλοίων και 50.000 

στρατιώτες ξεκινούν για το μεγάλο δεκαετή πόλεμο.  

Σύμφωνα με τους κριτικούς, η ταινία δεν δίνει την εντύπωση πως ο 

πόλεμος κρατά δέκα ολόκληρα χρόνια13. Αντίθετα, η εντύπωση που 

δημιουργείται είναι πως αυτός δεν κρατάει περισσότερο από μερικές ημέρες ή 

μήνες. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί το παιδί του Έκτορα το οποίο είναι 

βρέφος όταν επιστρέφει στην Τροία από τη Σπάρτη μετά την αρπαγή της 
                                                 
13 Νίνος Φένεκ Μικελίδης, «Τροία»: ένας εντυπωσιακός χολιγουντιανός Δούρειος Ίππος  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 
10/05/2004 
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Ελένης και παραμένει βρέφος στα χέρια της Ανδρομάχης στο τέλος του 

πολέμου! Ίσως αποτελεί σκηνοθετικό ατόπημα, ίσως όμως το κλάμα του 

βρέφους που κλαίει αποτελεί την καλύτερη ηχητική επένδυση για τη στιγμή της 

μονομαχίας του Έκτορα με τον Αχιλλέα. 

Στην ταινία υπάρχουν τα βασικά σημεία του ομηρικού έπους. Υπάρχει η 

διαμάχη ανάμεσα στον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα, που εντείνεται όταν ο 

πρώτος του αρπάζει τη Βρισηίδα (στη θέση της Χρυσηίδας που αναγκάστηκε 

να την επιστρέψει στον πατέρα της, τον Ιερέα Χρύση που κρατούσε το χρυσό 

σκήπτρο του Απόλλωνα, τα οποία βεβαίως δεν αναφέρονται στην ταινία όπως 

και πολλά άλλα). Η μονομαχία ανάμεσα στον Πάρη και τον Μενέλαο, με τον 

Πάρη να κάνει αρχικά τον γενναίο για ν’ αποδειχτεί τελικά δειλός (όπως 

ακριβώς τον παρουσιάζει και ο Όμηρος) και να σέρνεται στα πόδια του 

αδερφού του για να τον σώσει (στην ταινία ο Έκτορας σκοτώνει τον Μενέλαο, 

ενώ σύμφωνα με την ομηρική Ιλιάδα ο Μενέλαος επιστρέφει στη Σπάρτη, αν 

και αυτή η πληροφορία δεν αναφέρεται στο σχολικό εγχειρίδιο). Και στην 

ταινία χρησιμοποιείται ο Δούρειος Ίππος για την κατάληψη και την 

καταστροφή της Τροίας, παρόλο που ο Αγαμέμνονας δεν σκοτώνεται, όπως 

τον παρουσιάζει η ταινία. Ο Αχιλλέας, σύμφωνα με τον Όμηρο, σκοτώνεται 

έξω από τα τείχη της Τροίας πάνω στο άρμα του, όταν ο Πάρης τον χτυπά με 

το βέλος στη φτέρνα -το αδύναμο σημείο του- και όχι μέσα στην Τροία, όπου 

τον βλέπουμε ακόμα και να βγαίνει μέσα από τον Δούρειο Ίππο14. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι οι συχνές αναφορές στον προστάτη της 

Τροίας τον Απόλλωνα και ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τη θέληση των θεών. 

Σε κάποιες σκηνές ακούγονται και τα ονόματα του Ποσειδώνα, του Δία και της 

Αθηνάς χωρίς πάντως να παίζουν τον παραμικρό ρόλο στην εξέλιξη της 

ιστορίας. Ο ρόλος τους, πάντως, στην «Ιλιάδα» είναι καταλυτικός για την 

έναρξη αλλά και την εξέλιξη του πολέμου. Ο Πέτερσεν, δήλωσε ότι, δεν ήθελε 

                                                 
14 Νίνος Φένεκ Μικελίδης, «Τροία»: ένας εντυπωσιακός χολιγουντιανός Δούρειος Ίππος  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 
10/05/2004 
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να συμπεριλάβει στην ιστορία του τους θεούς του Ολύμπου γιατί θέλησε να 

δώσει μεγαλύτερο ρεαλισμό στην αφήγηση, να την κάνει πιο ανθρώπινη. 

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι ο Μενέλαος, η Ελένη, ο 

Αγαμέμνονας, ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Πάρης, ο Νέστορας, ο Πάτροκλος, ο 

Οδυσσέας, ο Πρίαμος, η Βρισηίδα κ.ά. 

Γενικά, ασκήθηκε δριμεία κριτική από πολλούς για τις παραποιήσεις που 

επέφερε ο Πέτερσεν στο ομηρικό έπος, τις οποίες ο Γεωργουσόπουλος15 

συμπυκνωμένα αναφέρει ως τα επτά ομηρικά «αμαρτήματα»: 

1. «Εξαφανίστηκαν» ο Αίας, ο Παλαμήδης, ο Διομήδης.  

2. Απουσιάζουν οι θεοί.  

3. Ο Πάρης γλιτώνει, μαζί με την Ελένη, από μυστική έξοδο.  

4. «Άφαντες» Κασσάνδρα και Εκάβη.  

5. Ο Πάτροκλος είναι ξάδελφος (και όχι φίλος) του Αχιλλέα.  

6. Ο Έκτορας σκοτώνει τον Μενέλαο.  

7. H Βρησηίδα σκοτώνει τον Αγαμέμνονα. 

Στον αντίποδα των κριτικών αυτών ο Παρασκευόπουλος16 ο οποίος 

διαφωνεί ριζικά με τους ισχυρισμούς της ανακρίβειας και της παραποίησης. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο ίδιος ο Όμηρος με την ποιητική του μεγαλοφυΐα 

και το αφηγηματικό του ταλέντο δίδαξε την παραποίηση, την υπερβολή, τη δραματική 

μεγέθυνση, την εκφραστική αφαίρεση και ό,τι τέλος πάντων εξυπηρετεί την τέχνη και 

τους αισθητικούς και ψυχολογικούς κανόνες του είδους, το οποίο στα επιδέξια χέρια του 

τιμήθηκε και αποθεώθηκε». Υποστηρίζει ότι η κινηματογραφική ταινία είναι 

διαφορετικό είδος αφήγησης από το γραπτό κείμενο. Και αναρωτιέται τι πάει 

να πει παραποίηση; Πρέπει να γίνει κατανοητό πως είναι «άλλο ένα 

κινηματογραφικό στόρι εμπνευσμένο από την Ιλιάδα και άλλο το μάθημα της Ιλιάδας, 

έστω και παρουσιασμένο με οπτικοακουστικά εφέ». Και καταλήγει πως πρόκειται για 

ταινία και όχι για διδασκαλία της Ιλιάδας!  

                                                 
15 Κώστας Γεωργουσόπουλος, Της «Τροίας» τα καμώματα (τα βλέπει ο Όμηρος και γελά), ΤΑ ΝΕΑ, 18-05-2004 
16 Γιάννης Παρασκευόπουλος, Τροία... κακά της μοίρας μας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 22/05/2004 
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Ο Τρωικός πόλεμος του σχολικού εγχειριδίου 

Ο Τρωικός πόλεμος, ο οποίος διδάσκεται στο σχολείο σε δύο ωριαίες 

διδακτικές ενότητες και μια επαναληπτική της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, θα 

αποτελέσει το δεύτερο πόλο του ερευνητικού μας ερωτήματος. Στο σχολικό 

εγχειρίδιο υπάρχουν δύο μαθήματα με τίτλους α. Οι Αχαιοί εκστρατεύουν 

στην Τροία και β. Ο Δούρειος ίππος που καταλαμβάνουν έκταση οχτώ 

σελίδων. Υπάρχει επίσης και το επαναληπτικό μάθημα Ο Τρωικός πόλεμος 

και η ιστορία. Η αφήγηση του βιβλίου, αν και εξαιρετικά περιληπτική, είναι 

ωστόσο βασισμένη στο πρωτότυπο ομηρικό κείμενο. Αναφέρει τη φιλονικία 

που προκάλεσε η Έριδα στις άλλες θεές, τη μεσολάβηση της Αφροδίτης για 

την αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη, το θυμό του Μενέλαου και τη βοήθεια 

που ζήτησε από τον αδελφό του τον Αγαμέμνονα για να εκδικηθεί, ώστε “να 

ξεπλύνει τη μεγάλη ντροπή”. Η συγκέντρωση γίνεται στην Αυλίδα, και αφού ο 

Αγαμέμνονας θυσιάζει την Ιφιγένεια ξεκινούν για την Τροία. Αναφέρει επίσης 

τη φιλονικία του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, και το θάνατο του Πάτροκλου. 

Στο δεύτερο μέρος η αφήγηση συνεχίζεται με τη μονομαχία του Αχιλλέα με 

τον Έκτορα, το θάνατο του Αχιλλέα, την επινόηση του Οδυσσέα, την 

καταστροφή της Τροίας  και τη νίκη των Αχαιών.  

Τα δυο κείμενα είναι, όπως όλα τα υπόλοιπα, περιληπτικά και 

αναφέρονται ακροθιγώς στα γεγονότα της Ιλιάδας. Όπως άλλωστε αναφέρεται 

και στο βιβλίο του δασκάλου, πρώτιστος στόχος είναι τα παιδιά να χαρούν το 

μύθο (Ο.Ε.Δ.Β., 2000:121) 

 Υπάρχουν επίσης τρία συνοδευτικά κείμενα, που εντάσσονται στη λογική 

της παράθεσης ιστορικών ντοκουμέντων τα οποία υποδηλώνουν ότι με βάση 

τέτοια ντοκουμέντα γράφεται η ιστορική αφήγηση. Το πρώτο είναι του 

Ευριπίδη (Ιφιγένεια εν Αυλίδι) και έχει τίτλο Η θυσία της Ιφιγένειας στην 

Αυλίδα για να δοθεί έμφαση στο γεγονός. Στο δεύτερο, με τίτλο Ο θυμός του 

Αχιλλέα, περιγράφεται αναλυτικά η φιλονικία Αχιλλέα-Αγαμέμνονα και 

προσπαθεί να αποδώσει το κλίμα που υπήρχε στο στρατόπεδο των Αχαιών. Το 
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τρίτο συνοδευτικό κείμενο παρουσιάζεται μετά το δεύτερο μάθημα, είναι 

απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου και έχει τίτλο “Ο άριστος οιωνός” και 

αναφέρεται στο περιστατικό της μαντείας του Πολυδάμα, όπου ο Έκτορας 

διατύπωσε το ρητό «εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης».  

Στις ενότητες του Τρωικού πολέμου υπάρχουν οχτώ σκίτσα με σημαντικά 

γεγονότα που περιγράφονται στο κείμενο. Η πρώτη δείχνει το Πάρη να κρατά 

το μήλο της Έριδας μπροστά από τις τρεις θεές. Η δεύτερη δείχνει έναν Αχαιό 

στρατιώτη μπροστά στα δυνατά τείχη των Τρώων θέλοντας να φανούν οι 

δυσκολίες πόρθησης. Στο τρίτο σκίτσο απεικονίζεται  η φιλονικία του Αχιλλέα 

με τον Αγαμέμνονα, για την οποία υπάρχει και σχετικό κείμενο. Τα επόμενα 

τρία απεικονίζουν πολεμικές σκηνές, η σκηνή της μονομαχίας του Έκτορα με 

τον Πάτροκλο, η σκηνή της μονομαχίας του Αχιλλέα με τον Έκτορα και η 

σκηνή του θανάτου του Αχιλλέα με ένα βέλος καρφωμένο στη φτέρνα του. Και 

τέλος απεικονίζεται η έξοδος των Αχαιών από το Δούρειο ίππο και ο Δούρειος 

ίππος σε μια άσκηση.  

Η αφήγηση του εγχειριδίου, βασιζόμενη στο ομηρικό έπος, κάνει 

τέσσερις αναφορές στους θεούς. Στην αρχή εμπλέκει τις θεές, Ήρα, Αθηνά και 

Αφροδίτη, στην αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη. Στη θυσία της Ιφιγένειας 

εμπλέκεται η Άρτεμη, για το γεγονός αυτό υπάρχει το συνοδευτικό κείμενο του 

Ευριπίδη. Γίνεται επίσης αναφορά στον Απόλλωνα όταν ο ιερέας του τον 

παρακαλεί να τιμωρήσει τους Αχαιούς. Και τέλος εμπλέκεται ο Δίας ο οποίος 

προστάζει τον Ήφαιστο να φτιάξει μια νέα πανοπλία στον Αχιλλέα. Υπάρχει 

μάλιστα μια ερώτηση για να αιτιολογήσουν τα παιδιά την εύνοια που έδειχναν 

οι θεοί στα αντίπαλα στρατόπεδα. Αυτό που επιδιώκεται είναι η ένταξη των 

θεών στα δρώμενα των ανθρώπων. 

Τα πρόσωπα, που παίρνουν μέρος στην αφήγηση και στα συνοδευτικά 

κείμενα, είναι: Πηλέας, Πάρης, Ελένη, Μενέλαος, Αγαμέμνονας, Οδυσσέας, 

Αχιλλέας, Νέστορας, Αίαντας, Διομήδης, Πάτροκλος, Έκτορας, Κάλχας,, 

Ιφιγένεια, Ταλθύβιος, Χρύσης, Χρυσηίδα, Βρισηίδα, Θέτιδα, Πρίαμος. 
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Υπάρχουν επίσης και δυο ασκήσεις με τα ονόματα μετά από κάθε ωριαία 

ενότητα (Ο.Ε.Δ.Β., 2005:169-176). 

Στο επαναληπτικό μάθημα Ο Τρωικός πόλεμος και η ιστορία γίνεται 

λόγος για το ιστορικό υπόβαθρο του Τρωικού πολέμου. Ξεκινά 

επαναλαμβάνοντας την ομηρική εκδοχή για την έναρξη του πολέμου. Στην 

συνέχεια αναφέρει, πως ο Όμηρος δεν ήταν ιστορικός αλλά ποιητής και 

συνεπώς δεν ενδιαφερόταν τόσο για την ιστορική αλήθεια όσο για την 

καλλιτεχνική αξία του έργου του. Λέει μάλιστα πως τα κατορθώματα που 

διηγήθηκε τραγουδήθηκαν από πολλούς. 

Παρέχει επίσης κάποιες εξηγήσεις για τις πραγματικές αιτίες του πολέμου 

μιλώντας για την προσπάθεια των Αχαιών να επεκταθούν στις εύφορες περιοχές 

της Μικράς Ασίας και τη στρατηγική θέση της Τροίας. 

Παραθέτει επίσης ένα σκίτσο με μια μάχη μπροστά στα τείχη της Τροίας. 
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Συσχέτιση κινηματογραφικής ταινίας και σχολικού εγχειριδίου 

Στην παρούσα μελέτη θα πάμε ένα βήμα πιο πίσω από τις ιστορικές 

ιδέες. Θα αναζητηθούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτές τις ιστορικές 

ιδέες των μικρών παιδιών. Ακριβώς επειδή, όπως αναφέρθηκε, οι ιδέες 

εξελίσσονται με τα χρόνια διδασκαλίας της ιστορίας προτιμήσαμε παιδιά της 

Γ΄ τάξης, τα οποία για πρώτη φορά διδάσκονται το μάθημα της ιστορίας στο 

σχολείο, έτσι ώστε να μελετήσουμε καλύτερα την επίδραση των παραγόντων 

έξω από το σχολείο αλλά και την, για πρώτη φορά, διδασκαλία της 

συγκεκριμένης ενότητας μέσα στο σχολείο.  

Συγκεκριμένα θα ερευνηθεί η περίπτωση του Τρωικού πολέμου η οποία 

διδάσκεται στην τρίτη τάξη και ήταν το θέμα της πρόσφατης 

κινηματογραφικής ταινίας. Θα συγκριθεί η επίδραση δυο διαφορετικών 

αφηγήσεων του Τρωικού πολέμου. Της πληροφόρησης από μια 

κινηματογραφική ταινία και από τη διδασκαλία της αντίστοιχης σχολικής 

ενότητας.  

 

Στο σχολικό βιβλίο γίνεται εκτενής αναφορά, σε σχέση με το σύνολο, για 

την αρπαγή της ωραίας Ελένης, στην οποία περιγράφεται η αρπαγή της ωραίας 

Ελένης ως χειρονομία ανταπόδοσης της θεάς Αφροδίτης προς τον Πάρη. Στην 

ταινία η “αρπαγή” παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της έλξης της Ελένης προς 

τον Πάρη, αλλά και της διάστασης της με τον Μενέλαο, ο οποίος 

παρουσιάζεται ως γυναικάς. Στην ταινία γίνεται επανειλημμένα αναφορά από 

τον Αγαμέμνονα ότι απώτερος σκοπός του είναι η καταστροφή της Τροίας. 

 

Ο χρόνος που άρχισε ο πόλεμος δεν αναφέρεται στο σχολικό εγχειρίδιο, 

υπονοείται απλώς από τις αναφορές για το βασιλιά των Μυκηναίων. Αναφέρεται 

όμως ρητά ο χρόνος που διάρκεσε ο πόλεμος, “Πάνω στα δέκα χρόνια…” (σελ. 

170 και 173) ενώ υπάρχει και σχετική ερώτηση στο σταυρόλεξο της σελ. 176. 

Ενώ στην ταινία γίνεται άμεση αναφορά στο χρόνο της αφήγησης, 3200 χρόνια 
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πριν, η δομή της ταινίας αφήνει την εντύπωση ότι η διάρκεια της πολιορκίας, 

όπως προαναφέρθηκε, είναι ολιγοήμερη ή έστω ολιγόμηνη. 

 

Στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται η Αυλίδα ρητά ως το σημείο που ξεκίνησε 

ο στόλος, στην ταινία δεν αναφέρεται το λιμάνι εκκίνησης αλλά έτσι όπως 

γίνεται αναφορά στην αρχή, αφήνεται να εννοηθεί πως το σημείο εκκίνησης 

ήταν το λιμάνι της… “Σπάρτης”. 

 

Σε όλη την αφήγηση του εγχειριδίου αναφέρονται ως αντίπαλοι οι Αχαιοί 

και οι Τρώες. Παντού είτε μέσα στο μάθημα, είτε στις ασκήσεις, είτε στα 

κείμενα αναφέρεται η λέξη Αχαιοί για το στρατόπεδο του Αγαμέμνονα και των 

Αχαιών συμμάχων του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η λέξη Έλληνες 

αναφέρεται μόνο, μια φορά στο μάθημα και μια στο θέμα για συζήτηση ενώ 

στο συνοδευτικό κείμενο για τη θυσία της Ιφιγένειας στην Αυλίδα ο στόλος 

αναφέρεται ως ελληνικός. Αντιθέτως στην ταινία δεν αναφέρεται πουθενά οι λέξη 

Αχαιοί, από την αρχή γίνεται άμεση αναφορά στο ανερχόμενο “Ελληνικό 

έθνος” και ότι ο Αχιλλέας ήταν ο μεγαλύτερος πολεμιστής των “Ελλήνων” 

καθώς και όλες οι τοποθεσίες συμπληρώνονται και από τη λέξη Ελλάδα.  

 

Ο Πάτροκλος στην ταινία παρουσιάζεται ως ξάδερφος, και όχι φίλος, του 

Αχιλλέα, πράγμα που δεν αναφέρεται στο βιβλίο. 

 

Ενώ στο μάθημα όπως αναφέρθηκε υπάρχουν πολλά ονόματα, δεν 

αναφέρεται κανένα όνομα από τα πρόσωπα που μπήκαν μέσα στο Δούρειο 

Ίππο, ενώ η ταινία εστιάζει στα πρόσωπα του Οδυσσέα και του Αχιλλέα καθώς 

βγαίνουν. 

 

Στο βιβλίο αναφέρεται πως, ο Αχιλλέας σκοτώθηκε σε μια μάχη έξω από 

την πόλη από ένα βέλος του Πάρη στη φτέρνα, όμως ο πόλεμος κρατούσε και 
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μετά ο Οδυσσέας επινόησε το Δούρειο Ίππο με το οποίο κατόρθωσαν να 

μπουν στην πόλη και να την κάψουν χωρίς να αναφερθεί καμιά μάχη για την 

κατάληψη της πόλης. Στην κινηματογραφική εκδοχή ο Αχιλλέας εισήλθε στο 

Δούρειο Ίππο και σκοτώθηκε μέσα στην πόλη κατά τη διάρκεια της μάχης για 

την κατάληψη της Τροίας.  

 

Παρομοίως σύμφωνα με την ταινία ο Μενέλαος και ο Αγαμέμνονας 

πεθαίνουν στην Τροία και δεν επιστρέφουν πίσω, ενώ στο σχολικό εγχειρίδιο 

δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό με την τύχη των δυο αντρών. 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η αναζήτηση σε βάθος των παραγόντων που διαμορφώνουν τις ιστορικές 

ιδέες των παιδιών, μας προσανατολίζει στην ποιοτική προσέγγιση. Η ποιοτική 

προσέγγιση επικεντρώνει στη διερεύνηση των προσωπικών αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και επιδιώκει μεγαλύτερο βάθος, παρά μια 

στατιστική ανάλυση (Bell, 2001:28). Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή ηλικία των 

ερευνητικών υποκειμένων, από τα διαθέσιμα ερευνητικά εργαλεία, προτιμήθηκε 

η συνέντευξη, η οποία ορίζεται ως η “συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει από τον 

συνεντευκτή, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα πληροφοριών” 

(Cannell and Kahn, 1968)17 μέσω της άμεσης λεκτικής συναλλαγής των 

ατόμων (Cohen & Manion 1997:374). Αυτή η άμεση αλληλεπίδραση των 

ατόμων, στη συνέντευξη, ως τεχνική έρευνας, προσφέρει πλεονεκτήματα αλλά 

και μειονεκτήματα (Borg, 1963)18. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται, η 

μεγάλη προσαρμοστικότητα καθώς επίσης και η δυνατότητα συλλογής 

στοιχείων σε μεγαλύτερο βάθος απ’ ό,τι στην περίπτωση των άλλων μεθόδων. 

“Ένας συνεντευκτής μπορεί να ανιχνεύσει ιδέες, πιθανές αντιδράσεις, να ερευνήσει 

κίνητρα και συναισθήματα που δε θα μπορούσε ποτέ να κάνει με τα ερωτηματολόγια” 

(Bell, 2001:143). Στα μειονεκτήματα της συνέντευξης, από την άλλη πλευρά, 

μπορεί να αναφερθεί ότι είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική τεχνική και 

μπορεί να επηρεάζεται ή να καθοδηγείται από τις προκαταλήψεις του 

συνεντευκτή. Επίσης, προκύπτει υλικό, μεγάλο σε όγκο και λιγότερο 

οργανωμένο, πράγμα που καθιστά δύσκολη τη συστηματοποίηση και την 

αξιοποίησή του. Δεν υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης σύγκρισης των 

δεδομένων. Οι συνεντεύξεις είναι χρονοβόρες, γεγονός που περιορίζει τον 

αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα. 

                                                 
17 Cannell, C.F. and Kahn, R.L., "Interviewing", στο Lindzey, G. and Aronson, E., (eds), The Handbook of 
Social Psychology, τόμ. 2, Research Methods (Addison-Welsey, New York, 1968). όπως παρατίθεται από 
τους Cohen, L. & Manion L. (1997) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, Έκφραση, σ. 374. 
18 Borg, W.R., Educational Research: An Introduction (Longman, London, 1963). όπως παρατίθεται από 
τους Cohen, L. & Manion L. (1997) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, Έκφραση, σ. 374. 
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Συνοπτικά, όμως, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι οι συνεντεύξεις 

παρέχουν πιο άμεση πρόσβαση στις νοητικές δομές των ατόμων που 

συμμετέχουν στην έρευνα, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη και πιο ακριβή την 

καταγραφή των γνώσεών τους και των απόψεών τους (Finch, 1986).  

Η επιλογή του τύπου της συνέντευξης είναι επίσης ένα σοβαρό ζήτημα 

σχεδιασμού της έρευνας. Σε σχέση με τις άλλες μορφές, δομημένη, μη 

δομημένη, μη κατευθυντική, (Cohen & Manion, 1997˙  Bell, 2001) 

προκρίθηκε η καθοδηγούμενη ή εστιασμένη συνέντευξη.  

Η εστιασμένη συνέντευξη διαφέρει από άλλους τύπους της ερευνητικής 

συνέντευξης από ορισμένες απόψεις. Αυτές έχουν εντοπιστεί από τους 

Merton και Kendall (194619) ως εξής: 

1. Τα άτομα από τα οποία λαμβάνεται συνέντευξη, γνωρίζουμε ότι έχουν συμμετάσχει 

σε μία συγκεκριμένη κατάσταση: μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν παρακολουθήσει 

ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση· ή να έχουν δει μία ταινία· ή να έχουν διαβάσει 

ένα βιβλίο ή ένα άρθρο· ή να έχουν συμμετάσχει σε μία κοινωνική κατάσταση. 

2. Μέσω των τεχνικών της ανάλυσης περιεχομένου, τα στοιχεία της κατάστασης τα 

οποία ο ερευνητής θεωρεί σημαντικά έχουν αναλυθεί προηγουμένως. Έχει έτσι 

καταλήξει σε ένα σύνολο υποθέσεων που σχετίζονται με την έννοια και τις 

επιδράσεις των καθορισμένων στοιχείων. 

3. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση του ως βάση, ο ερευνητής συντάσσει έναν οδηγό για 

τη συνέντευξη. Αυτός προσδιορίζει τις κυρίες περιοχές έρευνας και τις υποθέσεις που 

καθορίζουν τα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα αναζητηθούν στη συνέντευξη 

(Cohen & Manion, 1997).  

Το πλεονέκτημα της εστιασμένης συνέντευξης, λοιπόν, είναι ότι ορίζεται 

εκ των προτέρων ένα πλαίσιο εργασίας, ώστε με βάση αυτό το πλαίσιο να 

διατυπώνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά οι ερωτώμενοι είναι ελεύθεροι 

να μιλήσουν για το θέμα και να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις όπως αυτοί 

θέλουν. Ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και αν είναι απαραίτητο παροτρύνει 

                                                 
19 Merton, K., και Kendall, L., (1946). The Focused Interview. American Journal of Sociology. 
51. 541-557. όπως παρατίθεται από τους Cohen, L. & Manion L. (1997) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
Έρευνας, Αθήνα, Έκφραση, σ. 398. 
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και επανέρχεται στο θέμα για να πάρει αυτά που οι Merton και Kendall 

ονομάζουν “σημαίνονται στοιχεία”, αλλά αν ο ερωτώμενος κινείται με 

άνεση από το ένα θέμα στο άλλο, η συζήτηση μπορεί να διεξαχθεί χωρίς 

διακοπή (Bell, 2001:148).  

Ο συνεντευκτής, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της συνέντευξης, πρέπει 

να αναπτύξει την ικανότητα να την αξιολογεί συνεχώς. Γι' αυτόν το σκοπό, οι 

Merton και Kendall, καθόρισαν ένα σύνολο από κριτήρια με τα οποία μπορεί 

να διακριθεί το παραγωγικό από το μη παραγωγικό υλικό της συνέντευξης. 

Συνοπτικά, αυτά είναι: 
1. Μη καθοδήγηση: η καθοδήγηση του συνεντευκτή πρέπει να είναι ελάχιστη. 

2. Προσδιορισμός: οι ορισμοί των ερωτώμενων για την κατάσταση θα πρέπει να 

εκφράζονται ολοκληρωμένα και συγκεκριμένα. 

3. Πεδίο: η συνέντευξη θα πρέπει να μεγιστοποιεί το πεδίο των προκλητικών 

ερεθισμάτων και των απαντήσεων που αναφέρονται από το υποκείμενο. 

4. Βάθος και προσωπικό πλαίσιο: Η συνέντευξη θα πρέπει να αποκαλύπτει τις 

συναισθηματικές και τις ιδιαίτερα σημαντικές συνιστώσες των απαντήσεων των 

υποκειμένων, για να καθορίζεται αν η εμπειρία είχε κεντρική ή περιφερειακή αξία. 

Θα πρέπει να ανασύρει το σημαντικό προσωπικό πλαίσιο, τις ιδιοσυγκρασιακές 

συσχετίσεις, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες. (Cohen & Manion, 1997) 

Η συνεντεύξεις βιντεοσκοπήθηκαν, γιατί θεωρείται ότι η καταγραφή 

ακόμα και των μη λεκτικών συμβόλων (π.χ. ο τόνος της φωνής, οι εκφράσεις 

του προσώπου, ο δισταγμός κ.λ.π. Bell, 2001:143) παρέχει πληροφορίες οι 

οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα χανόταν και είναι πιθανόν να συμβάλλουν 

περαιτέρω στην αποκωδικοποίηση των απαντήσεων. Ζητήθηκε, βεβαίως, από 

τα παιδιά η συναίνεσή τους για τη βιντεοσκόπηση της συνομιλίας. Η συνειδητή 

συναίνεση βασίζεται στην αρχή της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης του 

ατόμου. Επειδή βεβαίως έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, η επιδίωξη της 

συνειδητής συναίνεσης κινείται σε δύο επίπεδα: 
1. την ενημέρωση των ενηλίκων που είναι υπεύθυνοι για τα υποκείμενα της έρευνας, 

στην προκειμένη περίπτωση του διευθυντή του σχολείου και της δασκάλας της 

τάξης, και  
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2. την συναίνεση των ίδιων των παιδιών  (Cohen και Manion, 1997 σ. 479).  

Η συναίνεση προστατεύει και σέβεται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης 

πράγμα που σημαίνει ότι το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί εκ των 

προτέρων τη συμμετοχή ή να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη 

της συνέντευξης (Frankfort-Nachmias και Nachmias, 199220) είτε με ρητή 

δήλωση, είτε να διακοπεί η συνέντευξη με απόφαση του συνεντευκτή αν κρίνει 

ότι η συνέχιση της δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στο παιδί οπότε ούτως 

ή άλλως δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Πάντως όπως 

αναφέρουν παρακάτω οι Frankfort-Nachmias και Nachmias  “η αρχή της 

συνειδητής συναίνεσης δεν θα έπρεπε… να καταστεί απόλυτη προϋπόθεση για κάθε 

είδους κοινωνική έρευνα. Παρ’ όλο που συνήθως είναι επιθυμητή, δεν είναι απόλυτα 

απαραίτητη σε μελέτες που δεν εμπεριέχουν (σωματικό) κίνδυνο” (1992).  Με αυτές 

τις δεοντολογικές παραδοχές ενημερώθηκαν τα παιδιά ότι δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε σύνδεση της συζήτησης µε εξέταση και βαθμολογία. Τους 

αποσαφηνίστηκε από πριν ότι δεν πρόκειται για έλεγχο των γνώσεων ή της 

επίδοσής τους, αλλά για καταγραφή των σκέψεων και των απόψεων τους για 

ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για την επιστημονική έρευνα. Επίσης 

δόθηκε στα παιδιά, και στους ενήλικους από τους οποίους ζητήθηκε η άδεια, η 

διαβεβαίωση για το απόρρητο των όσων θα ειπωθούν και αποκλείσθηκε η 

ενημέρωση του οποιουδήποτε άλλου (μέσα ή έξω από το σχολείο) για το 

περιεχόμενο της συζήτησης, αλλά και η δημοσιοποίηση του ονόματός τους. 

Τονίστηκε ότι η βιντεοσκόπηση είναι απαραίτητη για τη γρήγορη 

καταγραφή της συζήτησης, διότι η καταγραφή με το χέρι θα την καθυστερούσε 

σημαντικά. Πριν από την έναρξη της καταγραφής υπήρχε ένα χρονικό 

διάστημα προσαρμογής και εξοικείωσης των παιδιών στο χώρο μπροστά από 

την κάμερα κατά το οποίο γινόταν συζήτηση για διάφορα θέματα. 

                                                 
20 Frankfort-Nachmias, C.,  Nachmias, D., (1992) Research Methods in the Social Sciences. London. 
Edward Arnold. όπως παρατίθεται από τους Cohen, L. & Manion L. (1997) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
Έρευνας, Αθήνα, Έκφραση, σ. 475. 
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Οι δασκάλες των τάξεων, όπως και ο διευθυντής του σχολείου, 

ενημερώθηκαν αναλυτικά για την έρευνα, αρκετό καιρό πριν από τη 

διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας, χωρίς όμως να ανακοινωθούν οι 

λεπτομέρειες της έρευνας, ώστε να γίνεται πιο φυσιολογική η διδασκαλία και να 

μην επικεντρωθεί η προσοχή των δασκάλων σε αυτήν την ενότητα. 
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Ταυτότητα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη σε 16 παιδιά, από δύο τμήματα της τρίτης τάξης, στο 

8ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, ένα σχολείο με παιδιά μέσου και 

κατώτερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου21, παιδιά οικονομικών μεταναστών 

και παλιννοστούντων. Η τρίτη τάξη του 8ου Δημοτικού Σχολείου 

Θεσσαλονίκης έχει δύο τμήματα, το Γ1 με 19 και το Γ2 με 20 παιδιά. Αρχικά 

δόθηκε στα παιδιά ένα ονομαστικό ερωτηματολόγιο22 με τρεις ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις ερευνούσαν τη σχέση των παιδιών με τον κινηματογράφο, την 

παρακολούθηση ταινιών γενικά και, ανάμεσα σε άλλες ταινίες, την 

παρακολούθηση της «Τροίας». Από αυτό το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκαν 

τέσσερις λίστες για κάθε τμήμα. Δύο για τα κορίτσια, μια με αυτά που είδαν 

την ταινία στον κινηματογράφο και μια με αυτά που δεν την είδαν και 

αντίστοιχα δύο για τα αγόρια. Τα παιδιά κάθε λίστας ταξινομήθηκαν 

αλφαβητικά. Από κάθε τμήμα επιλέχθηκαν 4 αγόρια (που στο εξής θα έχουν το 

χαρακτηριστικό Α) και 4 κορίτσια (με χαρακτηριστικό Κ) Συνολικά 

επιλέχτηκαν 8 αγόρια και 8 κορίτσια τα οποία ικανοποιούσαν τα κριτήρια της 

έρευνας και χωρίστηκαν σε 4 ομάδες (1,2,3,4) ως εξής: 

1 2 3 4 

Είχαν παρακολουθήσει 
την ταινία στον 
κινηματογράφο 

ΔΕΝ είχαν παρακολουθήσει την ταινία 

4 παιδιά 4 παιδιά 4 παιδιά 4 παιδιά 
Γ1-Α1, Γ1-Κ1

Γ2-Α1, Γ2-Κ1 

Γ1-Α2, Γ1-Κ2

Γ2-Α2, Γ2-Κ2 

Γ1-Α3, Γ1-Κ3

Γ2-Α3, Γ2-Κ3 

Γ1-Α4, Γ1-Κ4 

Γ2-Α4, Γ2-Κ4 

Συνέντευξη Συνέντευξη Διδασκαλία Διδασκαλία 

  Παρακολούθηση της 
ταινίας στο σχολείο Συνέντευξη 

  Συνέντευξη  

                                                 
21 Αν και η έρευνα δεν λαμβάνει υπ’ όψη της τέτοιους παράγοντες, αναφέρεται το σχολείο που διεξήχθη, για να 
φανεί το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο. 
22 Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α της παρούσας εργασίας 
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Οι συνεντεύξεις των δυο πρώτων ομάδων ελήφθησαν πριν από τη 

διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας στο σχολείο για να διερευνηθούν οι 

πηγές της πληροφόρησης εκτός σχολείου.  

Η ομάδα 3, δεν είχε παρακολουθήσει την ταινία στον κινηματογράφο.  

Την επόμενη εβδομάδα τα παιδιά διδάχθηκαν τις διδακτικές ενότητες στο 

σχολείο και μια εβδομάδα μετά, για να προλάβουν να το διαβάσουν στα 

πλαίσια της προετοιμασίας τους για το επόμενο μάθημα, ελήφθησαν οι 

συνεντεύξεις. Η ομάδα 4 την παρακολούθησε την ταινία στο σχολείο μια 

εβδομάδα μετά από την διδασκαλία. Η ταινία προβλήθηκε, με data-projector 

σε οθόνη τοίχου, ολόκληρη χωρίς περικοπές. 
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Διαμόρφωση των ερωτημάτων της συνέντευξης 

Αφού έχουμε καταλήξει στην εστιασμένη  συνέντευξη δε μένει παρά η 

κατασκευή των ερωτημάτων που θα απευθυνθούν στα παιδιά.  Οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης προέκυψαν από το θεωρητικό πλαίσιο και τη μετατροπή του σε 

ερευνητικά ερωτήματα.  

Η θεωρητική μας υπόθεση είναι ότι τα παιδιά κατά την είσοδό τους στο 

σχολείο φέρνουν μαζί τους “ιστορικές ιδέες” για το παρελθόν. Αλλά και κατά 

τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

συνεχίζουν να διαμορφώνουν νέες ιδέες, οι οποίες πολλές φορές 

συμπληρώνουν, συνδιαμορφώνουν ή συγκρούονται με, τη σχολική γνώση.  

Η εστιασμένη συνέντευξη επιβάλλει τη δημιουργία ενός επιλεγμένου 

πλαισίου θεμάτων γύρω από τα οποία θα οδηγείται η συνέντευξη. Στον 

ερωτώμενο επιτρέπεται κάποιου βαθμού απόκλιση αλλά πάντα γύρω από το 

πλαίσιο των ερωτήσεων. Διατυπώνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά οι 

ερωτώμενοι είναι σχετικά ελεύθεροι να εκφραστούν όπως αυτοί θέλουν (Bell, 

2001). Ο ερευνητής μπορεί να παροτρύνει ή να επανέλθει με διευκρινιστικές  

ερωτήσεις. Αυτά άλλωστε αποτελούν και τα θετικά σημεία της ημιδομημένης 

εστιασμένης συνέντευξης. 

Το βασικό ερώτημα είναι η καταγραφή των παραγόντων που συμβάλλουν 

στη δημιουργία των “ιστορικών ιδεών” όπως αυτές αναλύθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος. Παράλληλα αξιολογείται η επιρροή της κινηματογραφικής 

ταινίας σε σχέση με άλλους παράγοντες που θα αναφερθούν, αλλά και της 

διδασκαλίας στο σχολείο. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει είτε σε γεγονότα 

που παρουσιάζονται μόνο στην κινηματογραφική ταινία ή τη διδασκαλία είτε 

σε αντιφατικές αφηγήσεις. Τέτοια γεγονότα, όπως έχουν αναλυθεί, υπάρχουν 

αρκετά και θα χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί ο βαθμός επιρροής της 

κάθε πηγής. 

Οι ερωτήσεις δε θα αφορούν τον τρωικό πόλεμο γενικά και αόριστα, αλλά 

κινούνται γύρω από συγκεκριμένους άξονες για το ιστορικό θέμα (Lee, 2001˙ 
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2001b˙ 2005˙ Lee & Ashby, 2000˙ Roschelle, 1995). Οι άξονες της 

αναζήτησης των ιστορικών ιδεών θα είναι:  

1. οι γενικές πληροφορίες (για τον τρωικό πόλεμο) 

2. ο χρόνος (πότε έγινε και πόσο διάρκεσε), 

3. τα αίτια (γιατί έγινε), 

4. τα πρόσωπα (ποια πρόσωπα μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του), 

5. τα γεγονότα (ποια γεγονότα μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του)  

6. οι εντυπώσεις-συναισθήματα (τι τους εντυπωσίασε περισσότερο) και 

7. τα ντοκουμέντα (ποιες είναι οι πηγές τόσο του βιβλίου όσο και της 

ταινίας). 

Εάν δεν αναφέρεται ρητά η προέλευση της απάντησης ακολουθεί η 

αναζήτηση της πηγής. Επίσης υπάρχουν ερωτήσεις23 διασταύρωσης της 

εγκυρότητας των απαντήσεων που δίνει ο ερωτώμενος.  

 

Μεταγραφή συνεντεύξεων 

Η μεταγραφή των συνεντεύξεων έγινε από τον ίδιο τον ερευνητή για να 

βρίσκεται σε καλύτερη επαφή με το υλικό του. Από τη μεταγραφή 

δημιουργήθηκαν δεκαέξι πρωτόκολλα συνεντεύξεων τα οποία περιλαμβάνουν 

κατά λέξη όλο το βιντεοσκοπημένο πληροφοριακό υλικό.  

                                                 
23 Οι 27 ερωτήσεις της συνέντευξης και το σκεπτικό κάθε ερώτησης βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β. 
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Παρακολούθηση κινηματογράφου (Ν=34)
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Γράφημα 1 

Παρακολούθηση ταινιών γενικά (Ν=34)
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Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Το ερωτηματολόγιο 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, όπως φαίνεται και από γράφημα 

1, προκύπτει ότι τα παιδιά του 

συγκεκριμένου σχολείου δεν 

πηγαίνουν στον κινηματογράφο 

για να παρακολουθήσουν κάποια 

ταινία. Από τα 34 παιδιά, που 

βρισκόταν στο σχολείο την 

ημέρα που δόθηκε το 

ερωτηματολόγιο, τα 25 δήλωσαν ότι σπανίως παρακολουθούν ταινίες στον 

κινηματογράφο. Αντιθέτως τα περισσότερα από αυτά (21) παρακολουθούν 

καθημερινά ταινίες αλλά στην 

τηλεόραση τους, στο σπίτι 

(γράφημα 2). Για να 

απαντήσουν στην ερώτηση 

αυτή επισημάνθηκε στα παιδιά 

να μην σημειώσουν οτιδήποτε 

βλέπουν στην τηλεόραση, π.χ. 

σειρές, ελληνικές ή ξένες, 

ντοκιμαντέρ ή άλλο, παρά μόνο κινηματογραφικές ταινίες είτε από τα 

τηλεοπτικά προγράμματα, είτε ενοικιαζόμενες από τα video clubs. Είναι άξιος 

προσοχής ο μεγάλος αριθμός που δήλωσε ότι παρακολουθεί καθημερινά 

κινηματογραφικές.  

Βασικός σκοπός της τρίτης ερώτησης ήταν η ανεύρεση των παιδιών που 

είχαν παρακολουθήσει την «Τροία» είτε στην κινηματογράφο είτε στο σπίτι. 

Για να μην προσανατολιστούν τα παιδιά για το ερευνητικό θέμα των 

συνεντεύξεων που θα ακολουθήσουν, η συγκεκριμένη ταινία τοποθετήθηκε 
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ανάμεσα σε άλλες ιστορικές 

ταινίες του εμπορικού 

κινηματογράφου. Οι απαντήσεις 

επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα 

παιδιά στη μεγάλη πλειοψηφία 

παρακολουθούν τις ταινίες 

κυρίως στο σπίτι (γράφημα 3). 

Την ταινία «Τροία» την παρακολούθησαν οι δεκαεφτά (17) από τους τριάντα 

τέσσερις (34) μαθητές που απάντησαν το ερωτηματολόγιο και αυτό οφείλεται 

κυρίως στο ότι έχει κυκλοφορήσει σε βιντεοκασέτες και DVD. Και από την 

παρακολούθηση όλων των ταινιών του ερωτηματολογίου φαίνεται ότι τα μισά 

περίπου παιδιά από τα εννιά τους χρόνια παρακολουθούν ταινίες με ιστορικό 

περιεχόμενο. Οι απαντήσεις αυτές επιβεβαιώνουν σε υπερθετικό βαθμό τα 

ευρήματα άλλων ερευνητών (Barton, 2001˙ Anvik και von Borries, 1997˙ 

Griffiths, 1996˙ Seixas, 1993) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο κινηματογράφος 

και η τηλεόραση αποτελούν προσφιλή μέσα άντλησης “ιστορικών ιδεών”.  

 

Οι συνεντεύξεις 

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το σχεδιασμό, δημιουργήθηκαν 

τέσσερις ερευνητικές ομάδες στις οποίες έγιναν συνεντεύξεις. Κάθε ομάδα 

αποτελούνταν από τέσσερα παιδιά, δυο αγόρια και δυο κορίτσια, ένα από κάθε 

τμήμα του σχολείου. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

των συνεντεύξεων κατά ομάδα.  

Πρώτη ομάδα 

Στην πρώτη ομάδα (Γ1-Α1, Γ1-Κ1, Γ2-Α1 και Γ2-Κ1) συγκαταλέχθηκαν 

τα παιδιά  που κάποια στιγμή στο παρελθόν, σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς τη 

συμβατική υποχρέωση να μάθουν κάτι, παρακολούθησαν την ταινία “Τροία” 

στον κινηματογράφο ή στο σπίτι. Τα χαρακτηριστικά τους με τα οποία 
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αναφέρονται είναι πρώτα το τμήμα (Γ1 ή Γ2) και στη συνέχεια το αν είναι αγόρι 

(Α) ή κορίτσι (Κ) και ο αύξων αριθμός τους από τη λίστα που ανήκαν.  

Σε γενικές γραμμές τα παιδιά αυτά γνώριζαν για τον Τρωικό πόλεμο. Ως 

συμπληρωματικές πηγές των γνώσεών τους γι αυτόν τον πόλεμο, δήλωσαν 

διάφορα ιστορικά βιβλία, ιστορικές σειρές, κόμικς και κάποια συγγενικά τους 

πρόσωπα, τη μητέρα και τη γιαγιά. Από τις απαντήσεις τους, βέβαια, 

διαφαίνεται πως η κινηματογραφική αφήγηση υπερτερεί, συνεπώς η ταινία 

αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς τους.  

Στις γενικές πληροφορίες για το τι έχουν υπόψη τους για τον τρωικό 

πόλεμο, έχουν συγκρατήσει την εκστρατεία των “Ελλήνων” στην Τροία.  
Γ1-Α1 «Που ο Αχιλλέας πήρε πολύ στρατό με πολλά καράβια και πήγαν να 

καταχτήσουν την Τροία.» 
Γ2-Α1 «Ότι ο Οδυσσέας έφτιαξε το Δούρειο ίππο να πολεμήσουν τους Τρώες.» 

Ανάφεραν επίσης τον Πάρη και την ωραία Ελένη, ενώ η Γ1-Κ1, όπως 

φαίνεται και από όλη τη συνέντευξη, είχε συγκρατήσει ότι έγιναν πολλοί 

πόλεμοι μεταξύ κάποιων βασιλιάδων. Δεν μπορούσε να θυμηθεί καθόλου 

ονόματα, και γεγονότα, κυρίως διότι είχε μπερδέψει τόσο πολύ τις διάφορες 

ταινίες που είχε δει ώστε δημιούργησε στο μυαλό της μια πλοκή με στοιχεία 

από πολλές ταινίες αλλά και δικές της φανταστικές σκηνές. 

Αντίπαλοι στον τρωικό πόλεμο, σύμφωνα με τα παιδιά αυτής της ομάδας, 

ήταν οι Τρώες και οι Έλληνες. Ενώ όλα τα παιδιά της ομάδας γνώριζαν ότι οι 

έλληνες πήγαν στην Τροία με πολλά καράβια, κανένα δε γνώριζε ούτε από πού 

ξεκίνησαν, ούτε πόσα ήταν τα καράβια και οι Αχαιοί που εκστράτευσαν στην 

Τροία.  

Στην ερώτηση ποιοι νίκησαν, τα παιδιά αυτό που έχουν αποτυπώσει είναι 

«οι Έλληνες». Αναφέρονται επίσης «ο Οδυσσέας» και οι άντρες του ενώ η Γ1-

Κ1 απάντησε «οι καλοί» χωρίς να την ενδιαφέρει ποιοι ήταν αυτοί.  

Όσον αφορά τον τρόπο που νίκησαν όλα τα παιδιά γνώριζαν ότι κλειδί 

στη νίκη αποτέλεσε ο Δούρειος ίππος. Χαρακτηριστική είναι η λεπτομερής 

περιγραφή που κάνει ο Γ1-Α1: 
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“Κάποιος από τους Έλληνες σχεδίασε να φτιάξουν ένα άλογο, δώρο για τους Τρώες και 

εκεί πέρα μέσα στο άλογο βάλανε Έλληνες στρατιώτες και το δώσανε, και το βράδυ που 

κοιμούνται όλοι, κατέβηκαν κάτω από το άλογο και μετά με το σήμα της φωτιάς 

ειδοποίησαν του άλλους νάρθουν και ο Αχιλλέας σκοτώθηκε…” 

Από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι γνώριζαν τα πρόσωπα που βρισκόταν 

μέσα στο Δούρειο Ίππο, τα οποία σύμφωνα με τα παιδιά της πρώτης ομάδας, 

ήταν ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας και οι άντρες του.  

Η ομάδα αυτή δε φαίνεται να τα πηγαίνει καλά με το χρόνο, αφού όλα τα 

παιδιά αγνοούσαν την εποχή που εξελίσσεται ο Τρωικός πόλεμος τόσο σε 

σχέση με το σήμερα, όσο και με τη γέννηση του Χριστού, παρόλο που, όπως 

προαναφέρθηκε, αυτό αναφερόταν στην αρχή της ταινίας. Τα περισσότερα 

παιδιά γνώριζαν ότι ο χρόνος ο πόλεμος διάρκεσε “πολύ, πάρα πολύ”, όπως 

ανάφεραν χαρακτηριστικά, προσδιορίζοντάς τον από πέντε έως σαράντα 

χρόνια. Ο Γ2-Α1 που ανάφερε ότι πόλεμος διάρκεσε είκοσι χρόνια είπε πως 

αυτό το γνώριζε από “ένα βιβλίο που έχει, την Ομήρου Οδύσσεια σε κόμικς”. Είναι 

πολύ πιθανό να αναφέρεται στα είκοσι χρόνια που έλειψε συνολικά ο Οδυσσέας 

από την Ιθάκη.  

Στην ερώτηση για την αναζήτηση των αιτίων του Τρωικού πολέμου εκτός 

από την προφανή απάντηση “γιατί οι Τρώες πήραν την ωραία Ελένη” που 

βασίζεται στην ταινία, υπήρξαν και απαντήσεις που δεν προέρχονται από 

αυτήν. Η Γ2-Κ1 ανάφερε, ότι η Αφροδίτη μάγεψε την ωραία Ελένη και ήθελε 

τον Πάρη. Στην ταινία δεν υπάρχει αναφορά στη θεά Αφροδίτη σε σχέση με 

την ωραία Ελένη και όπως μας ανάφερε στη συνέχεια η πληροφορία αυτή 

προέρχεται από κάποιο βιβλίο. Από κει και πέρα όμως δε φάνηκε να 

γνωρίζουν κάτι για τις λεπτομέρειες της ιστορίας αυτής. Η απάντηση του Γ2-

Α1, ο οποίος αναφέρει ότι ο πόλεμος έγινε “για τα μέρη του… Οδυσσέα που είχαν 

πάρει οι Τρώες”, πιθανόν να έχει τις καταβολές της στις πολλαπλές επεκτατικές 

αναφορές που γίνονται από τον Αγαμέμνονα και τις εκφραζόμενες προθέσεις 

του να καταστρέψει την Τροία. Ωστόσο ως πηγή της απάντησης μνημονεύεται 

η ιστορική εγκυκλοπαίδεια του παιδιού. 
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Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ήταν ντυμένοι με πανοπλίες και φορούσαν 

περικεφαλαίες. Έτσι περιγράφει την εμφάνισή τους η Γ2-Κ1, η οποία τα ξέρει 

αυτά γιατί τα είχε δει και  βλέπει ότι τα έχει και στο βιβλίο. Προφανώς η Γ2-Κ1 

ξεφύλλισε μόνη της το βιβλίο αφού η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας 

επρόκειτο να γίνει περίπου δυο μήνες μετά. Αφορμή για να το κάνει αυτό, ίσως 

να αποτέλεσε η παρακολούθηση της ταινίας. 

Τα πρόσωπα που μπορούσαν να κατονομάσουν τα παιδιά, όπως ήταν 

φυσικό, ήταν οι πρωταγωνιστές της ταινίας, ο Αχιλλέας, ο Πάτροκλος, ο 

Μενέλαος και ο Αγαμέμνονας. Ενώ τα πρόσωπα που αναφέρουν είναι οι 

πρωταγωνιστές της ταινίας, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν αναφέρουν 

κάποιο πρωταγωνιστή από την πλευρά των Τρώων, π.χ. τον Έκτορα ή τον 

Πάρη. Οι απαντήσεις των μαθητών για το πού σκοτώθηκαν οι ήρωες του 

Τρωικού πολέμου μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αυστηρά προσηλωμένες 

στην ταινία. Γνωρίζουν καλά πού και πώς σκοτώθηκε ο Αχιλλέας χωρίς να 

θυμούνται ακριβώς τη σκηνή. Δεν γνωρίζουν όμως να αναφέρουν κάτι, ούτε καν 

σύμφωνα με την ταινία, το πού και το πώς σκοτώθηκαν ο Μενέλαος και ο 

Αγαμέμνονας. Εξαίρεση αποτελεί ο Γ2-Α1, ο οποίος γνώριζε, από κάποια 

ιστορική εγκυκλοπαίδεια και τη μητέρα του όπως ανάφερε, ότι ο Αγαμέμνονας 

πέθανε πίσω στην πατρίδα του από τη γυναίκα του την Κλυταιμνήστρα.  

Οι απαντήσεις στην ερώτηση “τι θυμάσαι από αυτόν τον πόλεμο”, παρόλο 

που ποικίλουν, καταδεικνύουν ότι συγκρατούν επιλεκτικά στη μνήμη τους, 

εντυπωσιακά κινηματογραφικά πλάνα. Αυτό που εντυπώθηκε στον Γ1-Α1 είναι 

η σκηνή που οι Τρώες έριξαν “πύρινες μπάλες” στο στρατόπεδο των Ελλήνων. 

Ενώ ο Γ2-Α1 περίγραψε ως το πιο αξιομνημόνευτο γεγονός, την επιστροφή του 

Οδυσσέα στην Ιθάκη και το θάνατο των μνηστήρων, από την ταινία 

“Οδύσσεια”. Λέει λοιπόν,  
Ερευνητής. Τι άλλο θυμάσαι από αυτόν τον πόλεμο; 

Μαθητής. Ότι ο Οδυσσέας όταν γύρισε στην Ιθάκη νικητής, σκότωσε… απειλούσαν 

οι… πώς του λέγαν… οι… αυτοί… οι… ήταν ο Αντίνοος με κάποιους άντρες του και 

επειδή νόμιζαν ότι δε θα γυρνούσε ο Οδυσσέας, θα είχε σκοτωθεί, πήγαν εκεί και όποιος 
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περνούσε μέσα από τα δαχτυλίδια των πελεκίων ένα βέλος και το χτυπούσε στο 

ξύλινο…  

Ερευνητής. Αυτό από πού το ξέρεις; 

Ενώ στην παρούσα απάντηση λέει βιαστικά “από την εγκυκλοπαίδεια” και 

συνεχίζει την αφήγησή του, αμέσως πριν είχε πει ότι αυτά τα γνωρίζει διότι το 

είχε δείξει μια φορά στην τηλεόραση, την Ομήρου Οδύσσεια και το είχε δει. Αλλά και 

η Γ1-Κ1 αναφέρεται αστόχαστα σε σκηνές άλλων κινηματογραφικών ταινιών. 

Ένα μόνο απόσπασμα από τη συνομιλία μαζί της δείχνει το βαθμό επιρροής 

των κινηματογραφικών ταινιών στη διαμόρφωση των ιστορικών ιδεών: 
Ερευνητής. Άλλο τι θυμάσαι από αυτόν τον πόλεμο; 

Μαθήτρια. Τώρα εκεί που σας είχα πει ότι είχε δυο κολώνες χρυσές, ήταν κι εκεί 

κακοί κι είχαν κρυφτεί πίσω από κολώνες και είχε και… και μια πισίνα αλλά εκεί μέσα 

ήταν σκοτεινά δεν έβλεπες τίποτα 

Ερευνητής. Αυτά από πού τα ξέρεις και τα  λες; 

Μαθήτρια. Ναι είναι η Τροία. Μέσα σε ένα κάστρο 

Ερευνητής. Ναι, αλλά από το βιβλίο ή από την ταινία;     

Μαθήτρια. Από το βιβλίο. Όχι από το βιβλίο, συγγνώμη, από την ταινία.  Από κει. 

Και μετά όταν πήγανε, είχαν κρυφτεί και μέσα στην πισίνα και μόλις… (ερχόταν) εδώ 

ήταν η πισίνα, εδώ ήταν αυτοί θα πεταγόντουσαν και θα τους έκοβαν τα πόδια, ενώ αυτό 

ο… γιος του βασιλιά που ήταν κλεισμένος το ήξερε αυτό ότι θα το κάνουν γιατί ήταν 

πάρα πολύ έξυπνος και… και… αυτός δεν πλησίασε, μόνο οι άντρες του μπήκαν μέσα, 

και κράτησε τους πιο πολλούς. Ε, είδαν ότι δεν ξαναγυρίσανε και μπήκε κι αυτός αλλά 

μπήκε κρυφά, έγινε σαν τους… πολεμιστές τους, δεν ήτανε έτσι, και μετά όλοι οι τέτοιοι 

περίμεναν να μπει ο… αρχηγός γι αυτό λίγοι πήγαιναν που είχαν… κρυφτεί… λίγοι 

πήγαιναν για πάνε να σκοτώσουνε τους άλλους. Και μετά μόλις μπήκε ο αρχηγός 

ρίχτηκαν όλοι, το ήξερε, και εκείνοι όμως… υπήρχαν και πολεμιστές έξυπνοι που είχαν 

κάνει κάτι σχοινιά από πάνω, μόλις μπει ο αρχηγός τους αυτοί να… έτσι όπως είναι 

(δείχνει)  εδώ… είχαν βάλει κάτι σχοινιά, τα είχαν δέσει από πάνω και μόλις έρθει να 

πιάσει τα σχοινιά και από πάνω εκείνοι που είχαν κάνει κάτι τρύπες… είχανε τρύπες 

γιατί ήταν διαλυμένο μέσα το κάστρο… ε… θα σήκωναν τα σχοινιά και θα σηκωνόταν 

και ο αρχηγός τους κι έτσι θα χτυπιόταν μόνοι τους και θα πέθαιναν. Και μετά, ήξερε, 

κατεβάσανε ξανά κατέβηκαν και εκείνοι που τον κάνανε και μετά πήγανε στη λίμνη που 

εκεί δεν βγει ακόμα, και μετά βούτηξε ο… αρχηγός τους και εκεί μέσα τους είδε, εδώ 
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ήταν, κι εδώ στις γωνίες, ήτανε δυο, τέτοιοι, καλοί από αυτή τη μεριά, εδώ ήταν ο 

αρχηγός κι εδώ ένας άλλος. Βουτάει ο αρχηγός πως κοιτάει μέσα και πάει σ’ αυτόν και 

μετά βουτάνε όλοι μαζί και μετά φεύγουνε και μετά, γιατί ήτανε το τελευταίο κάστρο. 

Και μετά πάνε και σώζουνε από τις φυλακές που ήτανε κάτω από το κάστρο, ήτανε μια 

είσοδος κρυφή που ήτανε σε εκείνα τα… χρυσά αγάλματα, άμα έκοβες το κεφάλι τους 

θα έβγαιναν μέσα από το κάστρο, τσακ,  έτσι (δείχνει να αναδύονται) οι φυλακές και θα 

έβγαιναν… θα άνοιγε η πόρτα 

Ερευνητής. Αυτά από πού τα ξέρεις εσύ; 

Μαθήτρια. Είδα την κασέτα. 

Ερευνητής. Θυμάσαι τι όπλα είχαν; 

Μαθήτρια. Ναι. Είχανε σπαθιά, ασπίδες, περικεφαλαίες… κάτι που φοράν εδώ…  

πανοπλίες και τσεκούρια είχαν μερικοί εκείνοι που ήταν χοντροί και ήταν κοντοί και 

είχαν και νάνους, ε… αυτά. (!) 

Η φιλονικία του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα φαίνεται να αποτελεί 

ασήμαντη λεπτομέρεια αφού κανείς δε θυμάται τίποτα.  

Τα όπλα που αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη ξεκινούν 

από δόρατα, ασπίδες, τόξα, βέλη, σπαθιά, περικεφαλαίες, τσεκούρια και 

φτάνουν μέχρι τρίαινες και… ρόπαλα. Όλα αυτά τα γνωρίζουν από τη 

συγκεκριμένη αλλά, όπως φαίνεται, και από άλλες κινηματογραφικές ταινίες. Οι 

απαντήσεις τους στον τρόπο που πολεμούσαν παραπέμπουν στα 

κινηματογραφικά πλάνα των μαζικών μαχών από ταινίες εποχής. “Ήταν ένας 

λαός και ένας άλλος, είχε πολλούς στρατιώτες και…” “…έτρεχαν και έπεφταν πάνω 

στους άλλους και μπαμ μπαμ τους σκότωναν” (Γ1-Α1). Όλα αυτά, σύμφωνα με τους 

ίδιους, τα γνωρίζουν “από πολλά πράγματα, και από τα τρία, και από τη μαμά, από το 

βιβλίο και το σινεμά και από άλλα πράγματα” (Γ2-Κ1).  

Όταν βγήκαν από το Δούρειο Ίππο, σύμφωνα με τα παιδιά της ομάδας, 

“άναψαν φωτιές και μετά έδωσαν το σήμα στους άλλους να μπουν μέσα να 

καταστρέψουν την πόλη”. Η απάντηση αυτή δείχνει την προσήλωση των παιδιών 

στην αφήγηση της συγκεκριμένης ταινίας. Υπάρχει όμως και μια απάντηση που 

βασίζεται σε κάποια άλλη τηλεταινία κινουμένων σχεδίων24 που δείχνει πώς 

                                                 
24 Την οποία, όπως με ενημέρωσε η δασκάλα, είχε φέρει ένας μαθητής και είχαν δει στο σχολείο. 
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μέσα στην Τροία, οι Έλληνες “είχαν έναν φίλο και του είχαν πει όταν βραδιάσει να 

πάει να τους πει να βγουν από το Δούρειο Ίππο και αυτοί κατέβηκαν από μία σκάλα”. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι απαντήσεις τους αναφέρονται σε 

κινηματογραφικές σκηνές, πράγμα που απερίφραστα, άλλωστε, δηλώνουν και οι 

ίδιοι. 

Οι εντυπώσεις των παιδιών από τον Τρωικό πόλεμο ποικίλουν. Ξεκινούν 

από το εντυπωσιακό πλάνο με τα χιλιάδες καράβια που καταπλέουν στην 

Τροία αναφέροντας συγκεκριμένα “ότι ήταν τα καράβια πολλά, πάρα πολλά, 

χιλιάδες τα καράβια” (Γ1-Α1). Όλοι οι άλλοι εντυπωσιάστηκαν επίσης από 

διάφορες πολεμικές σκηνές, όπως την πάλη του Οδυσσέα σε μια συμπλοκή με 

τους Τρώες και τη σκηνή που σκοτώθηκε ο Πάτροκλος.  
“Ο Οδυσσέας εκεί που πήγε να τον χτυπήσει κάποιος… και… αυτός έκανε έτσι… το 

κεφάλι του έτσι… (δείχνει ότι έσκυψε) και ο Τρώας, ένας άλλος αντίπαλος, 

χτύπησε τον εαυτό του”. (Γ2-Α1) 
“Ότι ο Πάτροκλος που είχε φορέσει τα ρούχα του Αχιλλέα… και όταν τον σκότωσαν 

που νόμιζαν ότι είναι ο Αχιλλέας και όταν του έβγαλαν την πανοπλία… την 

περικεφαλαία και είδαν ότι δεν ήταν εκείνος και όταν ήρθε ο Αχιλλέας που το 

ειδοποίησαν στεναχωρήθηκε πολύ για ήταν ο κολλητός του φίλος” (Γ2-Κ1) 

Τα παιδιά ανάφεραν ότι στεναχωρήθηκαν με το θάνατο των Ελλήνων και 

συγκεκριμένα του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Η σκηνή μάλιστα που 

σκοτώθηκε ο Πάτροκλος φαίνεται ότι συγκίνησε ιδιαίτερα τους μαθητές για 

την οποία αναφέρουν με λόγια συναισθηματικά φορτισμένα, πώς μετά τη 

μονομαχία με τον Έκτορα “όταν… τον είχαν… δεν μπορούσε να αναπνεύσει και 

τον σκότωσε (σ. ο Έκτορας) για να μη βασανίζεται”  (Γ2-Κ1).  

Ο Αχιλλέας στεναχώρησε τον Γ1-Α1, όχι μόνο με το θάνατό του, αλλά 

και από την εξέλιξη της ταινίας, η οποία δεν είχε το τυπικό happy-end των 

επικών ηρώων του Χόλιγουντ. 
Ερευνητής. Δεν μου λες, για τον Αχιλλέα που μου είπες ότι σε στεναχώρησε, εσύ τι 

θα ήθελες να γίνει, να κάνει ο Αχιλλέας; 
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Μαθητής. Να σκοτώσει εκείνο που τον σκότωσε να πάρει την ωραία Ελένη και να 

ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα.  

Ερευνητής. Η ωραία Ελένη όμως ήθελε να γυρίσει πίσω; 

Μαθητής. Όχι. 

Ερευνητής. Γιατί; 

Μαθητής. (…). 

Χάρηκαν, δε όλοι, που νίκησαν οι Έλληνες και μάλιστα που “άναψαν 

φωτιές στα σπίτια” (Γ1-Α1).  Χάρηκαν ακόμα για τις νίκες του Αχιλλέα. Όσο για 

ποιο λόγο πίστευαν ότι νικούσε πάντα,  αρκούσε το γεγονός ότι “ήταν 

Έλληνας”. 

Τέλος για το πώς γνωρίζουμε σήμερα για τον Τρωικό πόλεμο, φαίνεται 

ότι έχουν κάποια, έστω και επιφανειακή, ιδέα για τα ιστορικά ντοκουμέντα και 

την αποδεικτική τους αξία και επιχειρούν να βασίσουν τη γνώμη τους πάνω σε 

αυτά. Ο διάλογος με τον Γ1-Α1 είναι ενδεικτικός: 
Ερευνητής. Εμείς σήμερα, στην εποχή μας πώς γνωρίζουμε αυτά τα γεγονότα που 

έγιναν στον Τρωικό πόλεμο; 

Μαθητής. Από μουσεία, που έχουνε βρει . 

Ερευνητής. Τι έχουνε βρει δηλαδή; 

Μαθητής. Στην Κέρκυρα, έχω πάει στην Κέρκυρα και μπήκα σε ένα μουσείο και είχε 

τον Αχιλλέα με αυτό εδώ πέρα (δείχνει τη στάση του Αχιλλέα με το βέλος στο πόδι). 

Ερευνητής. Ωραία, πολύ σωστό αυτό, αλλά αυτοί που έφτιαξαν την ταινία ή αυτοί που 

έγραψαν αυτά τα πράγματα πώς ξέρουν τι έγινε; Ξέρεις; 

Μαθητής. Όχι, θα το σκέφτηκαν. 

Ερευνητής. Δηλαδή το φαντάστηκαν, μπορεί να μην έγιναν όλα αυτά; 

Μαθητής. Έγινε ο Τρωικός πόλεμος αλλά δεν είμαστε σίγουροι πώς πολέμησαν. 

Ερευνητής. Πώς είμαστε σίγουροι ότι έγινε; 

Μαθητής. Από τα αγάλματα… που βρήκαν. 

Και η Γ1-Κ1 όμως, απαντά πως γνωρίζουμε για τον Τρωικό πόλεμο διότι 

“τότε υπήρχανε κάποιοι, από τότε, εκεί πέρα που ζούσαν στον πόλεμο, (κι έγραψαν) 

κάποια βιβλία και οι εξερευνητές μας τώρα πήγαιναν και εξερευνούσαν σ’ εκείνες τις 

πόλεις. Και είδαν τα βιβλία κι έτσι (…)”. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι τα παιδιά είναι υποψιασμένα για τις ιστορικές πηγές, 

ωστόσο, υπάρχουν και παιδιά αυτής της ηλικίας που, μετά από ένα εξάμηνο 

διδασκαλίας στο μάθημα της ιστορίας, δεν διακρίνουν την ιστορία, από το 

μύθο, το παραμύθι ή τις άλλες μορφές λογοτεχνικής έκφρασης. Η Γ2-Κ1 λέει: 
Ερευνητής. Και ένα τελευταίο πράγμα, πώς νομίζεις ότι εμείς σήμερα ξέρουμε για τον 

Τρωικό πόλεμο; 

Μαθήτρια. Δεν ξέρω. 

Ερευνητής. Δηλαδή όλα αυτά που είπαμε, πώς τα ξέρουμε; Γιατί αυτά δεν έγιναν 

τώρα σύντομα, έχει πολύ καιρό, πόσον καιρό δεν θυμόμαστε όμως, θυμάσαι περίπου; 

Μαθήτρια. Όχι. 

Ερευνητής. Έχει πάντως πολύ, έγιναν στα παλιά χρόνια, στα πολύ παλιά χρόνια, όπως 

λέει και το βιβλίο, θέλω να μου πεις πώς τα ξέρουμε εμείς σήμερα ότι έγιναν αυτά; 

Μαθήτρια. Νομίζω ότι είναι ιστορία αυτά. 

Ερευνητής. Εντάξει, αυτήν την ιστορία πώς την ξέρουμε εμείς; 

Μαθήτρια. Κάποιος την έφερε. 

Ερευνητής. Την έφερε πώς; 

Μαθήτρια. Όπως άλλοι συγγραφείς βγάζουνε βιβλία, ε, έτσι. 

Ερευνητής. Τα φαντάστηκε λες δηλαδή; 

Μαθήτρια. Ναι. 

Αλλά και ο διάλογος με τον Γ2-Α1 κινείται στο ίδιο μοτίβο: 
Ερευνητής. Εμείς πως γνωρίζουμε σήμερα για τον Τρωικό πόλεμο; 

Μαθητής. Από εγκυκλοπαίδειες, από διάφορες ταινίες που δείχνει… από τέτοια 

διάφορα… από βιβλία, από κόμικς, τέτοια. 

Ερευνητής. Ναι αλλά αυτοί που έγραψαν τις εγκυκλοπαίδειες, ή έφτιαξαν τις ταινίες ή 

έγραψαν τα κόμικς από πού το ξέρουν ότι έγινε αυτό; 

Μαθητής. Αυτοί… φαντάζομαι θάχαν εγκυκλοπαίδειες. 

Πιο χαρακτηριστική περίπτωση όμως είναι η Γ2-Κ2, η οποία θεωρεί ότι η 

ταινία είναι αυθεντική βιντεοσκόπηση των γεγονότων που συνέβησαν εκείνη την 

εποχή. Λέει συγκεκριμένα: 
Ερευνητής. Εμείς σήμερα πώς γνωρίζουμε, πώς ξέρουμε τι έγινε την εποχή εκείνη 

στον Τρωικό πόλεμο; 

Μαθητής. …από τις κασέτες τα βλέπουμε. 

Ερευνητής. Αυτοί που έφτιαξαν τις κασέτες, πού ήξεραν και τις έφτιαξαν; 
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Μαθητής. Υπήρχαν τότε (δείχνει τη χρήση κάμερας) και τους τραβούσαν, ή το 

’παιξαν κάποιοι άλλοι που είχαν δει. 

Ερευνητής. Τι είχαν δει; 

Μαθητής. Μπορεί να έζησαν και άλλοι και να το ’παιξαν. (!) 

Υπάρχει, δηλαδή, μια ταύτιση ανάμεσα στα ιστορικά γεγονότα και την 

κινηματογραφική ή τηλεοπτική εικόνα. 

Δεύτερη ομάδα 

Η δεύτερη ομάδα (Γ1-Α2, Γ2-Α2, Γ1-Κ2 και Γ2-Κ2) αποτελείται από 

παιδιά που δεν είδαν την ταινία και δε διδάχθηκαν το μάθημα. Συνεπώς οι 

όποιες ιστορικές γνώσεις τους μπορεί να προέρχονται από άλλες πηγές και ο 

στόχος των συνεντεύξεων αυτών είναι να ανιχνευθούν. 

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που προέκυψε από αυτές τις συνεντεύξεις είναι 

ότι δυο ερευνητικά υποκείμενα της ομάδας ενώ σημείωσαν, και πίστευαν, ότι 

δεν έχουν δει την ταινία, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, στην αναζήτηση 

της πηγής, έγινε αντιληπτό από τα ίδια ότι τελικώς είχαν παρακολουθήσει την 

“Τροία” σε DVD. Οι διάλογοι αυτοί, όπως είναι φυσικό, δε θα ληφθούν 

υπόψη, θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί η ύπαρξη λανθανουσών 

παραστάσεων που έχουν τα παιδιά από την παρακολούθηση ταινιών,  οι οποίες 

διαμορφώνουν ασυνείδητα τις ιστορικές ιδέες των παιδιών.  

Οι απαντήσεις, τώρα, για το αν ξέρουν κάτι για τον Τρωικό πόλεμο ήταν 

αρνητικές. Το γεγονός αυτό  έκανε τα παιδιά να αισθανθούν άβολα για την 

άγνοιά τους. Ο Γ2-Α2 ανάφερε ότι είχε ένα βιβλίο το οποίο όπως φαίνεται στη 

συνέχεια το είχε ρίξει μια ματιά, θέλοντας όμως να δικαιολογηθεί που δεν το 

διάβασε, λέει πως “είχα ένα βιβλίο, αλλά μου το έσκισε η αδελφή μου”. Δεν 

γνώριζαν, φυσιολογικά βεβαίως, ποιοι με ποιους πολέμησαν.  

Στην ερώτηση με τι πήγαν εκεί ο Γ2-Α2 αναφέρει πώς είδε σε μια εικόνα 

ότι πήγαν με καράβια.  
Ερευνητής. Με τι πήγαν εκεί αυτοί που πολέμησαν; 

Μαθητής. Με καράβια. 

Ερευνητής. Με καράβια, από πού το ξέρεις εσύ; 

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



 O κινηματογράφος ως παράγοντας  διαμόρφωσης των ιστορικών ιδεών των παιδιών. 

 57

Μαθητής. Το είχα δει στον Τρωικό πόλεμο, μια…  

Ερευνητής. Μία; 

Μαθητής.  Μια εικόνα με καράβια που πήγαιναν. 

Ο Γ1-Α2 στο άκουσμα του Οδυσσέα, διηγείται με συνοπτικό αλλά γλαφυρό 

τρόπο μια εκδοχή της Οδύσσειας σε κινούμενα σχέδια που είχε 

παρακολουθήσει σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.  

Όσο για το πώς νίκησαν, ο Γ2-Α2 χωρίς να γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο, 

αναφέρει ότι είχαν δει κάπου σε μια εικόνα ένα ξύλινο άλογο.  
Ερευνητής. Θυμάσαι μήπως με ποιο τρόπο νίκησαν; Ποιοι νίκησαν; 

Μαθητής. Είχαν φτιάξει ένα άλογο ξύλινο… 

Ερευνητής. Ναι, ποιοι; 

Μαθητής. Δε θυμάμαι. 

Ερευνητής. Δε θυμάσαι. Είχαν φτιάξει ένα άλογο ξύλινο, πώς το έλεγαν, θυμάσαι; 

Μαθητής. …(νεύμα όχι) 

Αλλά και οι απαντήσεις για το πώς ήταν ντυμένοι, τι όπλα είχαν, πώς 

πολεμούσαν προέρχονται μόνο από εικόνες και τηλεοπτικές σειρές. Η απάντηση 

του Γ1-Α2 για τα ρούχα που φορούσαν παραπέμπει σε τηλεοπτικές σειρές 

κινουμένων σχεδίων ή σειρές τύπου “Ηρακλή”. Λέει λοιπόν “είχανε άσπρα ρούχα, 

δεν είχαν παπούτσια, είχανε πέδιλα και φορούσαν ρούχα… δεν είχαν ούτε 

παντελόνια… ήτανε γυμνοί και φορούσαν…”. Στην ερώτηση από πού τα ξέρουν, 

αναφέρουν πως έχουν ιστορικά βιβλία, αλλά δεν τα έχουν διαβάσει. Ο Γ2-Α2 

λέει “έβλεπα εικόνες, ιστορία δε διάβαζα πολύ”.  

Όσον αφορά στα πρόσωπα κανένα όνομα δε φαίνεται να τους θυμίζει κάτι, 

ούτε καν αυτό του Αχιλλέα. Η έκπληξη, βεβαίως, προήλθε όταν στην ερώτηση 

αν γνωρίζουν τον Αγαμέμνονα, για τον οποίον είχαν διδαχθεί πριν από λίγο 

μόλις καιρό, στο Μυκηναϊκό πολιτισμό, ο Γ2-Α2 απάντησε, “από το Fame 

Story;”. Είναι αλήθεια τέτοια η δύναμη της τηλεοπτικής εικόνας ή είναι τόσο 

αδύναμη η σχολική ιστορία; 

Όπως ήταν αναμενόμενο δεν απάντησαν στις ερωτήσεις για γεγονότα ή 

άλλες λεπτομέρειες έπεφταν στο κενό.  
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Η προσοχή στράφηκε μόνο στο χώρο των ιστορικών ντοκουμέντων. Πώς, 

δηλαδή, γνωρίζουμε εμείς σήμερα για τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Και εκεί 

όμως δεν υπήρξαν κάποιες απαντήσεις αφού το μόνο που εκδήλωσαν ήταν η 

άγνοιά τους. Μόνο ο Γ2-Α2 είπε πως αυτό που έγινε την εποχή εκείνη, μάλλον 

“θα έκαναν ανασκαφές και…” “…θα ανακάλυψαν” το Δούρειο Ίππο, τον οποίο 

είχαν αναφέρει σε κάποια προηγούμενη ερώτηση. Σε επόμενη ερώτηση που 

επανήλθαμε για το πώς γνωρίζουμε λεπτομέρειες γι αυτήν την ιστορία, 

δήλωσαν άγνοια. Ο Γ1-Α2 είπε πως θυμάται καλά “μόνο αυτά που είδε από την 

τηλεόραση”. 

Τρίτη ομάδα 

Οι συνεντεύξεις της τρίτης ομάδας (Γ1-Α3, Γ2-Α3, Γ1-Κ3 και Γ2-Κ3) 

ελήφθησαν μετά τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας και μάλιστα μετά 

το πέρας του επαναληπτικού μαθήματος, όπου φυσιολογικά τα παιδιά θα είχαν 

ξαναδιαβάσει το μάθημα. Συνεπώς οι απαντήσεις τους αναμενόταν να 

βασίζονται πλήρως και αποκλειστικά στη σχολική διδασκαλία, δηλαδή το 

σχολικό εγχειρίδιο και τις αναφορές της δασκάλας, οι οποίες προφανώς 

αναπαράγουν την αφήγηση του βιβλίου. 

Καταρχήν όλα τα παιδιά γνώριζαν για τον Τρωικό πόλεμο. Τα δύο από 

τα τέσσερα παιδιά ανάφεραν ότι θυμούνται το Δούρειο Ίππο, ενώ ένα ανάφερε 

το συμβάν, με το οποίο αρχίζει το κεφάλαιο του Τρωικού πολέμου στο βιβλίο, 

με τον Πάρη που κλήθηκε να δώσει το μήλο στην ομορφότερη και το έδωσε 

στην Αφροδίτη. Όλα πάντως ανάφεραν ότι αντίπαλοι στον Τρωικό πόλεμο 

ήσαν οι “Αχαιοί με τους Τρώες”. Όσο για την προέλευση των γνώσεών τους όλα 

τα παιδιά απάντησαν το ίδιο: “από το μάθημα” “γιατί μας βάζει η κυρία αυτά να τα 

μαθαίνουμε απέξω”.  Παρόλο όμως που μαθαίνουν το μάθημα απέξω οι δύο από 

τους τέσσερις δεν γνώριζαν με τι πήγαν εκεί  οι Αχαιοί. Η Γ1-Κ3 μας είπε ότι 

πήγαν εκεί με το… “Σούνιο” και ο Γ2-Α3 με το άλογο, για να συμπληρώσει ότι 

εννοεί το Δούρειο Ίππο και ότι τον κουβαλούσαν με τα χέρια μέχρι την Τροία. 

Ο τόπος απ’ όπου απέπλευσαν τα καράβια είναι επίσης άγνωστος για τα παιδιά 
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αυτής της ομάδας, αν και αναφέρεται ρητά η Αυλίδα καθώς επίσης υπάρχει κι 

ένα ολόκληρο σχετικό συνοδευτικό κείμενο, αυτό με τη θυσία της Ιφιγένειας, 

για τον τόπο που συγκεντρώθηκε ο ελληνικός στόλος.  

Ο αριθμός των πολεμιστών, όπως και των πλοίων που συγκεντρώθηκαν 

είναι επίσης παντελώς άγνωστος για τα παιδιά αυτά παρόλο που στο βιβλίο 

αναφέρεται ότι “συγκεντρώθηκαν στην Αυλίδα κάπου χίλια διακόσια πλοία και εκατό 

χιλιάδες πολεμιστές” (Ο.Ε.Δ.Β., 2005:170).  

Γνώριζαν βεβαίως όλοι, από το μάθημα και τη δασκάλα, για τους νικητές 

του Τρωικού πολέμου, τους οποίους ανάφεραν ως Αχαιούς. Η περιγραφή του 

τρόπου με τον οποίο νίκησαν, όχι μόνον παραπέμπει ευθέως στη σχετική 

περιγραφή του σχολικού εγχειριδίου, αλλά χρησιμοποιούνται και οι φράσεις 

του βιβλίου αυτούσιες (Ο.Ε.Δ.Β., 2005:175): “ο Οδυσσέας επινόησε το Δούρειο 

Ίππο και μπήκαν μέσα οι πιο τολμηροί” (Γ2-Κ3) “επειδή οι Τρώες είχαν προστάτη 

τους τον Ποσειδώνα και ο Ποσειδώνας ήταν το σύμβολό του το άλογο, το βάλανε έξω 

από τα τείχη κι έτσι το βράδυ που κοιμόντουσαν βγήκαν οι Αχαιοί και έκαψαν την 

Τροία” (Γ2-Α3) “και πήραν και λάφυρα” (Γ2-Κ3). Ωστόσο, δεν έλειψε και μια 

περίπτωση φανταστικής αφήγησης για την κατάληψη της Τροίας, χωρίς 

βεβαίως ο συγκεκριμένος μαθητής να έχει παρακολουθήσει κάποια ταινία 

σχετικά με τον Τρωικό πόλεμο. Ο Γ1-Α3 αναφέρει, λοιπόν, ότι για να 

περάσουν τα τείχη της Τροίας “… τους είπε… ένας… μάγος ήταν; κάτι ήταν… 

είπε… πέταξε ένα πουλί, πρώτα να περάσει το πουλί και μετά να περάσετε εσείς με τα 

καράβια”. Προφανώς η απάντηση αυτή προέρχεται από την ταινία «O Ιάσονας 

και οι Αργοναύτες25», την οποία είχαν δει παλιότερα στην τάξη, κατά τη 

διδασκαλία της Αργοναυτικής εκστρατείας. Όσο αφορά στα πρόσωπα που 

βρισκόταν μέσα στο Δούρειο Ίππο, φυσιολογικά δε γνώριζαν κανέναν, 

ανάφεραν μόνο αυτό που λέει και το βιβλίο “μπήκαν οι πιο τολμηροί”.   

                                                 
25 Πρόκειται για μια τηλεοπτική διασκευή της Αργοναυτικής εκστρατείας, συμπαραγωγή της HALLMARK 
και του RTL το 2000, σε σκηνοθεσία του Sean Barton με πρωταγωνιστές τους Jason London, Frank Langella, 
Natasha Henstridge, Derek Jacobi, Olivia Williams, Angus Macfadyen και του Dennis Hopper.  
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Τα παιδιά αυτής της ομάδας αγνοούν επίσης το χρόνο που έγινε ο 

Τρωικός πόλεμος, η Γ2-Κ3 απάντησε ότι ο πόλεμος αυτός διάρκεσε δέκα 

χρόνια. Και το γνώριζε αυτό διότι το άκουσε από τη δασκάλα της. Ενώ οι άλλοι 

δύο δε θυμούνται τίποτα για το χρόνο που διάρκεσε ο πόλεμος, ο Γ1-Α3 

αναφέρει ότι ο πόλεμος διάρκεσε 400 χρόνια, πληροφορία που την άκουσε στο 

χώρο “που παίρνουμε τις μπάλες”, είναι ο χώρος πολλαπλών εκδηλώσεων. Στο 

χώρο αυτό γίνονται οι σχολικές γιορτές και η τελευταία από αυτές ήταν η 

γιορτή της 25ης Μαρτίου, όπου πιθανόν να άκουσε για τα 400 χρόνια της 

τουρκικής σκλαβιάς. 

Οι απαντήσεις τους για την αιτία του Τρωικού πολέμου, είναι πάντα  

σύμφωνες με την αφήγηση του σχολικού βιβλίου. Αναφέρουν, συγκεκριμένα, 

την αρπαγή της ωραίας Ελένης από τους Τρώες.   

Τα πρόσωπα που θυμούνται από αυτόν τον πόλεμο είναι ελάχιστα, δύο 

από τα παιδιά αναφέρουν μόνο τον Αχιλλέα, ενώ αναφέρθηκαν ακόμη ο 

Οδυσσέας, Πάτροκλος, ο Πάρης, ο Έκτορας και ο Πρίαμος.  

Στην ερώτηση πώς ήταν ντυμένοι την εποχή εκείνη, δύο από τα παιδιά της 

ομάδας δε γνώριζαν τίποτα ενώ και οι απαντήσεις των άλλων δύο ήσαν 

ολιγόλογες και αόριστες. “Με στολές και πανοπλίες” λέει η Γ1-Κ3, “με πανοπλία, 

με σπαθί και με βέλη μεγάλα” (δόρατα, προφανώς) λέει ο Γ2-Α3, απαντήσεις που 

προέρχονται από εικόνες του βιβλίου, όπως οι ίδιοι δηλώνουν.  

Οι απαντήσεις τους για το χώρο που σκοτώθηκαν ο Αχιλλέας, ο 

Μενέλαος και ο Αγαμέμνονας είναι απολύτως σύμφωνες με την αφήγηση του 

σχολικού βιβλίου. Κανείς δεν γνώριζε φυσιολογικά πού πέθανε ο Μενέλαος και 

ο Αγαμέμνονας. Για τον Αχιλλέα απάντησαν, πάλι σύμφωνα με το βιβλίο, ότι 

σκοτώθηκε “έξω από τα τείχη της Τροίας, από ένα βέλος που του έριξε ο Πάρης”. 

Μόνο ένας θυμόταν το όνομα Μενέλαος, ότι ήταν άντρας της Ελένης. Ακόμα, 

όμως, και τον Αγαμέμνονα τον θυμόταν μόνο δύο και μόνο ως αδελφό του 

Μενέλαου, όπως ακριβώς αναφέρεται και στο βιβλίο (Ο.Ε.Δ.Β., 2005:169) και 
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όχι ως δυνατό βασιλιά των Μυκηνών και αρχηγό της εκστρατείας, όπως επίσης 

αναφέρεται στη συνέχεια της ίδιας πρότασης και σε άλλα σημεία παρακάτω.  

Οι δύο από τους τέσσερις μαθητές αυτής της ομάδας απάντησαν ότι δε 

θυμούνται κάτι άλλο από τον Τρωικό πόλεμο. Οι απαντήσεις των άλλων δύο 

για τις μνήμες τους σχετικά με τον πόλεμο έχουν την αναφορά τους στο βιβλίο. 

Συγκεκριμένα ο Γ2-Α3 αναφέρθηκε στο επεισόδιο του θυμού του Αχιλλέα και 

είπε ότι “μάλωσε η μαμά του όταν έκλαιγε ο Αχιλλέας και είπε στον Ήφαιστο να του 

φτιάξει μια στολή. Κι έτσι πήγε στον πόλεμο”. Ο Γ1-Α3 θυμάται το μήνυμα που 

έστειλε ο Αγαμέμνονας στους Αχαιούς και την άμεση ανταπόκρισή τους με 

2000 πλοία. 

Σχετικά με την οργή του Αχιλλέα για τον Αγαμέμνονα μόνο ένας θυμάται 

ότι το ανάφερε η δασκάλα τους αλλά δε θυμόταν κάτι περισσότερο. Οι 

υπόλοιποι αγνοούσαν εντελώς το περιστατικό. 

Οι απαντήσεις των παιδιών για τα όπλα της εποχής προέρχονται από το 

μάθημα και συγκεκριμένα από τις εικόνες και τα σκίτσα του βιβλίου, άλλα 

βιβλία και video. Αναφέρουν συνολικά τις πανοπλίες, τις ασπίδες, τα δόρατα, 

τα σπαθιά, τα τόξα και τα βέλη. Η Γ1-Κ2 αναφέρει ότι όχι μόνο γνωρίζει αλλά 

και φαντάζεται πώς ήταν τα όπλα τους γιατί “τα δείχνει και στα βιβλία και μπορεί, 

αυτό από όσα έχω ακούσει εγώ και άλλοι μπορεί, να το φανταστεί κανείς πώς είναι, 

γιατί από πολλές φωτογραφίες τα βλέπουμε και από βιβλία, από φωτογραφίες και από 

video, δεν είναι δύσκολο”. 

Για τον τρόπο που πολεμούσαν εκείνη την εποχή ή δεν απάντησαν 

καθόλου, οι δύο από τους τέσσερις, ή, οι άλλοι δύο, επαναλάμβαναν τα όπλα 

που είχαν αναφέρει πριν, δείχνοντας ότι δε γνώριζαν κάτι, καθώς το βιβλίο δεν 

αναφέρεται με λεπτομέρειες στις μάχες.  

Οι απαντήσεις των παιδιών στο τι έκαμαν οι Αχαιοί όταν βγήκαν από το 

Δούρειο Ίππο ήταν παρόμοιες, πήραν λάφυρα, έβαλαν φωτιά και έκαψαν την Τροία, 

χρησιμοποιώντας μάλιστα τις εκφράσεις και το ύφος του σχολικού βιβλίου. 
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Μεγαλύτερη εντύπωση έκανε στα παιδιά “εκεί που μπόρεσαν να ξεγελάσουν” 

τους Τρώες ότι ο Δούρειος Ίππος είναι “δώρο των θεών” και “μπήκαν στην Τροία 

και την έκαψαν”.  Ο Γ1-Α3 ανάφερε πώς του έκανε εντύπωση “που μπήκε ο 

Αχιλλέας στην Τροία”. Και εδώ ο διάλογος δείχνει ότι υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές πηγές για ιστορικά συμβάντα: 
Ερευνητής: Τι σου έκαμε μεγαλύτερη εντύπωση από τον Τρωικό πόλεμο; Κάποιο 

εντυπωσιακό γεγονός. 

Μαθητής: Γιατί μπήκε ο Αχιλλέας στην Τροία. 

Ερευνητής.  Πού το ξέρεις εσύ ότι μπήκε; 

Μαθητής:  Από το μάθημα. 

Ερευνητής.  Α, μάλιστα. Το μάθημα λέει αυτό το πράγμα; 

Μαθητής:  Ε…, όχι, όμως ένας φίλος μου έχει ένα βιβλίο ιστορίας και… τα λέμε στο 

σχολείο. 

Προφανώς, ο φίλος του είδε την ταινία αλλά, είτε δεν του ανάφερε διόλου 

γι αυτήν, είτε ο ίδιος δε θέλησε να αναφέρει ότι πηγή αυτής της πληροφορίας 

ήταν μια ταινία που είδε κάποιος άλλος. 

Τα παιδιά στενοχωρήθηκαν περισσότερο από την αρπαγή της Ελένης, την 

καταστροφή της Τροίας και το θάνατο του Αχιλλέα. 

Χάρηκαν δε, που ο Οδυσσέας μπόρεσε να φτιάξει το Δούρειο Ίππο και να 

νικήσουν οι Αχαιοί “επειδή, τότε, οι Αχαιοί ήταν και Έλληνες…” (Γ2-Α3) 

Τέλος, όλες οι απαντήσεις αυτής της ομάδας, σχετικά με το πώς 

γνωρίζουμε για τον Τρωικό πόλεμο σήμερα, είναι επηρεασμένες από τη δική 

τους αποκλειστική πηγή πρόσβασης στην Ιστορία, το σχολικό εγχειρίδιο. Όλα 

τα παιδιά ισχυρίζονται ότι όλα αυτά τα γνωρίζουμε έτσι γενικά από τα 

μαθήματα, ενώ η Γ1-Κ3 μιλά πιο συγκεκριμένα λέγοντας ότι τα γνωρίζουμε 

“γιατί έχουμε ένα βιβλίο, την Ιστορία που λέει διάφορα πράγματα γι αυτά τα πράγματα, 

για τους Αχαιούς, για την Τροία” (Γ1-Κ3). Ζητώντας από τα παιδιά να εξηγήσουν 

πώς γνωρίζουν για τον Τρωικό πόλεμο οι συγγραφείς αυτών των βιβλίων ο Γ2-

Α3 λέει ότι “μπορεί να ήταν ένας παλιός, άνθρωπος, να υπήρχε τόσο παλιά και να τα 

ήξερε τότε και να τα έγραψε”. Παρόλα αυτά αναφέρουν πώς δεν γνωρίζουν 

κανένα που να έγραψε γι αυτά, αλλά ούτε αναφέρουν κάτι για ιστορικά 
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ευρήματα. Αγνοούν παντελώς το όνομα του Ομήρου αν και αναφέρεται στα 

συνοδευτικά κείμενα μαζί με τον Ευριπίδη. Μέσα στα κείμενα ο Όμηρος 

αναφέρεται επίσης αρκετές φορές ως ο άνθρωπος που έγραψε για την Ιλιάδα 

και την Οδύσσεια αλλά και στις εργασίες αναφέρεται ότι “Ο Τρωικός πόλεμος 

είναι ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο ο ποιητής Όμηρος μας έχει αφηγηθεί σαν 

παραμύθι” (Ο.Ε.Δ.Β., 2005:187).  

Τέταρτη ομάδα 

Οι συμμετέχοντες της τέταρτης ομάδας (Γ1-Α4, Γ2-Α4, Γ1-Κ4 και Γ2-Κ4) 

αποτελούν ουσιαστικά την ομάδα ελέγχου του βαθμού επιρροής των 

παραγόντων διαμόρφωσης των ιστορικών ιδεών. Και αυτό διότι, όπως 

προαναφέρθηκε, αυτά τα παιδιά έχουν δεχθεί τη διδασκαλία της ενότητας του 

Τρωικού πολέμου και αμέσως μετά το πέρας της ολοκλήρωσης, την επόμενη 

ημέρα, παρακολούθησαν την ταινία. Η ταινία προβλήθηκε στο εργαστήριο των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, επειδή ήταν η μόνη αίθουσα στο σχολείο που είχε 

ένα υποτυπώδες επίπεδο συσκότισης καθότι η προβολή έγινε πρωινές ώρες, τις 

ώρες του σχολείου. Χρησιμοποιήθηκε βιντεοπροβολέας που πρόβαλλε πάνω 

σε ειδική οθόνη προβολής και ενισχυτής ήχου ώστε να υπάρχει αρκετός ήχος 

στην αίθουσα, διότι ήταν αρκετά μεγάλη. Επιλέχθηκε ο βιντεοπροβολέας και 

όχι η τηλεόραση του σχολείου ώστε να προσομοιωθούν, κατά το δυνατόν 

περισσότερο, οι κινηματογραφικές συνθήκες. Η ταινία προβλήθηκε ολόκληρη 

με μία μόνο διακοπή, την ώρα του σχολικού διαλείμματος. Κατά τη διάρκεια 

της προβολής τα παιδιά παρακολουθούσαν με προσοχή και δε συζητούσαν 

μεταξύ τους. Ένα κορίτσι, μόνο, κάποιες στιγμές αφαιρούνταν και δεν 

παρακολουθούσε την ταινία ίσως λόγω της μεγάλης διάρκειάς της, ίσως διότι 

δεν κατόρθωνε να διαβάσει τους υπότιτλους, ή ίσως,  είχε κάποια προβλήματα 

συγκέντρωσης, αλλά δεν της έγινε καμιά παρατήρηση. Σε κανένα σημείο της 

προβολής δεν εξηγήθηκε τίποτα ενώ δε δόθηκαν επιπλέον πληροφορίες από 

τον ερευνητή, πριν, κατά τη διάρκεια της προβολής ή μετά την ταινία. Οι 

συνεντεύξεις ελήφθησαν μια εβδομάδα μετά την προβολή όπως ακριβώς 
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συνέβη με την ομάδα της διδασκαλίας, έτσι ώστε να μεσολαβήσει ο ίδιος 

χρόνος. 

Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, απαντώντας σχετικά με το τι θυμούνται 

για τον Τρωικό πόλεμο, ήταν περισσότερο ομιλητικά σε σχέση με όλες τις 

προηγούμενες ομάδες. Ωστόσο, οι απαντήσεις τους προέρχονται τόσο από τη 

διδασκαλίας που δέχθηκαν όσο και από την ταινία που είδαν. Άλλοι ανάφεραν 

γεγονότα από το βιβλίο, όπως ο Γ1-Α4, “… είχε παντρευτεί ο… ένας βασιλιάς, δε 

θυμάμαι το όνομά του, με τη θεά Θέτιδα, θεά τη θάλασσας, και επειδή είχε καλέσει όλους τους 

θεούς, δεν είχε καλέσει την Έριδα, η Έριδα επειδή θύμωσε έριξε ένα μήλο και μάλωσαν η 

Αθηνά, η Ήρα και η Αφροδίτη… και έγραφε πάνω το μήλο  η ομορφότερη. Ποιος θα το 

πάρει το μήλο. Αυτό το έλυσε ο Πάρης, πήρε το μήλο ο Πάρης και το έδωσε στην Αφροδίτη, 

επειδή του είχε υποσχεθεί ότι θα του δώσει την καλύτερη γυναίκα για σύζυγο. Εεε, τον 

βοήθησε και πήγε και έκλεψε την ωραία Ελένη και γι αυτό ο… πώς τον λένε; 

(…) ο Μενέλαος, και πήρε βοήθεια από τον Αγαμέμνονα, βασιλιάς και έτσι ξεκίνησε ο 

Τρωικός πόλεμος. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο καλύτερος πολεμιστής των Αχαιών ήταν ο 

Αχιλλέας.” Η αφήγηση του Γ2-Α4, ενώ έχει ως σημείο αναφοράς το βιβλίο, έχει 

σαφέστατα στοιχεία από την ταινία καθώς αναφέρει ότι είχαν πολεμήσει οι 

Έλληνες και ότι η Βρισηίδα ήταν ο λόγος για τον οποίο θύμωσε ο Αχιλλέας με 

τον Αγαμέμνονα. Λέει συγκεκριμένα, “είχαν πολεμήσει οι Έλληνες με τους Τρώες και 

ο Αχιλλέας είχε θυμώσει με τον… Μενέλαο, που ο Μενέλαος (προφανώς εννοεί τον 

Αγαμέμνονα) ήθελε να πάρει τη Βρισηίδα, τη γυναίκα του και ο Πάτροκλος φόρεσε τα ρούχα 

του Αχιλλέα και βγήκε στον πόλεμο και πολεμούσε με τον Έκτορα. Ο Έκτορας τον σκότωσε 

και ο Αχιλλέας ήθελε να πάρει εκδίκηση και πολέμησε με τον Έκτορα και σκοτώθηκε ο 

Έκτορας. Μετά ο αδερφός του Έκτορα, ο Πάρης με το βέλος του είχε πετύχει τη φτέρνα του 

Αχιλλέα και τον σκότωσε. Και μετά έφτιαξαν το Δούρειο Ίππο οι Έλληνες και τους 

νίκησαν”. Πέραν των δυο αυτών σημείων η αφήγηση είναι εμφανώς επηρεασμένη 

από το βιβλίο, αφού η σειρά των γεγονότων που περιγράφει είναι αυτή του 

βιβλίου. Οι άλλες δύο μαθήτριες της ομάδας ήταν πιο λακωνικές αναφέροντας 

μόνο την αρπαγή της ωραίας Ελένης και τον Αχιλλέα ως τα πράγματα που 
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θυμόταν για τον Τρωικό πόλεμο. Ως πηγή των πληροφοριών τους αναφέρουν 

μόνο το μάθημα και την ταινία που είδαν. 

Όσον αφορά στην ερώτηση ποιοι ήταν οι αντίπαλοι σε αυτόν τον πόλεμο, 

οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Οι δύο αναφέρουν “οι Τρώες με τους 

Έλληνες” ενώ οι άλλοι δύο λένε “οι Τρώες με τους Αχαιούς”. Οι τρεις από τους 

τέσσερις αναφέρουν ότι πήγαν με καράβια, ενώ μία μαθήτρια, αυτή η οποία 

αδυνατούσε να συγκεντρωθεί, δε γνώριζε με τι πήγαν εκεί. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά δύο παιδιά της ομάδας που 

προερχόταν  από το ίδιο τμήμα, ήταν μάλιστα τα δύο τα οποία ανάφεραν ότι 

αντίπαλοι των Τρώων ήταν  οι Έλληνες, γνώριζαν ότι η συγκέντρωση των 

Ελλήνων έγινε στην Αυλίδα. Γεγονός που, όπως ανάφεραν, το γνώριζαν από το 

μάθημα και τη δασκάλα τους.  

Ούτε και εδώ όμως υπάρχει κανένας που να θυμάται πόσοι ήταν οι 

Αχαιοί. Ο Γ1-Α4 είπε ότι ήταν “μεγάλος αριθμός αλλά δε θυμάμαι πόσοι” και ο Γ2-

Α4 είπε ότι ήταν πέντε χιλιάδες (5.000), προφανώς θεωρώντας ότι ο αριθμός 

ήταν αρκετά μεγάλος.  

Όλοι γνώριζαν τους νικητές του πολέμου. Οι απαντήσεις ήταν σύμφωνες 

με αυτές που είχαν δώσει νωρίτερα για τους αντιπάλους του πολέμου. Έτσι 

τους ανάφεραν τόσο ως Έλληνες, όσο και ως Αχαιούς. Ως προέλευση των 

απαντήσεων τους συνεχίζουν να αναφέρουν το μάθημα και την ταινία. Το 

σχολικό μάθημα, όπως αναφέρουν μέχρι τώρα, αποτελεί ισχυρό παράγοντα 

που επηρεάζει τις απαντήσεις των παιδιών, τουλάχιστον όσο και η 

κινηματογραφική ταινία. 

Όλοι γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο νίκησαν και μάλιστα αναφέρθηκαν 

σε αυτόν με αρκετή άνεση στην περιγραφή. Η Γ2-Κ4 μας λέει: 
 “ο Οδυσσέας σκέφτηκε το Δούρειο Ίππο και μπήκαν εκεί μέσα οι πιο αντρειωμένοι 

Έλληνες και το βράδυ όταν οι Τρώες γλεντούσαν επειδή νόμιζαν ότι οι Έλληνες 

έφυγαν. Τότε έβαλαν μέσα το Δούρειο Ίππο νομίζοντας πως είναι δώρο από τους 

θεούς. Όταν κοιμήθηκαν βγήκαν οι Έλληνες και κάψανε την Τροία”.  
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Το σχολικό εγχειρίδιο και η κινηματογραφική ταινία 

αλληλοσυμπληρώνονται στην παραγωγή των περιγραφών. Στο σχολικό 

εγχειρίδιο αναφέρεται η φράση “μπήκαν μέσα οι πιο αντρειωμένοι από τους 

Αχαιούς”, την οποία αναπαράγει η μαθήτρια βάζοντας στην θέση των Αχαιών 

του Έλληνες. Το βιβλίο αναφέρει πώς “γκρέμισαν τις πύλες και το έσυραν μέσα” 

κάτι που στην ταινία, όπως και στις περιγραφές των παιδιών απουσιάζει 

εντελώς. Η φράση πως θεωρούσαν το Δούρειο Ίππο δώρο των θεών προέρχεται 

επίσης από το βιβλίο αλλά και την κινηματογραφική αφήγηση. Στο ίδιο μοτίβο 

κινήθηκαν οι περιγραφές όλων των παιδιών.  

Ως εδώ η αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου και η κινηματογραφική 

αφήγηση λειτουργούν από κοινού συμπληρωματικά στις απαντήσεις των 

παιδιών. Η επόμενη ερώτηση με την οποία καλούνται τα παιδιά να 

κατονομάσουν τα πρόσωπα που βρισκόταν μέσα στο Δούρειο Ίππο αποτελεί 

την πρώτη αφηγηματική σύγκρουση μεταξύ της ταινίας και του βιβλίου. Όλα 

τα παιδιά είχαν να αναφέρουν κάποιον ή κάποιους από τους ήρωες του 

πολέμου. Αναφέρθηκαν, λοιπόν, ο Οδυσσέας και ο Αχιλλέας, στους οποίους ο 

σκηνοθέτης, στην ταινία, κάνει κοντινό πλάνο θέλοντας να γίνουν 

αναγνωρίσιμοι από τους θεατές. Τα παιδιά, μάλλον, σκεπτόμενα αυθόρμητα, 

ανάφεραν και τον Αγαμέμνονα, ο οποίος φαίνεται στις αμέσως επόμενες σκηνές 

της ταινίας, φαίνεται μέσα στην Τροία να συμμετέχει στην καταστροφή της. 

Παρατηρούμε ότι συμπληρώνουν με τη φαντασία τους όποια αφηγηματικά 

κενά παρατηρούν στην ταινία. Το ενδιαφέρον εδώ είναι, ότι ενώ τα δύο παιδιά 

τα οποία αναφέρουν ότι αυτό το είδαν στην ταινία, τα άλλα δύο δεν μπορούν 

να θυμηθούν από πού γνωρίζουν αυτήν την πληροφορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι 

στην πρώτη αντιφατική αφήγηση, η κινηματογραφική ταινία είναι αυτή η οποία 

υποβάλει και επιβάλει την αφήγησή της. 

Και τα παιδιά αυτής της ομάδας δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά με το 

χρόνο, εφόσον κανένα δεν γνώριζε, ούτε στο περίπου, ποια εποχή έγινε αυτός ο 

πόλεμος. Όσον αφορά στη διάρκεια, γνώριζαν ότι διάρκεσε πολλά χρόνια, όμως 
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η σχέση τους με το χρόνο, και με τον ιστορικό χρόνο ακόμη περισσότερο, 

παραμένει προβληματική. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο, χωρίς να το 

πολυσκεφτούν, να πουν ότι ο πόλεμος διάρκεσε εκατό χρόνια. Ωστόσο, ο Γ2-

Α4 απάντησε σωστά ότι ο πόλεμος  διάρκεσε δέκα χρόνια, πληροφορία που τη 

γνώριζε από τα βιβλία.  

Στην αναζήτηση των αιτίων, παρόλο που επιφανειακά φαίνεται ότι οι 

απαντήσεις προέρχονται και από το σχολικό εγχειρίδιο και την ταινία, φαίνεται 

ότι και εδώ η ταινία είναι αυτή που τελικά διαμορφώνει την άποψή τους για τα 

γεγονότα. Η Γ2-Κ4 αναφέρει ότι ο πόλεμος έγινε “και επειδή ο Αγαμέμνονας 

μισούσε τους Τρώες αλλά προσπαθούσαν να γίνει ειρήνη. Αλλά επειδή πήρε ο Πάρης 

την ωραία Ελένη άρχισε ο πόλεμος”. Όσο για το γιατί έκλεψε ο Πάρης την ωραία 

Ελένη, ο ακόλουθος διάλογος με το Γ1-Α4 είναι διαφωτιστικός: 
Μαθητής.  Γιατί ήταν πολύ όμορφη και έλεγε ότι την αγαπούσε. 

Ερευνητής.  Από πού την αγάπησε; 

Μαθητής.  Είχε γίνει, έτσι, ένας εορτασμός και πήγε πάνω στο δωμάτιό της και την 

έκλεψε. 

Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα ότι οι απαντήσεις των παιδιών πηγάζουν από 

την ταινία αφού μόνο σε αυτήν παρουσιάζεται ο Αγαμέμνονας να μισεί και να 

φθονεί τους Τρώες. Πολύ, δε, περισσότερο χαρακτηριστική της 

κινηματογραφικής αφήγησης, είναι οι αναφορές στα πλάνα της ταινίας που 

δείχνουν έναν εορτασμό που γινόταν στη Σπάρτη και τη συνάντηση της Ελένης 

με τον Πάρη στο δωμάτιό της. 

Οι ήρωες που θυμούνται τα παιδιά αυτής της ομάδας είναι  περισσότερα 

από κάθε άλλη ομάδα. Αναφέρουν συγκεκριμένα τον Αχιλλέα, τον Οδυσσέα, τον 

Αγαμέμνονα, το Μενέλαο, τον Πάτροκλο, τον Πάρη, τον Έκτορα, τον Πρίαμο, τη 

Βρισηίδα, τη γυναίκα του Έκτορα (Ανδρομάχη), το παιδί του, την ωραία Ελένη και 

τον Αίαντα. Συνολικά αναφέρονται δώδεκα πρόσωπα και το μωρό του Έκτορα, 

δηλαδή όλα τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην ταινία. Όμως και η 

απάντηση των παιδιών από πού θυμούνται τα ονόματα είναι ξεκάθαρη: “πιο 

πολύ από την ταινία” λένε παραγνωρίζοντας το σχολικό εγχειρίδιο.  
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Οι περιγραφές των παιδιών για τα ρούχα που φορούσαν είναι πιο ζωντανές 

και συνοδεύονται από χειρονομίες που φανερώνουν μια οικειότητα με το 

ντύσιμο της εποχής.  
Ερευνητής. Πώς ήταν ντυμένοι, τι φορούσαν; 

Μαθήτρια. (Γ2-Κ4) Οι πολεμιστές ήταν με πανοπλίες, τόξα, κράνη, μαχαίρια, σπαθιά 

και οι άλλοι οι βασιλιάδες ήταν με… με κάτι… κάπως σα φορέματα…(δείχνει πάνω 

στο σώμα της το μανδύα, το μήκος του, τη ζώνη που έδεναν στη μέση) 

Ερευνητής.  Μανδύες; 

Μαθήτρια (Γ2-Κ4)  Ναι, ο Πρίαμος, γιατί ο Μενέλαος και ο Αγαμέμνονας φορούσαν 

κάτι πανοπλίες, έτσι (δείχνει πάνω στο σώμα της, η περιγραφή είναι της ταινίας). 

Ερευνητής. Αυτά, από πού τα θυμάσαι; 

Μαθήτρια (Γ2-Κ4)  Από την ταινία. 

Και ο Γ2-Κ4 αναφέρθηκε, επίσης, σε πανοπλίες και κράνη, όταν ρωτήθηκε 

όμως, από πού τα ξέρει αυτά που περίγραψε μας απάντησε “επειδή οι πολεμιστές 

έτσι ήταν και αυτοί είναι πολεμιστές”. Η απάντηση δείχνει μια εντύπωση που έχει 

ήδη πλάσει για τους πολεμιστές άλλων εποχών. Η εντύπωση αυτή προέρχεται 

από εικόνες σε βιβλία και από την ταινία (Γ2-Α4), δηλαδή κυρίως από οπτικά 

ερεθίσματα, ακίνητες εικόνες σε διάφορα βιβλία και κινούμενες εικόνες από 

αυτήν αλλά και άλλες ταινίες εποχής που έχει δει. Οι εικόνες αυτές έχουν 

οδηγήσει σε μια γενίκευση για τις ενδυμασίες στα παλιά χρόνια των ανθρώπων 

γενικώς και των πολεμιστών ειδικότερα. 

Και οι επόμενες ερωτήσεις έχουν ως στόχο να ανιχνεύσουν τους 

παράγοντες πληροφόρησης των παιδιών. Στην ερώτηση ποιοι από τους 

πρωταγωνιστές του πολέμου σκοτώθηκαν, αναφέρουν τον Αχιλλέα, τον Πάτροκλο, 

τον Έκτορα αλλά και τον Αγαμέμνονα και το Μενέλαο. Όταν ρωτήθηκαν πού 

σκοτώθηκε ο καθένας, ο Γ1-Α4 περιγράφει για το Μενέλαο: “ο Μενέλαος 

σκοτώθηκε στον πόλεμο, όταν είπε ότι είναι εύκολος για να πάρει πίσω την ωραία 

Ελένη, πολέμησε με τον Πάρη, αλλά ο Πάρης πήγε και έπεσε στα πόδια του αδερφού 

του και μετά τον σκότωσε ο Έκτορας”. Η αφήγηση αυτή όπως και της Γ2-Κ4 που 

λέει, “εκεί που είπε να πολεμήσει ο Πάρης με το Μενέλαο, αυτοί που αγαπάνε την 

ωραία Ελένη, και όποιος νικήσει θα την πάρει. Αλλά ο Πάρης δεν μπόρεσε να τον 
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νικήσει και ο Έκτορας τον χτύπησε στην κοιλιά”, είναι πιστή περιγραφή της 

κινηματογραφικής ταινίας. Ωστόσο, τα παιδιά δεν αισθάνονται άνετα 

αναφέροντας περιστατικά μόνο από την ταινία. Ο Γ2-Α4, παρόλο που επίσης 

αναφέρεται στην εκδοχή της ταινίας για το θάνατο του Μενέλαου, όταν 

ρωτήθηκε από πού το ξέρει απάντησε πολύ διστακτικά, “εεε… στο έργο” τόσο 

σιγανά, σαν να μην ήθελε να το πει και να το μάθουμε.  

Για τον Αγαμέμνονα η τοποθεσία του θανάτου του ήταν πάλι η Τροία και 

μάλιστα η Γ2-Κ4 λέει σχετικά, σκοτώθηκε “…νομίζω εκεί που πήγανε να κάψουνε 

την Τροία, ναι, η Βρισηίδα τον χτύπησε με μαχαίρι”. Η ίδια άποψη κυριαρχεί και 

για τον Αχιλλέα, ότι δηλαδή σκοτώθηκε μέσα στην Τροία, όταν την έκαιγαν και 

πήγε αυτός να σώσει τη Βρισηίδα.  

Όταν τέθηκε στα παιδιά η αφηγηματική αντίθεση ανάμεσα στο βιβλίο και 

την ταινία, οι απαντήσεις των παιδιών, ενώ ταλαντευόταν, συνήθως κατέληγαν 

στην αφήγηση της ταινίας όπως φαίνεται και από το διάλογο με τον Γ1-Α4:  
Ερευνητής.  Στο βιβλίο αναφέρεται ότι σκοτώθηκε σε μια μάχη, πάλι από τον Πάρη 

βέβαια, έξω από τα τείχη, θυμάσαι το δείχνει και μια φωτογραφία, στην ταινία το δείχνει 

μέσα, τι πιστεύεις ότι συνέβη πραγματικά; 

Μαθητής.  Πραγματικά… εντάξει τώρα τι να πιστέψω, μέσα, έξω, ότι νάναι. 

Ερευνητής.  Δεν ξέρεις, δηλαδή, ποιο από τα δύο είναι πιο πολύ αλήθεια. Εσύ ποιο 

πιστεύεις ότι είναι πιο πολύ αλήθεια; 

Μαθητής.  Ότι σκοτώθηκε στο τέλος της μάχης όπως είδαμε και στο έργο. 

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, όμως, έγινε και με την Γ2-Κ4, που δείχνει 

όχι μόνο την αφηγηματική υπεροχή των ταινιών, αλλά και την αναμονή μιας 

ιδανικής εξέλιξης των γεγονότων της ζωής, σύμφωνα με αυτή των 

κινηματογραφικών happy-end. 
Ερευνητής.  Στο βιβλίο δείχνει και λέει ότι ο Αχιλλέας σκοτώθηκε σε μια μάχη έξω, 

θυμάσαι μια εικόνα που τον δείχνει έξω; 

Μαθήτρια.  Ναι. 

Ερευνητής.  Ενώ στην ταινία δείχνει ότι σκοτώθηκε μέσα στην Τροία αφού βγήκε από 

το Δούρειο Ίππο, όπως μας είπες, και μετά προσπαθώντας να… τι έψαχνε; 

Μαθήτρια.  Τη Βρισηίδα. 
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Ερευνητής.  …προσπαθώντας λοιπόν να βρει τη Βρισηίδα να τη σώσει τον είδε ο 

Πάρης και τον σκότωσε. Τι πιστεύεις ότι έγινε πραγματικά; 

Μαθήτρια.  Ότι βρήκε τη Βρισηίδα, την πήρε, έφυγαν, πήγαν και έζησαν αλλά μετά 

πέθανε. 

Ερευνητής.  Μάλιστα. Δηλαδή, τίποτα από τα δυο που μας λέει δεν είναι αλήθεια; 

Μαθήτρια.  Εντάξει, λέω κι εκείνο που ο Πάρης τον χτύπησε στην Αχίλλειο πτέρνα, 

αλλά… 

Ερευνητής.  Από τα δύο αυτά ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο πιστευτό, πιο πραγματικό, 

από αυτό που λέει το βιβλίο και αυτό που μας δείχνει η ταινία; 

Μαθήτρια.  Αυτό που δείχνει η ταινία 

Ενώ όμως η κινηματογραφική αφήγηση είναι η κρατούσα, ο Γ2-Α4, ο 

οποίος μέχρι προηγουμένως μας απαντούσε, σε όλες τις ερωτήσεις, σύμφωνα 

με την ταινία, είναι ο ίδιος που δίσταζε να μας το ανακοινώσει, αναφέρει ότι ο 

Αχιλλέας σκοτώθηκε έξω από τα τείχη της Τροίας. Όταν του τέθηκε ρητά αυτή 

η αντίφαση, του βιβλίου και της ταινίας για το θάνατο του Αχιλλέα, συντάχθηκε 

κατηγορηματικά υπέρ του βιβλίου λέγοντας ότι ο Αχιλλέας “σκοτώθηκε έξω από 

τα τείχη επειδή τα βιβλία είναι πιο σωστά”. Ο ισχυρισμός αυτός όμως παραμένει 

φαινομενικός, αφού στην αμέσως επόμενη ερώτηση που ζητείται να αναφέρει 

τους λόγους που φιλονίκησαν ο Αχιλλέας με τον Αγαμέμνονα, αφηγείται με 

βεβαιότητα την κινηματογραφική εκδοχή. Και για να είμαστε σίγουροι 

επανήλθαμε με διευκρινιστικές ερωτήσεις, αλλά σε όλες του τις απαντήσεις 

ήταν πια σίγουρος. Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός: 
Ερευνητής.  Μάλωσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου ο Αχιλλέας με τον 

Αγαμέμνονα, το είδαμε και το διαβάσαμε. Για ποιο λόγο μάλωσαν; 

(…) 

Μαθητής.  Επειδή ο Αγαμέμνονας ήθελε να πάρει τη Βρισηίδα, τη γυναίκα του. 

Ερευνητής.  Η Βρισηίδα ποια ήταν; 

Μαθητής.  …η γυναίκα του Αχιλλέα. 

Ερευνητής.  Την είχε δηλαδή γυναίκα, τη Βρισηίδα; 

Μαθητής.  Όχι… ερωτευμένος ήταν. 

Ερευνητής.  Πώς τη γνώρισε τη Βρισηίδα; 

Μαθητής.  Στον Τρωικό πόλεμο την πήραν σα λάφυρο και ο Αχιλλέας την αγάπησε.  
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Ο Γ1-Α4 θυμάται τη φιλονικία του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα και 

αναφέρει ότι “μάλωσαν επειδή ο Αγαμέμνονας τη βασάνιζε την κοπέλα που αγαπούσε, 

δε θυμάμαι, εκείνη τη σκλάβα”.  Στη συνέχεια πάντως όταν τίθεται το ερώτημα 

για το όνομά της, Βρισηίδα ή Χρυσηίδα, απαντά απερίφραστα, Βρισηίδα. Η Γ2-Κ3 

απαντά, σύμφωνα με την πρόθεση της ταινίας να διαμορφώσει ο θεατής αυτήν 

την άποψη για την προσωπικότητα του Αγαμέμνονα. Λέει λοιπόν ότι ο 

Αγαμέμνονας μάλωσε επειδή “από όλους τους πολεμιστές αυτόν τον μισούσε 

περισσότερο…” άποψη που διατρέχει την ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος 

της.  Η κρίση λοιπόν για τα πρόσωπα του Τρωικού πολέμου χαρακτηρίζεται 

από την παρουσίασή τους στην ταινία, ανεξάρτητα από τις άλλες αναφορές, είτε 

στο βιβλίο, είτε στην τάξη από τη δασκάλα.  

Οι απαντήσεις, για τα όπλα της εποχής και τον τρόπο που πολεμούσαν, 

είναι μια καταγραφή των όπλων και των μαχών που είδαν στην ταινία. 

Αναφέρουν, τόξα, βέλη, ακόντια, σπαθιά, μαχαίρια, πανοπλίες, ασπίδες, ακόμα και 

τσεκούρια. “Πολεμούσαν με τη δύναμη και τα όπλα” (Γ2-Α4), “πάνω από τα τείχη 

κάθονταν αυτοί με τα τόξα και πετούσαν τα βέλη και όποιον πάρει” (Γ1-Α4) και “άμα 

έβγαζε ένας σπαθί, έβγαζε και ο άλλος και χτυπιούνταν με τα σπαθιά και μερικούς 

έπεφτε κάτω το σπαθί…” (Γ2-Κ4). Οι περιγραφές είναι πιστή λεκτική 

αναπαραγωγή σκηνών από την ταινία, παρόλο που ο Γ2-Α4 συνεχίζει να 

αναφέρει ως πηγή των λεγομένων του πρώτα τα βιβλία και στη συνέχεια 

αναφέρει την ταινία. 

Η ερώτηση τι θυμάσαι από αυτόν τον πόλεμο είναι ανοιχτή και τίθεται στα 

παιδιά για να μνημονεύσουν οποιοδήποτε γεγονός θυμούνται από τον πόλεμο. 

Κι εδώ οι απαντήσεις είναι προέρχονται από εντυπωσιακές σκηνές της ταινίας. 

“Θυμάμαι”, λέει ο Γ1-Α4, “ότι σ’ αυτόν τον πόλεμο επειδή είπε ο Αχιλλέας, ότι ο 

Απόλλωνας βοηθούσε τους Τρώες και είπε ότι άρα είναι εχθρός μας και με το σπαθί, 

του έκοψε το άγαλμα το κεφάλι. Θυμάμαι ότι στον πόλεμο είχανε πάει έξω από τα 

τείχη, πολεμούσανε και ότι είπε ο άντρας της Ελένης, πολέμησε με τον Πάρη, και 

αυτά…”. Ενώ η Γ2-Κ4 θυμάμαι ότι “ο Αχιλλέας εκεί που πήγε φώναζε τον 
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Έκτορα να πολεμήσουν, επειδή ο Έκτορας κατά λάθος σκότωσε τον Πάτροκλο τον 

ξάδερφό του, που τον αγαπούσε τόσο πολύ, και θύμωσε και από τα νεύρα του τον 

σκότωσε και τον έσερνε με τα άλογά του”.  

Η περιγραφή των παιδιών για το τι έκαμαν οι στρατιώτες όταν βγήκαν 

από το Δούρειο Ίππο είναι, ξανά, αφήγηση της ταινίας. 

Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν στα παιδιά οι θάνατοι των 

πρωταγωνιστών της ταινίας. Πρώτα-πρώτα ο θάνατος του Αχιλλέα “που ήταν 

τόσο δυνατός που μόνο στο τέλος χτυπήθηκε στην Αχίλλειο πτέρνα” (Γ2-Κ4). Αλλά 

και η σκηνή της ταινίας που ο Αχιλλέας πηγαίνει μπροστά στα τείχη των 

Τρώων και ζητά να μονομαχήσει με τον Έκτορα αναφέρθηκε από τον Γ1-Α4, 

“όταν πήγε ο Αχιλλέας και είπε να πολεμήσει με τον Έκτορα που είχε σκοτώσει το 

αδερφό του, τον Πάτροκλο, γιατί ο τέτοιος (εννοεί ο Έκτορας) πήγε να πολεμήσει 

μόνος του και δεν είπε να πετάξουν κάποιοι άλλοι βέλη και να τον βοηθήσουν”. Και οι 

δύο αυτές σκηνές απευθύνονται στο θυμικό του θεατή η πρώτη με το 

δραματικό τρόπο που παρουσιάζει το θάνατο του Αχιλλέα, στην προσπάθειά 

του να σώσει τη Βρισηίδα από τον Αγαμέμνονα. Η δεύτερη είναι ένα 

εντυπωσιακό πλονζέ26 με το οποίο ο σκηνοθέτης παρουσιάζει τον Αχιλλέα από 

ψηλά, μόνο του μέσα στο αχανές τοπίο μπροστά από τα τεράστια τείχη, 

θέλοντας να δείξει την αντίθεση ανάμεσα στο ένα άτομο που θαρραλέα 

αντιπαρατίθεται με τους χιλιάδες Τρώες απέναντί του.   

Τα παιδιά στεναχωρήθηκαν, όπως όλα τα παιδιά που γνώριζαν την 

ιστορία, από τους θανάτους των πρωταγωνιστών του πολέμου, του Αχιλλέα, 

του Πάτροκλου και του Έκτορα. Η αναφορά στο θάνατο του Έκτορα 

απαντάται για πρώτη φορά, και ερμηνεύεται από την εντυπωσιακή σκηνή της 

μονομαχίας, δραματικότητα της σκηνής του θανάτου του, και την περιφορά 

του νεκρού σώματος γύρω από τα τείχη της ταινίας.  

Χάρηκαν δε, από τη νίκη των Αχαιών και την καταστροφή της Τροίας και 

από τη διάσωση της Ανδρομάχης και Βρισηίδας, η οποία σύμφωνα με την 
                                                 
26 “Είναι η οπτική γωνία κατά την οποία ο φακός τοποθετείται πιο πάνω από το αντικείμενο που 
φωτογραφίζει” (Ασλανίδου, 1992: 25) 
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ταινία κόστισε το θάνατο του Αχιλλέα. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι ο Γ1-Α4 

ανάφερε πώς χάρηκε με το θάνατο του Μενέλαου, για τον οποίο ο σκηνοθέτης 

προδιαθέτει αρνητικά το θεατή, από την αρχή της ταινίας, που τον δείχνει να 

συμπεριφέρεται άγρια, να παραμελεί τη γυναίκα του, να πλησιάζει άλλες 

γυναίκες, μέχρι το τέλος, που, μιλά υποτιμητικά για τον πρωταγωνιστή της 

ταινίας,  τον Πάρη. Όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε “δε μου άρεσε και πολύ, έτσι, 

ήταν κακός άνθρωπος, έλεγε ότι είναι του χεριού του ο Πάρης, θα τον νικήσω και 

τέτοια”  

Στην αναζήτηση των ιστορικών τεκμηρίων, τέθηκε στα παιδιά το ερώτημα 

πώς γνωρίζουμε εμείς σήμερα για τον Τρωικό πόλεμο. Ανάφεραν λοιπόν, πως τα 

γνωρίζουμε από πληροφορίες, τα βιβλία, την Ιστορία, εννοώντας το μάθημα, 

και τις ταινίες.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς στην ταινία αποτελεί η απάντηση 

της Γ2-Κ4, η οποία δηλώνει ότι γνωρίζουμε για τον Τρωικό πόλεμο, διότι 

“όπως το είπε και στην ταινία ο Αχιλλέας, ότι το όνομά του θα μείνει ξακουστό, έτσι 

έμεινε… έμεινε μέχρι τώρα” 

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε τις απαντήσεις κάποιων παιδιών που 

αφήνουν την εντύπωση ότι οι σημερινές μας γνώσεις για τα γεγονότα του 

παρελθόντος βασίζονται σε ιστορικά ντοκουμέντα.  

Ο Γ1-Α4, ο οποίος απάντησε “ότι παλιά κάποιοι που γράφανε, είχαν 

παρακολουθήσει τον πόλεμο τα γράψανε ότι είχε γίνει και μέχρι σήμερα μας τα έχουνε 

φέρει”. Ζητώντας να μας αναφέρει κάποιον μας είπε ότι δεν έχει ακούσει ποτέ 

κανέναν,  όταν όμως ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν έχει ακούσει για τον Όμηρο 

απάντησε καταφατικά.  

Μα και η Γ2-Κ4, όταν επιμείναμε ζητώντας να μάθουμε περισσότερα, 

ανάφερε πως “οι αρχαιολόγοι, έψαξαν ερείπια και βρήκαν καμένα τα κάστρα της 

Τροίας”.  

Ένας άλλος δρόμος, που σκέφτηκε ο Γ2-Α4 για να φτάσουν τα γεγονότα 

του παρελθόντος σε μας, είναι η μετάδοση από στόμα σε στόμα. Λέει λοιπόν 
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για τον Τρωικό πόλεμο, “εκείνη την εποχή που ζούσαν τα έλεγαν οι μαμάδες στα 

παιδιά τους, τα παιδιά τους τα έλεγαν στα παιδιά τους, τα παιδιά τους τα έλεγαν στα 

παιδιά τους…”. Και ο διάλογος που ακολούθησε όμως είναι πολύ ενδιαφέρων. 
Ερευνητής.  Κι έτσι έφτασαν ως σήμερα. Ξέρεις κανέναν από την εποχή εκείνη που 

αφηγείται και τα έγραψε; 

Μαθητής.  Τον Όμηρο. 

Ερευνητής.  Από πού τον ξέρεις αυτόν. 

Μαθητής.  Αφού τα βιβλία γράφουν Ομήρου Οδύσσεια και έχει το όνομά του. 

Ερευνητής.  Αυτήν την Ομήρου Οδύσσεια όπως λες την έχεις εσύ σε βιβλίο; 

Μαθητής.  Ναι. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γ2-Α4 είναι ο μόνος που αναφέρει το όνομα 

του Ομήρου όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει κάποιον από την εποχή εκείνη που να 

έγραψε γι αυτά τα γεγονότα. 
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Συζήτηση 

Πηγές πληροφόρησης 

Τα γεγονότα που έχουν παρέλθει, τα οποία έχουν υπάρξει ή μπορεί να 

έχουν υπάρξει, κατέχουν ισχυρή θέση στο φαντασιακό (Moniot, 2000:49), το 

οποίο υπερβαίνει την άμεση εμπειρία. Αυτό το παρελθόν βρίσκεται σε κάθε 

πτυχή της καθημερινής δραστηριότητας των ατόμων. Βρίσκεται, στις 

καθημερινές συζητήσεις με το άμεσο οικογενειακό ή το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον, στα λογοτεχνικά έργα, στις τέχνες, την αρχιτεκτονική γύρω μας, 

τα μουσεία, τις ονομασίες δρόμων. Βρίσκεται ακόμη στη λαϊκή παράδοση, 

στους εθνικούς και σχολικούς εορτασμούς, στις ταινίες, το θέατρο και τα ΜΜΕ 

(Moniot, 2000:49-51˙ Lee και Ashby, 2000˙ Barton, 2001˙ Lee, 2001˙ 

Levstik  και Barton, 2001). Μιλάμε δηλαδή, για μια πανταχού παρούσα ιστορία 

(Moniot, 2000). Ο κάθε άνθρωπος προσλαμβάνει αυτό το παρελθόν από 

πολλές διαφορετικές, και κάποιες φορές, αντικρουόμενες πηγές. Αυτές τις 

προσλαμβάνουσες πληροφορίες τις επεξεργάζεται, τις ερμηνεύει και τις 

τροποποιεί σύμφωνα με το δικό του αντιληπτικό πεδίο αλλά και το ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του.  

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή με πληροφορίες που αφορούν γεγονότα του 

παρελθόντος από πολλές και διαφορετικές πηγές. Ανάφεραν, λοιπόν, ότι πολλά 

πράγματα τα γνωρίζουν από συγγενικά πρόσωπα όπως τη μαμά και τη γιαγιά, 

καθώς επίσης και από συζητήσεις με τους φίλους τους. Το σχολικό εγχειρίδιο και 

ο εκπαιδευτικός της τάξης αποτελούν επίσης συχνά αναφερόμενες πηγές από τα 

παιδιά. Τέλος, αναφέρουν πολλές φορές ως πηγές των πληροφοριών τους 

ιστορικά βιβλία, κόμικς, τηλεοπτικές σειρές, σειρές κινουμένων σχεδίων, 

κινηματογραφικές ταινίες, μουσεία και αγάλματα. Οι πηγές αυτές, στις οποίες 

αναφέρθηκαν μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Το 

άμεσο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το σχολικό 

περιβάλλον και τέλος όλες οι ανεπίσημες ή/και εκλαϊκευμένες ιστορικές 
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πηγές. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με τις προαναφερθείσες έρευνες, των 

Seixas (1993), Anvik και von Borries (1997), Levstik και Barton (2001 και 

2001b). Ωστόσο, όπως είναι φυσικό κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό βάρος 

στη διαμόρφωση των ιστορικών ιδεών των παιδιών.  

Η διδασκαλία της ιστορίας και το σχολικό εγχειρίδιο αποτελούν τις πλέον 

επίσημες μορφές πρόσβασης των μαθητών στο παρελθόν. Αυτό, άλλωστε, 

φαίνεται ξεκάθαρα από τις συνεντεύξεις. Όμως, σε ποιο βαθμό αυτές οι 

επίσημες πηγές ιστορίας επηρεάζουν την ιστορική εκδοχή που μένει στο μυαλό 

των παιδιών για ένα ιστορικό γεγονός;  

 

Η επιρροή των κινηματογραφικών ταινιών στις ιδέες των παιδιών 

Οι απαντήσεις των παιδιών της τρίτης ομάδας (3) –μόνο διδασκαλία– 

ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένες, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, με τη 

σχολική εκδοχή. Τόσο, που στο ερώτημα πώς γνωρίζουμε εμείς για τον Τρωικό 

πόλεμο σήμερα τα παιδιά, χωρίς να αναρωτηθούν, απαντούν αυθόρμητα από τα 

μαθήματα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, και τα παιδιά όλων των ομάδων, 

ακόμη και αυτών που δεν είχαν διδαχθεί το μάθημα στο σχολείο, μπροστά σε 

κάθε άγνωστη κατάσταση, σχετικά με το πού γνώριζαν κάτι, σχεδόν 

αυθόρμητα κατάφευγαν στη δασκάλα, στο μάθημα και στο βιβλίο. Οι αναφορές 

αυτές δεν είναι καθόλου τυχαίες. Οι αφηγήσεις στο σχολείο αποτελούν τη 

βασική μορφή μάθησης και το αποκλειστικό μέσο από το οποίο οι 

εκπαιδευτικοί αναμένουν από τα παιδιά να φανταστούν το παρελθόν. 

Αντίστοιχα ευρήματα έδειξε και η έρευνα του Marcus27 σε μεγαλύτερα παιδιά 

(high school) στις Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, στις συνεντεύξεις που πήρε ο Marcus 

σχετικά με τις γνώσεις τους για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαπιστώθηκε 

ότι θεωρούν πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης τους δασκάλους τους, τα 

σχολικά εγχειρίδια, τα ντοκιμαντέρ και τις πρωτογενείς πηγές. Οι 

                                                 
27 Marcus, A. 2003. Celluloid blackboard: Teacher practices with film and students’ historical 
understanding. Paper presented at the annual conference of the American Educational Research 
Association, Chicago. April 10. όπως αναφέρεται στο Marcus 2005:62 
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κινηματογραφικές ταινίες και οι συμμαθητές τους θεωρούνται λιγότερο 

αξιόπιστες πηγές. Τα κριτήρια αξιοπιστίας που ανάφεραν στις συνεντεύξεις τους 

ήταν τρία. Η αναγνώριση του κύρους, η αναγνώριση των κινήτρων της 

θεματολογίας και των προκαταλήψεων και τρίτον, η φύση της πηγής δηλαδή αν 

είναι πρωτογενής ή δευτερογενής. Ειδικά για τις ταινίες ανάφεραν ότι όλα αυτά 

που προβάλλουν διανθίζονται με μυθοπλασία και δεν είναι αλήθεια. Παρ’ όλες 

τις αναφορές τους για τις αξιόπιστες πηγές και τις επικρίσεις τους για τις ταινίες, 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος διαπιστώθηκε η σχέση τους με όλα εκείνα 

που θεωρούσαν αξιόπιστα ήταν παθητική. Χρησιμοποιούσαν πληροφορίες από 

όλες αδιακρίτως τις πηγές, βιβλίο, εκπαιδευτικός, ταινίες, φτιάχνοντας μια 

ενιαία αφήγηση. Η αφήγηση αυτή γινόταν χρησιμοποιώντας όλες τις 

πληροφορίες που θυμόταν. Η άντληση των πληροφοριών γινόταν από  τη 

μνήμη των παιδιών, στην οποία εξέχουσα θέση κατείχαν οι πληροφορίες από 

τις κινηματογραφικές ταινίες. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις έκαναν χρήση των 

πρωτογενών πηγών τις οποίες συνέκριναν με τις αφηγήσεις με άλλες 

πληροφορίες που είχαν υπόψη τους. 

Παρομοίως και τα παιδιά της έρευνάς μας αναγνωρίζουν τη γνωστική 

υπεροχή της επίσημης σχολικής διαδικασίας και του έντυπου μέσου έναντι 

άλλων πηγών πληροφόρησης και αναφέρουν ρητά την υπεροχή του βιβλίου 

αιτιολογώντας την άποψή τους λέγοντας ότι “τα βιβλία είναι πιο σωστά”. 

Εκφράζεται δηλαδή, η τεράστια επιρροή της σχολικής εκπαίδευσης και η, 

απόλυτη, εμπιστοσύνη των παιδιών στα σχολικά βιβλία, για τα οποία πιστεύουν 

ότι γράφτηκαν για να καταγράψουν την αλήθεια.  

Τα βιβλία-εγχειρίδια κινούνται γύρω από αυτό που ο Roland Barthes28 

(1970) αποκαλεί “αναφορική ψευδαίσθηση”, (referential illusion), που 

σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο λέγονται τα πράγματα είναι απλά ο τρόπος 

που τα πράγματα έγιναν. Για να επιτύχουν αυτήν την ψευδαίσθηση, τα 

εγχειρίδια εκμεταλλεύονται διάφορες γλωσσικές συμβάσεις. Πρώτα-πρώτα, τα 
                                                 

28 Barthes, R., (1970) “Historical Discourse” in Michael Lane, ed., Introduction to Structuralism. 
New York, 145-55, όπως αναφέρεται στο Wineburg, (2001) 
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εγχειρίδια μιλούν στο πάνσοφο τρίτο πρόσωπο. Ο αναγνώστης δε συναντά 

μέσα στο βιβλίο κάποιον συγγραφέα, αντιθέτως δίνεται η αίσθηση του 

συλλογικού συγγραφέα, ο οποίος μεταφέρει τη συλλογική μνήμη από τη θέση 

του υπερβατικού αφηγητή, του επαΐοντος από ψηλά. Επιπλέον, τα βιβλία της 

ιστορίας σπανίως παραθέτουν ιστορικά ντοκουμέντα και, όταν το κάνουν, αυτά 

αποτελούν συμπληρωματικό υλικό το οποίο δεν συσχετίζεται οργανικά με το 

κείμενο. Ειδικότερα για το εγχειρίδιο της τρίτης τάξης, τα συμπληρωματικά 

κείμενα βρίσκονται στο τέλος της ενότητας, πίσω ακόμα και από τις ασκήσεις 

του κειμένου. Στα κείμενα αυτά χρησιμοποιείται η ίδια διάταξη –

γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα, θέση– με το αφηγηματικό κείμενο του 

μαθήματος με αποτέλεσμα να χάνουν την αποδεικτική τους αξία και να 

λογίζονται ως συμπλήρωμα ή επέκταση του μαθήματος. Άλλωστε, η 

γεγονοτολογική και αφηγηματική προσέγγιση του μαθήματος δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια αξιοποίησής των προς την κατεύθυνση της ιστορικής 

αναζήτησης και κατανόησης. Κατά πόσο όμως αυτές οι φραστικές σταθερές 

αξίες, παραμένουν πράγματι σταθερές, θα κριθεί στις αντιφατικές καταστάσεις 

που παρουσιάζονται στην ταινία και το βιβλίο. Υπάρχουν αρκετά σημεία, όπως 

προαναφέρθηκαν, που παρουσιάζουν διαφορετικά κάποια γεγονότα του 

Τρωικού πολέμου.  

Κατ’ αρχήν, τα παιδιά της ομάδας 2, που δεν είχαν δει την ταινία, ούτε 

διδάχθηκαν το μάθημα, δεν είχαν ιδέα ποιοι με ποιους πολέμησαν. Δεν είχαν, 

δηλαδή, καμιά απολύτως πληροφόρηση από οποιαδήποτε άλλη πηγή.  

Η ομάδα 1, η οποία περιλάμβανε τα παιδιά που είχαν δει την ταινία στον 

κινηματογράφο πριν από αρκετό καιρό, απάντησε, σύμφωνα με την 

κινηματογραφική αφήγηση, ότι αντίπαλοι των Τρώων ήταν οι Έλληνες.  

Τα παιδιά της ομάδας 3 απάντησαν ομοθυμαδόν ότι αντίπαλοι των 

Τρώων ήταν οι Αχαιοί, εναρμονιζόμενα πλήρως με την σχολική αφήγηση.  

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ομάδα 4, διδασκαλία και ταινία, όπου 

αναμενόταν το αποτέλεσμα της αφηγηματικής αντίφασης. Τα δυο από τα 
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παιδιά της ομάδας ανάφεραν όπως και αυτά της ομάδας 3 του αντίπαλους των 

Τρώων, ως Αχαιούς. Τα ίδια δυο παιδιά, από το ίδιο τμήμα μάλιστα, ήταν τα 

μοναδικά που γνώριζαν ότι η συγκέντρωση του στόλου έγινε στην Αυλίδα. Ως 

πηγή της πληροφόρησής τους ανάφεραν τη δασκάλα τους, γεγονός που 

καταδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη μελέτη ενός θέματος 

στη σχολική τάξη. Όπως επισημαίνουν και οι Nichol και Dean (2003) ο 

εκπαιδευτικός και τα μαθησιακά υλικά αποτελούν τους βασικούς παράγοντες 

μεταφοράς της γνώσης στους μαθητές. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η διδακτική 

διαδικασία είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με το σχεδιασμό της. 

Στη συνέχεια φάνηκε η πρώτη ρωγμή που επέφερε η ταινία στην 

διδασκαλία της ενότητας. Παρόλη την εκφραζόμενη υπεροχή της σχολικής 

εκδοχής, δυο παιδιά ανάφεραν τους Αχαιούς του βιβλίου, ως Έλληνες. Η 

αναφορά αυτή, έγινε αυθόρμητα χωρίς να υπάρξει κάποια σύγκρουση ή έστω 

κάποιος δισταγμός σε σχέση με τη διδασκόμενη εκδοχή. Η σχολική εκδοχή 

των αόριστων Αχαιών παρουσίασε την πρώτη της ατονία μπροστά στους 

ζωντανούς Έλληνες της ταινίας. 

Το ίδιο συνέβη, και μάλιστα εντονότερα, στην αμέσως επόμενη 

περίπτωση διαφορετικής αφήγησης που αφορά τα αίτια του δεκάχρονου 

πολέμου στην Τροία. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ομάδες 1 και 3 απάντησαν 

και πάλι σύμφωνα με την αποκλειστική πηγή πληροφόρησης που είχαν. Στην 

ομάδα 4 όσο κυλούσε η συνέντευξη φαίνεται ότι κάθε παιδί συνέκλινε όλο και 

περισσότερο στην κινηματογραφική αφήγηση. Δεν είχε πλέον να επιλέξει 

ανάμεσα σε δυο ισότιμες αντιφατικές αφηγήσεις, αλλά ανάμεσα σε μια Ιστορία 

και σε μια βιωμένη μπροστά στα μάτια του κατάσταση. Τι κι αν τα βιβλία 

γράφτηκαν για να καταγράψουν την αλήθεια, οι ταινίες γυρίστηκαν για να 

δείξουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Όπως αναφέρει ο Seixas, μια ταινία 

που δείχνει στιγμές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων καθιστά πιο πιστευτή 

την αφήγησή της (1993) στα μικρά αλλά και στα μεγάλα γεγονότα.  
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Άλλωστε, κάθε ταινία αντανακλά τις συμβάσεις της εποχής στην οποία 

γυρίζεται. Όσο πιο σύγχρονη είναι μια ταινία, τόσο οι συμβάσεις της 

πλησιάζουν ή και ταυτίζονται με αυτές του θεατή. Συγκεκριμένα από την αρχή 

της κινηματογραφικής “Τροίας” βλέπουμε μπροστά μας τους ανθρώπους της 

εποχής να δειπνούν, να διασκεδάζουν και να φιλιούνται, να κλαίνε και να 

στενοχωριούνται, να αγαπιούνται και να αγκαλιάζονται στο ιστορικό φόντο της 

εποχής εκείνης, όπως ακριβώς εμάς σήμερα. Βλέπουμε ακόμα έναν άπιστο και 

άξεστο σύζυγο, το Μενέλαο να αγνοεί τη σύζυγό του κι έναν άπληστο βασιλιά, 

τον Αγαμέμνονα, να επιβουλεύεται την πλούσια Τροία. Συμπεριφορές και 

καταστάσεις που όχι μόνο δεν ξενίζουν το θεατή, αντιθέτως του δημιουργούν 

μια αίσθηση οικειότητας και συνέχειας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Προσφέρεται στο θεατή ένα πλαίσιο συμπεριφοράς των ανθρώπων από το 

σύγχρονο κοινωνικό τους κόσμο, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει τα 

γεγονότα του παρελθόντος μέσα από την οπτική και τις συμβάσεις του 

παρόντος, πράξη που ο Wineburg αποκαλεί “παροντισμό” (presentism) 

(1999). Όπως σε όλες τις ταινίες που χρησιμοποιούν την οικειότητα έτσι και 

στη συγκεκριμένη, τα καθημερινά γεγονότα που παρουσιάζονται και μοιάζουν 

με τους σημερινούς τρόπους δράσης έχουν όχι μόνο μεγαλύτερη αληθοφάνεια 

και ισχυρότερη συναισθηματική συμμετοχή του θεατή (White, 2001) αλλά 

επίσης λιγότερη ασάφεια για τις συμπεριφορές τους. Αυτές οι εικόνες 

λειτουργούν ισχυρότερα ως πραγματικότητα από την μυθολογική εξήγηση των 

αιτίων του Τρωικού πολέμου, όπως αυτά περιγράφονται στο σχολικό 

εγχειρίδιο. Υπό αυτό το πρίσμα τα παιδιά εντόπισαν τα αίτια μέσα στην 

κινηματογραφική περιγραφή. Είπαν ότι ουσιαστικά η βαθύτερη αιτία ήταν το 

μίσος και  ο φθόνος του Αγαμέμνονα για τους Τρώες και η αφορμή δόθηκε 

όταν σε έναν εορτασμό που έγινε, ο Πάρης ανέβηκε στο δωμάτιο της Ελένης 

και την πήρε στην Τροία. Η αληθοφανής κινηματογραφική εμπειρία 

επικαλύπτει την επίσημη άποψη για τα γεγονότα η οποία δείχνει να ατονεί.  
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Από εδώ και πέρα η ταινία λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα παράθυρο μέσα 

από το οποίο τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν να εκτυλίσσεται 

μπροστά τους τι έγινε στο δεκαετή Τρωικό πόλεμο. Ή όπως αναφέρει ο 

Μαυροσκούφης ο θεατής περνά στη θέση του “ταξιδιώτη μέσα στο χρόνο (time-

traveller), που βυθίζεται στο παρελθόν και ζει τα γεγονότα από τη θέση των 

άλλων”(2005) και με τη φαντασία του ανακαλεί φαντάσματα του παρελθόντος –

πρόσωπα, γεγονότα– και τα εμφανίζει ζωντανά στο παρόν (Schemilt29, 1984).  

Τα πρόσωπα που θυμούνται τα παιδιά της τέταρτης ομάδας είναι 

περισσότερα από κάθε άλλη. Αναφέρουν συνολικά δώδεκα πρόσωπα, που είναι 

στην ουσία οι πρωταγωνιστές της ταινίας, σε πολλούς από τους οποίους έχουν 

επενδύσει συναισθηματικά, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τα παιδιά της ομάδας 3 

αναφέρουν τα μισά πρόσωπα σε σχέση με αυτά της ομάδας 4, επιβεβαιώνοντας 

την υπεροχή των γεγονότων στη σχολική διαδικασία έναντι της 

ανθρωποκεντρικής αφήγησης στην ταινία. Δυο ακόμα τμήματα των 

συνεντεύξεων δείχνουν ότι τα παιδιά που είδαν την ταινία έχουν καλύτερη άμεση 

εμπειρία ακόμα και σε θεωρούμενες λεπτομέρειες. Το πρώτο ζήτημα αφορά 

στα πρόσωπα που βρισκόταν μέσα στο Δούρειο Ίππο. Για το θέμα αυτό το 

σχολικό βιβλίο αναφέρει μόνο ότι μπήκαν οι δυνατότεροι από τους πολεμιστές. Η 

απόφανση αυτή φαίνεται και πάλι να ξεθωριάζει ή να αγνοείται από τα παιδιά 

μπροστά στα δρώντα πρόσωπα, που πέρα από κάθε αοριστία, αμφιβολία ή 

αμφισημία βλέπουν από τη θέση του παρατηρητή των γεγονότων να 

κατεβαίνουν το βράδυ πριν από την καταστροφή της Τροίας από το Δούρειο 

Ίππο. Και αυτές οι απαντήσεις, όπως και εκείνες για το θάνατο των 

πρωταγωνιστών του πολέμου, του Μενέλαου και του Αγαμέμνονα ήταν 

απολύτως εναρμονισμένες με την αφήγηση του σκηνοθέτη και ενισχύουν την 

άποψη της επικάλυψης των γεγονότων από την κινηματογραφική εικόνα. Σε 

τέτοιο βαθμό μάλιστα που, οι απαντήσεις αποτελούσαν λεπτομερειακές 

περιγραφές των αντίστοιχων κινηματογραφικών σκηνών. 
                                                 
29 Shemilt, D., (1984), Beauty and the Philosopher: Empathy in History and Classroom, στο: 
Dickinson A. K. - Lee P. J. - Rogers P. J., [eds],  pp. 39-84 όπως αναφέρεται στο Μαυροσκούφη (2005) 
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Για να μην αποδοθεί αυτή η επικάλυψη σε αγνόηση απλώς της σχολικής 

εκδοχής, τέθηκε στα παιδιά ρητά η αντίφαση της διαφορετικής αφήγησης 

σχετικά με το θάνατο του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας αποτελεί τον πρωταγωνιστή 

του Τρωικού πολέμου τόσο στην ομηρική αφήγηση, όσο και στην περιληπτική 

σχολική μορφή της. Στην ομηρική Ιλιάδα, όπως και το σχολικό βιβλίο, ο 

Αχιλλέας σκοτώνεται από ένα βέλος του Πάρη σε μια μάχη έξω από τα τείχη 

της Τροίας μετά το θάνατο του Έκτορα. Για τη σκηνή αυτή υπάρχει στο 

βιβλίο και ένα σκίτσο στις σελίδες του βιβλίου. Από την άλλη, ο Αχιλλέας είναι 

ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ως 

κεντρικό πρόσωπο έχει τύχει όλης της απαραίτητης εξέτασης και προσοχής. Ο 

Πέτερσεν για να δώσει πιο ηρωική, αισθηματική και δραματική διάσταση στο 

θάνατο του Αχιλλέα, τον παρουσιάζει στην αφήγησή του να μπαίνει στο 

Δούρειο Ίππο, ως ήρωα, να προσπαθεί να σώσει τη Βρισηίδα, την οποία 

φαίνεται ότι αγαπούσε, και να σκοτώνεται από τα απανωτά βέλη του Πάρη, που 

απεγνωσμένα προσπαθούσε να βγάλει. Ρωτήθηκαν λοιπόν τα παιδιά, της 

τέταρτης ομάδας μόνο, να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το ποια από 

τις δύο διαφορετικές εκδοχές θεωρούν ότι εκφράζει αυτό που έγινε 

πραγματικά, σκοτώθηκε έξω από τα τείχη ή μέσα. Εδώ παρατηρήθηκε κάποια 

ταλάντευση ανάμεσα στην επίσημη εκδοχή και την ζωντανή κινηματογραφική 

εκτύλιξη των γεγονότων λέγοντας “τώρα τι να πιστέψω, μέσα, έξω, ότι να ’ναι”.  

Ενώ όμως στο τέλος κατέληγαν όλοι, όπως το είδαν στην ταινία, έχουμε μια 

απάντηση, του Γ2-Α4 που δείχνει ότι δεν λησμονεί την εγκυρότητα των βιβλίων 

εκφράζοντας μάλιστα την άποψη ότι τα βιβλία είναι πιο σωστά, άρα προσχωρεί 

στην εκδοχή ο Αχιλλέας να πέθανε σύμφωνα με το βιβλίο έξω από τα τείχη. Η 

άποψη, όμως, για την ορθότητα των βιβλίων, η οποία εκφράστηκε μόνο στην 

περίπτωση που τέθηκε από εμάς υπόψη η εκδοχή του βιβλίου, παραμένει κενό 

γράμμα μπροστά στην αναπαραστατική κινηματογραφική αφήγηση. Κι αυτό 

φάνηκε από τον ίδιο στην αμέσως επόμενη ερώτηση σχετικά με την αιτία της 

φιλονικίας του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα. Εδώ, ο ίδιος ανάφερε ότι 
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μάλωσαν για τη γυναίκα που πήρε ως λάφυρο ο Αχιλλέας. Που σημαίνει ότι η 

Χρυσηίδα του κειμένου έχει λησμονηθεί εντελώς για χάρη της ζωντανής 

Βρισηίδας, που βρίσκεται και δρα εδώ μπροστά μας. Ακόμα και 

παραβλέποντας ότι σε όλες τις αντιφατικές αφηγήσεις τα παιδιά κατέληγαν 

στην κινηματογραφική εκδοχή, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η αναφορά 

των διαφορετικών αφηγήσεων δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά, τα οποία 

έχουν συνηθίσει στη μία και μοναδική εκδοχή, ότι υπάρχει ένα και μοναδικό 

συμπαγές παρελθόν, και πρέπει να καταλήξουν σε μια μόνο, την πραγματική 

εκδοχή. Πιστεύουν δηλαδή σε ένα παρελθόν που είτε εκτείνεται πίσω μας σαν 

ένα τοπίο συμπαγές και αιώνιο, είτε υπάρχει σαν ένα φιλμ το οποίο όσες φορές 

και να επιστρέψουμε να το δούμε θα βλέπουμε ακριβώς το ίδιο (Lee, 2004). 

Δεν διανοούνται ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές αφηγήσεις για το 

παρελθόν, κάτι που σύμφωνα με την Cooper αποτελεί τη βάση για την 

ιστορική σκέψη. Για να γίνει κάτι τέτοιο, όμως, “τα παιδιά πρέπει να εξασκηθούν, 

να έρθουν σε επαφή με πρωτογενή ντοκουμέντα, να εκφράσουν δικές τους ερμηνείες 

που να βασίζονται σε αυτά που ξέρουν και να παρατηρήσουν ότι αυτές οι ερμηνείες 

μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους” (1995:17). Η δημιουργία ανεξάρτητων και 

κριτικών θεατών όπως και αναγνωστών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Η 

Αποστολίδου υποστηρίζει ότι και η λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο μπορεί να 

παίξει έναν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο ως σύνδεσμος ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα 

και τις διάφορες κοινωνικές και συναισθηματικές εμπειρίες που έχουν τα παιδιά στο 

χώρο του σχολείου και έξω από αυτόν (2004:70). Σύμφωνα πάντα με την ίδια η 

λογοτεχνία μιλά για όλα τα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο, θέματα που 

εντάσσονται παραδοσιακά στις γνωστικές περιοχές πολλών άλλων μαθημάτων 

και πρώτης μεταξύ αυτών αναφέρει την ιστορία. Ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το πρόγραμμα που προτείνουν είναι η 

διεύρυνση του πολιτισμικού ορίζοντα των μαθητών (Αποστολίδου, 2004:711). 

Που σημαίνει ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

ζουν, έρχονται σε επαφή με άλλους τόπους, άλλες εποχές, άλλες κουλτούρες. 
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Μετά από χρόνια εξάσκησης είναι δυνατό να επιτευχθεί η κριτική στάση και η 

αμφισβήτηση απέναντι σε αποφάνσεις που είναι αντιφατικές μεταξύ τους, όπως 

αναφέρει και η Ashby (2004) παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του 

προγράμματος CHATA. 

Εμφανίστηκαν επίσης ισχυρά τα χολιγουντιανά κινηματογραφικά 

στερεότυπα, του αίσιου τέλους (happy-end) που ασπάζονται πάρα πολλοί 

σκηνοθέτες, τα οποία εκφράζονται στη δική μας περίπτωση με τη μορφή 

ευχής. Φαίνεται όμως ότι τα στερεότυπα αυτά έχουν εφαρμογή ακόμα και σε 

ιστορικά γεγονότα. 

Οι απαντήσεις των παιδιών, για τις ενδυμασίες των ανθρώπων, τα όπλα και 

των τρόπων που πολεμούσαν, έδειξαν την τεράστια επιρροή που ασκούν οι 

αναπαραστάσεις προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης των ιστορικών ιδεών 

των παιδιών. Και όταν μιλάμε για αναπαραστατικές εικόνες αναφερόμαστε 

τόσο στα σκίτσα, όσο και στις ρεαλιστικές εικόνες, φωτογραφίες, αλλά και στην 

κινούμενη εικόνα. Ο Paschalidis αναφέρει ότι οι φωτογραφίες έχουν 

ενσωματωθεί στην κατασκευή των ιστορικών αφηγήσεων ως ένα δίκτυο 

αναφορών σε αρχεία, έγγραφα και μαρτυρίες (2003-2004:35). Η ιστορική 

αφήγηση μέσα από τις εικόνες συνιστούν στις μέρες μας μια διαφορετική 

ιστοριογραφία, που ο White την αποκαλεί ιστοριοφωτογραφία (historiophoty) και 

η οποία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, αποτελεί την αναπαράσταση της ιστορίας 

και των σκέψεών μας γι αυτήν σε οπτικές εικόνες και κινηματογραφικό λόγο 

(2001). Πράγματι στην εποχή μας η παραγωγή της ιστοριοφωτογραφίας είναι 

πολύ μεγάλη και με τεράστια απήχηση. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τις 

προσφορές ταινιών και ντοκιμαντέρ που υπάρχουν καθημερινά στα 

παραδοσιακά έντυπα ενημερωτικά μέσα, εφημερίδες30, περιοδικά και άλλα. Ο 

βαθμός της απήχησης φαίνεται ξεκάθαρα και στο λόγο των παιδιών της 

παρούσας έρευνας. Ο λόγος των παιδιών είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τις 

οπτικές αναπαραστάσεις της ιστορίας, ακόμα και αν το θέμα έχει μικρή ή και 

                                                 
30 Όλες οι εφημερίδες πλέον κυκλοφορούν απαραίτητα με ένα αλλά και περισσότερα DVD ή VCD τα οποία 
εκτός από όλα τα άλλα θέματα ασχολούνται με ιστορικά ζητήματα. 
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καμία σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός που εξετάζουμε. Για παράδειγμα οι 

απαντήσεις των παιδιών της ομάδας 3 για τα ρούχα που φορούσαν την εποχή 

εκείνη ήταν ολιγόλογες, φτωχές και αόριστες. Στην ουσία αποτελούσαν 

περιγραφή των σκίτσων του βιβλίου. Αντιθέτως τα παιδιά των ομάδων που 

άντλησαν τις περιγραφές τους από κινούμενες εικόνες, κινηματογράφο ή 

τηλεόραση, ήταν πιο σίγουρα για τις απαντήσεις τους και πιο αναλυτικά στην 

περιγραφή τους. Και αυτό διότι μια δίωρη ιστορική κινηματογραφική αφήγηση 

δεν ασχολείται μόνο με τις μεγάλες πράξεις της ιστορίας, αλλά αφιερώνει ένα 

σημαντικό τμήμα της για να παρουσιάσει στο θεατή το ευρύτερο πλαίσιο μέσα 

στο οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα, παρουσιάζει, δηλαδή, τις καθημερινές 

πράξεις των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με τα ρούχα 

τους, τα παπούτσια τους, τα φαγητά τους, τον τρόπο που μιλούν, που 

συμπεριφέρονται, που αγαπούν, που παντρεύονται, που μεγαλώνουν τα παιδιά 

τους, τις κατοικίες τους, και γενικά να καλύψει όλες εκείνες τις πληροφορίες 

που θα κάνουν την ταινία αληθοφανή και επιτρέψουν στο θεατή να φανταστεί 

ότι όλα όσα βλέπει συμβαίνουν σε μια άλλη εποχή (White, 2001). Υπό αυτήν 

την έννοια η ρεαλιστική αναπαράσταση σκηνών που μεταφέρουν τις 

λεπτομέρειες και το κλίμα μιας εποχής για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

ατμόσφαιρα του παρελθόντος, μεταφέρει παράπλευρα, πολύ μεγαλύτερο 

πλούτο πληροφόρησης ακόμα και ασήμαντες πληροφορίες από αυτό που είναι 

το κεντρικό της θέμα (Rosenstone, 1988˙ Rosenstone, 1995˙ White, 2001). 

Έτσι φαίνεται να εξηγούνται και τα ευρήματα που αναδείχθηκαν στις δικές μας 

συνεντεύξεις κατά τη συζήτηση η οποία αφορούσε στην περιγραφή των 

ανθρώπων την εποχή του Τρωικού πολέμου. Οι περιγραφές των παιδιών για τα 

ρούχα, τα όπλα και τον τρόπο που πολεμούσαν είχαν ως σημείο αναφοράς 

κάποιες προηγούμενες ιδέες που είχαν αποκομίσει από μια εικόνα, ακίνητη ή 

κινούμενη. Από αυτό, δηλαδή, που ο White αποκαλεί ιστοριοφωτογραφία 

(historiophoty) και όχι την ιστοριογραφία. Οι αναπαραστάσεις αυτές δεν 

προερχόταν μόνο από τη συγκεκριμένη ταινία  αλλά και από πολλές άλλες 
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ιστορικές ταινίες που είτε θυμόταν και ανάφεραν, Αργοναυτική εκστρατεία, 

Οδύσσεια σε κινούμενα σχέδια, τηλεοπτικές σειρές π.χ. με τον Ηρακλή, είτε 

άλλες που χωρίς να τις θυμούνται εντέλει έχουν διαμορφώσει τις ιδέες τους. 

Ωστόσο, η αναφορά γεγονότων και αντικειμένων, όπως ρούχα ή όπλα, από 

άλλες ταινίες, όπως Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, και η ταύτισή τους με τον 

Τρωικό πόλεμο δείχνει την έκταση της επιρροής που έχουν οι 

κινηματογραφικές ταινίες. Δείχνει επίσης ότι οποιαδήποτε ταινία πέρα από το 

επιφανειακό επίπεδο της ψυχαγωγίας για την οποία παρακολουθούνται, 

διαμορφώνει ασυνείδητα μια σειρά από ιδέες. Πολλές από τις ιδέες αυτές 

μπορεί να είναι λανθασμένες, άλλες μπορεί να είναι σωστές. Σε κάθε 

περίπτωση, όμως είναι πολύ ζωντανές. Παρόλο που η αφήγησή τους είναι 

ζωντανή, παραμένει πολύ γραμμική. Δείχνουν να θεωρούν το παρελθόν σαν μια 

αλληλουχία γεγονότων –αρπαγή της ωραίας Ελένης, εκστρατεία των Ελλήνων, 

μάχες, κατασκευή του Δούρειου Ίππου, καταστροφή της Τροίας– τα οποία 

απορρέουν από τη δράση συγκεκριμένων, μόνο επώνυμων, προσώπων που 

κατονομάζονται είτε στην ταινία είτε στο βιβλίο.  

Ακόμα όμως και τα παιδιά της ομάδας 3 φαίνεται ότι αντλούν, τις πολύ 

περιληπτικές, περιγραφές τους από τα ελάχιστα αναπαραστατικά σκίτσα του 

σχολικού εγχειριδίου. Γενικά πάντως το σχολικό περιβάλλον συνήθως παρέχει 

πολύ φτωχές εμπειρίες (Levstik και Barton, 2001) για να κατανοηθεί η 

διαφορετικότητα του παρελθόντος από το παρόν. Όπως, όμως, επισημαίνει ο 

Wineburg, “η επίτευξη της ώριμης ιστορικής σκέψης εξαρτάται ακριβώς από τη 

δυνατότητά μας να πλοηγηθούμε στο ανώμαλο τοπίο της ιστορίας, για να διαβούμε την 

τραχιά έκταση που βρίσκεται μεταξύ των πόλων του οικείου και της απόστασης από το 

παρελθόν” (2001).  

 

Ο χρόνος 

Ένα από τα στοιχεία που απαιτείται, όχι όμως και το μοναδικό, για την 

πλοήγηση στο ανώμαλο τοπίο της ιστορίας είναι και η χρονική διάσταση. Ο 
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χρόνος γενικά, αλλά και ο ιστορικός χρόνος ειδικότερα, φαίνεται ότι γίνεται 

ελάχιστα κατανοητός από τους μαθητές. Παρόλο που όπως αναφέρει η 

Cooper “το παρελθόν είναι μια διάσταση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 

των παιδιών με το οποίο αλληλεπιδρούν από τη στιγμή που γεννιούνται. Ακούν και 

χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο του χρόνου και της εξέλιξης, παλιό, νέο, χτες, αύριο, πέρυσι, 

πριν γεννηθείς, όταν η μαμά ήταν μικρή, πριν από πολλά χρόνια, μια φορά κι έναν 

καιρό” (1995:1-2).  

Οι μαθητές, στην έρευνά μας, φαίνεται ότι παραμένουν στις χρονικές 

διαστάσεις που έχουν αναπτύξει πριν από την είσοδό τους στο σχολείο και 

έχουν ως σημείο αναφοράς τους το παρόν, ενώ το παρελθόν, σύμφωνα με 

αυτούς, δεν εκτείνεται πολύ πιο πίσω από τη διάρκεια της δικής τους ζωής. 

Ούτε όμως φαίνεται να απασχόλησε κάποιο παιδί ο ιστορικός χρόνος που 

συνέβησαν τα γεγονότα με τα οποία ασχοληθήκαμε. Κανένα από τα παιδιά δεν 

ήταν σε θέση να προσδιορίσει ούτε κατά προσέγγιση το χρόνο του Τρωικού 

πολέμου. Ένα γεγονός το οποίο δεν το συνδέουν ούτε με τη μυκηναϊκή εποχή, 

που έχει κεντρική θέση στην εποχή που εξετάζουν. Η Hoodless31 (1998) σε 

άλλη έρευνα για τη σχέση των παιδιών με το χρόνο δείχνει ότι ακόμα και μετά 

το τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα παιδιά δε χρησιμοποιούν τη 

χρονική διάσταση στις αφηγήσεις τους. Ακόμα, όμως, και σε παιδιά δεκαπέντε 

ετών, της τρίτης γυμνασίου, σχετική έρευνα για τον προσδιορισμό του 

ιστορικού χρόνου ενός γεγονότος που απεικονίζεται σε εικόνες, έδειξε “ότι το 

73,9% των μαθητών τοποθετούν σε λανθασμένο χωρο-χρονικό πλαίσιο το ιστορικό 

γεγονός στο οποίο αναφέρεται η εικόνα και μόνο το 26,1 το τοποθετεί ορθά” 

(Καλούρη και Αντωνόπουλου, 2003). Ωστόσο, όταν ο χειρισμός του χρόνου 

γίνει αντικείμενο συγκεκριμένης διδασκαλίας, ακόμα και τα παιδιά 8-11 ετών, 

με τα οποία εργάστηκε η Hoodless, κατανοούσαν καλύτερα και 

χρησιμοποιούσαν τη χρονική διάσταση στις αφηγήσεις τους. Αλλά και άλλες 

                                                 
31  Hoodless, P., (1998) Children’s awareness of time in story and historical fiction.  
Hoodless P. (ed.), Teaching History and English in the Primary School: Exploiting the Links (London: Routledge), 
103-115. όπως αναφέρεται στο  Hoodless, P., (1998) An investigation into children’s developing awareness of time and 
chronology in story. Journal of curriculum studies, 2002, vol. 34, no. 2, 173-200 
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έρευνες που έγιναν στο Η. Βασίλειο συνηγορούν στο ότι η διδασκαλία και η 

μάθηση της χρονολόγησης και του ιστορικού χρόνου μπορεί να γίνει ακόμη 

και σε μικρά παιδιά του δημοτικού σχολείου (West, 1981˙ Hodkinson, 1995˙ 

Hoodless 1996). Η αδυναμία συσχέτισης ενός ιστορικού γεγονότος με τον 

ιστορικό χρόνο φανερώνει την παραμέληση της χρονικής διάστασης από το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα επιπλέον στοιχείο που θα πρέπει να επισημανθεί 

είναι ότι τα παιδιά σε αυτήν την τάξη ασχολούνται με αριθμούς μέχρι το 1000, 

συνεπώς δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα μεγέθη πάνω από αυτό 

νούμερο, ίσως γι αυτό και οι αριθμοί που αναφέρονται στο βιβλίο είναι 

γραμμένοι περιφραστικά και όχι με ψηφία. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η 

αναζήτηση τρόπων προσέγγισης του χρόνου ειδικά στο αντικείμενο της 

ιστορίας όπου η χρονική παράμετρος θεωρείται απαραίτητη για να περάσει το 

παιδί στην αντίληψη της χρονικής διαδοχής και εντέλει της ιστορικής 

κατανόησης. 

 

Συναισθηματική διάσταση 

Ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε από τις συνεντεύξεις με τα παιδιά ήταν η 

συναισθηματική συνιστώσα, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

παρακολούθηση της ταινίας και τελικά στην τοποθέτησή τους απέναντι στα 

γεγονότα. Στις ερωτήσεις για τις εντυπώσεις των παιδιών διαφάνηκαν δυο 

διαφορετικές προσεγγίσεις, η γεγονοτολογική του σχολείου και η 

ανθρωποκεντρική της ταινίας.  

Τα παιδιά της ομάδας 3, έδειξαν να εντυπωσιάζονται, να στεναχωριούνται, 

κυρίως, από γεγονότα, όπως η καταστροφή της Τροίας, το ξεγέλασμα των 

Τρώων με το Δούρειο Ίππο και να χαίρονται με τη νίκη των Αχαιών. Ενώ 

υπήρξε μία μόνο αναφορά στο θάνατο του Αχιλλέα και την αρπαγή της ωραίας 

Ελένης.  

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά των ομάδων που παρακολούθησαν την 

ταινία, έδειξαν ότι βίωσαν περισσότερο τον Τρωικό πόλεμο. Φαίνεται να 
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προσεγγίζουν περισσότερο τους πρωταγωνιστές της ταινίας, και κατ’ επέκταση 

του πολέμου, να συμμετέχουν στη χαρά και τη λύπη τους. Πολύ δε 

περισσότερο με τον πρωταγωνιστή Αχιλλέα, ο οποίος σύμφωνα με τον 

Πέτερσεν θυσιάστηκε για να σώσει την αγαπημένη του Βρισηίδα. Ο θάνατος 

ενός προσώπου, πρωταγωνιστή της ταινίας, στον οποίο είχαν επενδύσει 

συναισθηματικά οι θεατές αυξάνει τη δραματικότητα του θανάτου του. Ακόμα 

περισσότερο που ο θάνατος αυτός επήλθε για έναν υπέρτατο σκοπό, τη 

διάσωση της γυναίκας που αγαπούσε. Οι αναφορές για τη χαρά και τη λύπη 

είχαν πάντα ως σημείο αναφοράς τους πρωταγωνιστές του δεκαετούς πολέμου. 

Βλέπουν την ταινία και κάνουν ηθικές κρίσεις και αξιολογήσεις για τους 

χαρακτήρες με έναν τρόπο απολύτως σύμφωνο με την πλευρά του σκηνοθέτη-

αφηγητή (Seixas, 1993). Τα παιδιά της έρευνάς μας προσέγγισαν την ταινία 

έχοντας κατά νου και τα διάφορα στερεότυπα όπως το ότι στις ταινίες νικάνε 

πάντα οι καλοί, τα οποία μάλιστα ανάφεραν ρητώς. Ακόμα, όμως, και τα παιδιά 

της ομάδας ελέγχου αφήνουν την ιστοριογραφική προσέγγιση, μπαίνουν στο 

πνεύμα της ταινίας και ευθυγραμμίζονται απολύτως με αυτήν. Πράγμα που 

δείχνει ότι η παρακολούθηση μιας ιστορικής ταινίας ταυτίζεται με τη θέαση 

της ρεαλιστικής πραγματικότητας. Αυτή η στενή σχέση ή και η ταύτιση με 

τους πρωταγωνιστές της ταινίας αναφέρεται από τον Μαυροσκούφη ως 

“ιστορική ενσυναίσθηση”, την οποία ορίζει ως τη δυνατότητα να μπορεί να βλέπει 

κανείς την ιστορία με την οπτική άλλων ανθρώπων (2005). Αν και θα μπορούσαμε 

να ονομάσουμε αυτήν τη δυνατότητα ως ενσυναίσθηση, ωστόσο, δεν μπορούμε 

να την αναγάγουμε στον υψηλότερο βαθμό που σύμφωνα με τον Λεοντσίνη 

(1999) είναι η ιστορική ενσυναίσθηση. Ένας από τους ορισμούς που δίνει ο 

Λεοντσίνης για την ενσυναίσθηση είναι το “να φτάνεις στο σημείο να σύρεις 

τρυφερά προς το μέρος σου το συναίσθημα, τη θέση και την ψυχική κατάσταση, την 

εντύπωση ή τον οίκτο ενός άλλου ανθρώπου […]” (1999:124). Γενικά στην ιστορία 

θεωρείται σημαντικός ο ρόλος της ενσυναίσθησης ώστε να μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε τις ιδέες και τις πράξεις των ανθρώπων του παρελθόντος. Η 
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κατανόηση αυτή έχει ως αφετηρία τη φαντασιακή μεταφορά του εαυτού μας 

στην εποχή που εξετάζουμε. Η ικανότητα αυτή χαρακτηρίζεται από τον Lee32 

ως “ιστορική φαντασία”, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα να διεισδύει 

κανείς στο βάθος των γεγονότων και των κινήτρων της δράσης (1984). Τα 

παιδιά, λοιπόν, παρακολουθώντας συγκινησιακά μια ταινία οδηγούνται 

ασυνείδητα σε μια μορφή “καθημερινής ενσυναίσθησης” (Shemilt, 198633), με την 

οποία δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι κατανοούν πως οι άνθρωποι που βλέπουν 

ενδεχομένως να σκεφτόταν διαφορετικά και να είχαν άλλες αξίες, πεποιθήσεις 

και στάσεις ζωής από αυτές που έχουμε εμείς σήμερα. Ωστόσο, ακόμα και η 

καθημερινή ενσυναίσθηση επιτρέπει στα παιδιά, μέσα από τα συγκινησιακά και 

συναισθηματικά ερεθίσματα, να βλέπουν τα πρόσωπα να δρουν μέσα σε ένα 

χώρο, για τον οποίο έχουν άμεση εποπτεία, καθώς επίσης να βλέπουν και τα 

αποτελέσματα των αποφάσεών τους. Και όπως αναφέρει και ο Marcus (2005) 

μέσα από την ψυχαγωγία της παρακολούθησης της ταινίας τα παιδιά 

συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς με τους πρωταγωνιστές και αισθάνονται την 

ιστορία. Αυτή η καθημερινή ενσυναίσθηση που αποκτούν τα παιδιά είναι δυνατόν 

με κατάλληλες δραστηριότητες να εξελιχθεί στο ανώτερο επίπεδο της ιστορικής 

ενσυναίσθησης (Λεοντσίνης, 1999).  

 

Ιστορικές πηγές 

Τέλος, η τελευταία ερώτηση για το πώς γνωρίζουμε εμείς σήμερα για τον 

Τρωικό πόλεμο, αποσκοπούσε να διασταυρώσει τις μέχρι τώρα απαντήσεις. 

Κατ’ αρχήν, εκφράστηκε η άποψη της απεικονιστικής πραγματικότητας. Στην 

ουσία θεώρησαν ότι αυτό που είδαν στη συγκεκριμένη ταινία ήταν η ίδια η 

πραγματικότητα, αφού σύμφωνα με τα ερευνητικά μας υποκείμενα, εμείς 

γνωρίζουμε για τον πόλεμο από τις κασέτες τις οποίες τραβούσαν κάποιοι την 

εποχή που γινόταν τα γεγονότα. Η αίσθηση αυτή φανερώνει την αδυναμία 
                                                 
32 Lee P. J., (1984), Historical Imagination, in: Dickinson A. K. - Lee P. J.- Rogers P. J., [eds], Learning 
History, London: Heinemann, pp. 85-116. όπως αναφέρεται στο Μαυροσκούφη (2005) 
33 Shemilt, D., (1986) Empathy in History: from Definition to Assessment. Eastleigh: Southern 
Regional Examinations Board. όπως αναφέρεται στο Λεοντσίνης (1999) 
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διάκρισης μεταξύ της πραγματικότητας και της ενσυναισθητικής 

παρακολούθησης της ταινίας. Οι μαθητές έδειξαν να αγνοούν ότι πρόκειται για 

μια δημιουργημένη αναπαραστατική μορφή του παρελθόντος. Αντιθέτως, 

μιλούσαν σαν να έβλεπαν το ίδιο το παρελθόν που είναι αποτυπωμένο στην 

ταινία και τώρα προβάλλεται εδώ μπροστά τους. Συνεπώς η ταινία γι’ αυτούς 

αποτελεί πρωτογενές ντοκουμέντο του παρελθόντος και μάλιστα οικείο ως 

προς την ανάγνωσή του. 

Κάποιοι από την ομάδα 2, χωρίς να γνωρίζουν κάτι για τον Τρωικό 

πόλεμο από το μάθημα ή την ταινία, άρα δεν μπορούσαν να βασιστούν σε αυτά 

ως πρωτογενή ντοκουμέντα, έθιξαν διαισθητικά το θέμα των ιστορικών 

τεκμηρίων, μέσα από την αναφορά τους για κάποιες ανασκαφές που ίσως θα 

βρήκαν το Δούρειο Ίππο, χωρίς όμως να προχωρήσουν περισσότερο. 

Η ομάδα ελέγχου ήταν και πάλι περισσότερο ομιλητική και με 

περισσότερη φαντασία. Οι υποθέσεις που ανάπτυξαν ήταν πολλές. Πρώτα-

πρώτα, πιστεύουν ότι ίσως να μεταφέρθηκε η γνώση σε μας από στόμα σε 

στόμα δια μέσου των γενεών. Η θεώρηση αυτή ενισχύθηκε και από το γεγονός 

ότι κάποια παιδιά ήρθαν σε επαφή με πληροφορίες για τον Τρωικό πόλεμο 

από τους γονείς τους, αλλά και τη δασκάλα τους. Γενικά, φαίνεται ότι η 

προφορική μετάδοση των ιστορικών πληροφοριών αποτελεί πρωτεύουσα 

εξήγηση για τα παιδιά, όπως διαπιστώνει και ο Barton (2001b) στην έρευνά του 

που έγινε σε παιδιά στις Η.Π.Α. και στη Βόρεια Ιρλανδία. Στην έρευνα αυτή τα 

παιδιά, 9-11 ετών, όταν ρωτήθηκαν για το πώς γνωρίζουμε για γεγονότα του 

παρελθόντος απάντησαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έφτασαν σε μας από στόμα 

σε στόμα. Η υπόθεση της προφορικής μετάδοσης της ιστορίας ισχυροποιήθηκε 

από την ταινία, αφού τα παιδιά ανάφεραν ότι η ιστορία του Τρωικού πολέμου 

έφτασε σε μας γιατί το είπε ο Αχιλλέας στην ταινία. Η αναφορά αυτή φανερώνει, 

επίσης, την άμεση επικοινωνία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δρώντα 

ιστορικά πρόσωπα της ταινίας και το θεατή. 
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Τα παιδιά της ομάδας 3 έμειναν προσηλωμένα στο βιβλίο, εκφράζοντας 

μάλιστα την άποψη ότι τα γνωρίζουμε διότι έχουμε ένα βιβλίο, την Ιστορία που τα 

λέει όλα. Άποψη η οποία παραπέμπει στην ιδέα του πάνσοφου και παντογνώστη 

σχολικού εγχειριδίου. Ωστόσο, όταν επανήλθαμε να μας πουν ποιος έγραψε 

αυτό το βιβλίο, δεν ήταν σε θέση να το αιτιολογήσουν, λέγοντας πως κάποιος 

άνθρωπος μπορεί να τα ήξερε και να τα έγραψε. Και παρόλο που ζητήθηκε να 

αναφέρουν κάποιον αν γνωρίζουν, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Φαίνεται ότι η 

συγγραφή των βιβλίων για τα παιδιά αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της 

προφορικής διαδικασίας, αφού λένε ότι κάποιος θα άκουσε γι’ αυτά τα 

γεγονότα και θα τα έγραψε. Δεν μπαίνουν καν στον κόπο να αναρωτηθούν αν 

υπάρχει κάποιος συγγραφέας γι’ αυτά τα γεγονότα. Όσο για την υπόθεση, η 

συγγραφή του βιβλίου να είναι αποτέλεσμα επίπονης και πολύ προσεκτικής 

διαδικασίας ενός ιστορικού, ούτε λόγος βέβαια. 

Επιπλέον, ταυτίστηκε η ιστορία με τη μυθιστορία, λέγοντας ότι όλα αυτά 

τα φαντάστηκαν και τα αποτύπωσαν κάποιοι συγγραφείς σε εγκυκλοπαίδειες, 

βιβλία και κόμικς. Θεωρούν επίσης ότι τα παρόντα βιβλία μπορεί να είναι 

πνευματικά προϊόντα που βασίζονται σε άλλα βιβλία της εποχής. 

Ανάφεραν, επίσης, ότι μπορεί κάποιοι την εποχή εκείνη που 

παρακολούθησαν τον πόλεμο, να έγραψαν γι αυτόν. Και στην ερώτηση αν 

γνωρίζουν κάποιον από τα αρχαία χρόνια που έγραψε γι αυτόν τον πόλεμο, για 

πρώτη φορά αναφέρθηκε ο Όμηρος, όχι όμως από τα κείμενα του βιβλίου, 

όπως αρχικά υποθέσαμε, αλλά από το συνειρμό που έκανε σε σχέση με τον 

τίτλο ενός βιβλίου που είχε την Ομήρου Οδύσσεια, όπως μας είπε. 

Διατύπωσαν, επίσης, και την υπόθεση της ιστορίας των αρχαιολόγων, οι 

οποίοι μπορεί να έψαξαν και να βρήκαν τα ερείπια από τα κάστρα της Τροίας. 

Η αναφορά αυτή έχει τη βάση της σε όλα τα ιστορικά ευρήματα που 

βρίσκονται είτε εκτεθειμένα στα μουσεία είτε σε κάθε άλλο χώρο. Είναι 

επηρεασμένη σαφώς από τη σκοπιά της προσωπικής εμπειρίας με την οποία τα 

παιδιά μπορούν από τη δική τους εμπειρία να αντιληφθούν ότι κάτι συνέβαινε 
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στο παρελθόν. Ειδικά τα παιδιά που έχουν δει τα ίδια ιστορικές τοποθεσίες, 

είτε αυτές είχαν σχέση με τον Τρωικό πόλεμο είτε όχι, πιστεύουν ότι 

αποτελούν μαρτυρίες για το παρελθόν. Ένα παρελθόν όμως, το οποίο μας το 

παρουσιάζουν όπως ήταν οι ειδικοί. 
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Συμπεράσματα 

Η ερευνητική υπόθεση της εργασίας μας ήταν ότι όταν τα παιδιά έρχονται 

στο σχολείο μεταφέρουν μαζί τους ιστορικές ιδέες για το παρελθόν. Οι ιδέες 

αυτές διαμορφώνονται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ένας από 

αυτούς, είναι οι ιστορικές κινηματογραφικές ταινίες του εμπορικού 

κινηματογράφου, οι οποίες προβάλλονται και στο σπίτι. Βασικός στόχος ήταν 

η αναζήτηση της επιρροής των κινηματογραφικών ταινιών έναντι της σχολικής 

διδασκαλίας. Η έρευνα εστιάστηκε σε παιδιά της τρίτης τάξης του δημοτικού 

σχολείου διότι είναι η πρώτη τάξη που διδάσκονται τα παιδιά το μάθημα της 

Ιστορίας. Επιλέχθηκε, λοιπόν, η μελέτη της ενότητας του Τρωικού πολέμου 

στο σχολείο, σε σχέση με μια από τις κινηματογραφικές ταινίες που είχε 

κυκλοφορήσει προσφάτως, την “Τροία”.  

Η έρευνα έγινε σε δεκαέξι παιδιά, οχτώ αγόρια και οχτώ κορίτσια, τα 

οποία χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Ως ερευνητικό εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε η εστιασμένη συνέντευξη. Ελήφθησαν συνολικά δεκαέξι 

συνεντεύξεις, οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν και στη συνέχεια μεταγράφηκαν από 

τον ίδιο τον ερευνητή.  

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά όντως 

μεταφέρουν ιστορικές ιδέες στο σχολείο από πάρα πολλές πηγές. Αν και η 

αναζήτηση των πηγών αυτών δεν αποτελούσε ερευνητικό ερώτημα, από τις 

απαντήσεις των παιδιών προέκυψε ότι οι πηγές αυτές καλύπτουν όλο των φάσμα 

της ανθρώπινης επικοινωνίας. Συγκεκριμένα ξεκινά από το άμεσο οικογενειακό 

και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, συνεχίζει στο σχολικό περιβάλλον και 

τέλος περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ανεπίσημες και εκλαϊκευμένες ιστορικές 

πηγές. 

Ανάμεσα στις πηγές πληροφόρησης για το θέμα του Τρωικού πολέμου 

βρισκόταν οι κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με ιστορικό 

περιεχόμενο. Αναζητήθηκαν οι ιστορικές ιδέες των παιδιών που είχαν δει την 

ταινία “Τροία” αλλά και αυτών που δεν την είχαν δει πριν από τη διδασκαλία 
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της συγκεκριμένης ενότητας στο σχολείο. Στη συνέχεια μετά τη διδασκαλία 

έγινε το ίδιο, καθώς επίσης αναζητήθηκε η επίδραση της κινηματογραφικής 

ταινίας η οποία προβλήθηκε μετά τη διδασκαλία της  ενότητας στο σχολείο. Η 

αξιολόγηση των ευρημάτων έγινε είτε σε γεγονότα που παρουσιάζονται μόνο 

στην κινηματογραφική ταινία ή μόνο στη διδασκαλία είτε σε γεγονότα με 

αντιφατική αφήγηση ανάμεσα στη διδασκαλία και την ταινία. Τέτοια γεγονότα 

υπάρχουν αρκετά και χρησιμοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί ο βαθμός 

επιρροής της κάθε πηγής. 

Οι απαντήσεις των παιδιών που διδάχθηκαν την ενότητα στο σχολείο 

μόνο ήταν καθαρά γεγονοτολογικές, σαφέστατα επηρεασμένες από τη 

γεγονοτολογική προσέγγιση των σχολικών βιβλίων. Διαφάνηκε επίσης ο 

σημαντικός ρόλος του δασκάλου, καθώς πολλές πληροφορίες που αναφέρονται 

στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου παραμένουν ανενεργές χωρίς την 

αναφορά και την επισήμανση τους από τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, ούτε ο 

εκπαιδευτικός, ούτε το σχολικό ή άλλο βιβλίο μπορούν να ανταγωνιστούν τις 

απεικονιστικές μορφές της ιστορίας. Μιλάμε βεβαίως για τα σκίτσα, τις 

ρεαλιστικές εικόνες και πολύ περισσότερο για την κινούμενη εικόνα. Φαίνεται 

ότι οι ταινίες δημιουργούν έναν ζωντανό ιστορικό κόσμο που λειτουργεί 

μπροστά στα παιδιά, τον οποίο τα βιβλία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Ένα 

κόσμο που λειτουργεί πολύ καλά στην αποκόμιση μιας γενικής εικόνας για το 

παρελθόν. Από τις απαντήσεις των παιδιών φαίνεται ότι ο κόσμος αυτός είναι 

πιο κοντά στην καθημερινή ζωή των παιδιών. Η κινηματογραφική αφήγηση 

αναγκάζεται να ασχοληθεί με όλες τις καθημερινές λεπτομέρειες των ανθρώπων 

της εποχής, ενδύματα, τρόφιμα, όπλα, σπίτια, έπιπλα, διακόσμηση στο βαθμό 

βέβαια που αυτές είναι σύμφωνες με τα ιστορική αλήθεια. Δε χρειάζεται να κάνει 

ειδικές αναφορές σε όλα αυτά, όπως συμβαίνει στα σχολικά βιβλία, αλλά μέσα 

από την κινηματογραφική πλοκή ο θεατής εξοικειώνεται βαθμιαία με τις 

σκηνοθετικές επιλογές και αποκτά προσωπική εμπειρία με το ιστορικό παρελθόν 

που επιλέγει ο σκηνοθέτης. Εδώ ακριβώς, άλλωστε, εστιάζεται η ισχυρή 
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κριτική των ιστορικών ταινιών από τους ιστοριογράφους, οι οποίοι ωστόσο, 

κάνουν και αυτοί το ίδιο.  

Θεωρούν την ταινία σαν ένα παράθυρο στο παρελθόν, μπροστά στο οποίο 

κάθονται και παρακολουθούν προσωπικά τα ιστορικά γεγονότα. Αυτή η 

προσωπική εμπειρία της ιστορικής πραγματικότητας υπερισχύει σε όλες τις 

αντιφατικές αφηγήσεις με την επίσημη σχολική εκδοχή. Φάνηκε ότι οι 

ιστορικές ιδέες που αποκτούν τα παιδιά από την κινηματογραφική εμπειρία, 

είναι πολύ ισχυρές και επικρατούν ακόμα και μετά από μια ευθεία σύγκρουση 

με την ιστοριογραφική εκδοχή. Θεωρούν τις ταινίες ως τις πιο αληθοφανείς 

ιστορικές πηγές τις οποίες αναφέρουν. 

Ο κινηματογράφος όμως στη συνείδηση των παιδιών δεν έχει 

απενοχοποιηθεί ως πηγή πληροφοριών. Τα παιδιά δεν αισθάνονται άνετα να 

αναφέρουν ως πηγές των γνώσεών τους, τις ταινίες. Αντιθέτως, δηλώνουν ότι τα 

βιβλία είναι πιο σωστά και όταν ερωτώνται για την προέλευση της γνώσης τους 

αναφέρουν πρώτα πώς το διάβασαν σε κάποιο βιβλίο και στη συνέχεια φειδωλά 

πώς το είδαν και στην ταινία. Στη συνέχεια όμως τείνουν να ευθυγραμμιστούν 

με αυτό που υπάρχει πιο έντονα μέσα τους, και αυτό δεν τίποτα άλλο από την 

ισχυρότατη απεικονιστική αναπαράσταση του παρελθόντος.  

Φαίνεται, πάντως, ότι απουσιάζει από τα παιδιά η κινηματογραφική 

παιδεία, καθώς εκφράστηκε η άποψη πως οι ταινίες αποτελούν αυθεντικές 

ιστορικές αναπαραστάσεις της εποχής που προβάλλουν, από κάποιον που 

βρισκόταν εκεί και βιντεοσκοπούσε όταν εκτυλίσσονταν τα γεγονότα. Η 

απόκτηση της κινηματογραφικής παιδείας μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά ώστε 

να αποκωδικοποιούν τα κινηματογραφικά μηνύματα και να αντιμετωπίζουν με 

κριτική ματιά την κινηματογραφική αφήγηση.  

Όπως επίσης λείπει γενικά από τα παιδιά, η ερευνητική αντίληψη, η 

κριτική ματιά, το πνεύμα της αμφισβήτησης του προφανούς και της διαρκούς 

αναζήτησης της αλήθειας που είναι μέσα στους βασικούς στόχους της σχολικής 

εκπαίδευσης.  
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Όσον αφορά στις πηγές της ιστορικής γνώσης παρατηρούμε αρκετές 

εναλλακτικές εξηγήσεις. Οι κινηματογραφικές ταινίες παρουσιάζονται ως 

αυτούσιες ιστορικές πηγές για τα παιδιά. Επίσης, η προφορική μετάδοση των 

γεγονότων από στόμα σε στόμα κατέχει σημαντική θέση. Ακόμα, εκφράζεται η 

άποψη για την προέλευση των γνώσεων μας από τα βιβλία τα οποία είτε 

παρουσιάζονται ως τελικό προϊόν της προφορικής διαδικασίας, είτε ως 

μυθιστορία. Τέλος, παρουσιάζονται τα ιστορικά υπολείμματα ως πληροφορίες για 

το παρελθόν.  

 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας ελπίζουμε να αποτελέσουν 

αφορμή στους μελλοντικούς ερευνητές για περισσότερη εξειδίκευση σε 

επιμέρους ζητήματα, όπως η καλύτερη προσέγγιση του ιστορικού χρόνου, η 

διάκριση, η αξιολόγηση και η ανάγνωση των ιστορικών πηγών, η προσέγγιση 

των διαφορετικών ιστορικών αφηγήσεων, τα οποία θα μπορέσουν να 

βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός πιο ανοιχτού αναλυτικού προγράμματος στο 

γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο. 
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Παράρτημα-Α                  Γραπτό   Ερωτηματολόγιο  

 
Ονοματεπώνυμο. ____________________________________________ 
 
Βάλε ένα (x) στο κατάλληλο τετράγωνο. 
 
 

Κάθε μέρα
Κάθε 

εβδομάδα 

Λίγες 
φορές το 
μήνα Σπάνια 

Κάθε πότε πηγαίνεις 
στον κινηματογράφο; 

  

 
 

Κάθε μέρα
Κάθε 

εβδομάδα 

Λίγες 
φορές το 
μήνα Σπάνια 

Κάθε πότε βλέπεις 
ταινίες (κινηματογράφο 
ή τηλεόραση) 

  

 
Ποιες ταινίες έχεις δει; (Γράψε στο τετραγωνάκι πότε περίπου). 
 
 Στον κινηματογράφο Στο σπίτι 
Μέγας Αλέξανδρος  
Τροία  
Οδύσσεια  
Ηρακλής  
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Παράρτημα-Β                 Ερωτήσεις Συνέντευξης 

1.Γενικές πληροφορίες. 

1α. Έχεις ακούσει για τον τρωικό πόλεμο; Τι;  
Με την ερώτηση αυτή επιδιώκεται μια πρώτη προσέγγιση στην ιστορία του Τρωικού 
πολέμου και θα αναζητηθεί η πηγή της γνώσης πάνω στο θέμα. 

1β. Ποιοι με ποιους πολέμησαν;  
Η ερώτηση αυτή γίνεται για να διασταυρωθεί από πού αντλεί την πληροφόρησή του χωρίς 
να ρωτηθεί αφού στην ταινία δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Αχαιοί. 

1γ. Με τι πήγαν εκεί;  
1.δ Μήπως θυμάται από πού ξεκίνησαν; 

Η ερώτηση τίθεται γιατί στο βιβλίο αναφέρεται ο τόπος που ξεκίνησαν, αφιερώνει μάλιστα 
και ένα συνοδευτικό κείμενο. 

1ε. Πόσοι ήταν;  
Αναφέρεται μόνο στην ταινία δυο φορές. 

1στ. Ποιοι νίκησαν; 
1ζ. Πώς; (Δούρειος ίππος)  
 Εδώ το μόνο που αναμένεται είναι να φανεί η δυνατότερη εντύπωση σε σχέση με το 

Δούρειο Ίππο. 
1η. Μήπως θυμάσαι ποιοι ήταν στο Δούρειο Ίππο;  

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να διασταυρώσει την εγκυρότητα των προηγούμενων 
απαντήσεων, αφού πουθενά στο βιβλίο δεν αναφέρονται τα πρόσωπα που μπήκαν μέσα. 

  

2. Χρόνος 

2α. Μήπως ξέρεις ποια εποχή περίπου έγινε;  
 Στην ταινία μόνο αναφέρεται ότι η ιστορία εξελίσσεται 3.200 χρόνια πριν. 
2β. Πόσο περίπου διάρκεσε; 
 Μόνο στο βιβλίο αναφέρεται πολλές φορές ρητά ότι κράτησε δέκα χρόνια. 

3. Αίτια 

3α. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος; 
 Η ερώτηση είναι διασταυρωτική για να φανεί η προσφιλέστερη πηγή. 

4. Πρόσωπα 

4α. Ποιους «ήρωες» θυμάσαι; Και από πού; Πώς τους θυμάσαι; 
4β. Πώς ήταν ντυμένοι; 

Η ερώτηση αυτή στοχεύει να διερευνήσει τη δύναμη της ακίνητης εικόνας όπως 
παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο σε αντιπαράθεση με την κινηματογραφική της εκδοχή. 

4γ. Ποιοι από τους πρωταγωνιστές σκοτώθηκαν στον Τρωικό πόλεμο; Πού και πότε; 
Τι έχει εντυπωθεί στη μνήμη των παιδιών και από πού; 

4δ. Πού σκοτώθηκε ο Μενέλαος; 
4ε.Πού σκοτώθηκε ο Αγαμέμνονας; 
4στ. Πού σκοτώθηκε ο Αχιλλέας;  
 Και οι τρεις αυτές ερωτήσεις έχουν την αναφορά τους στην ταινία οπότε ή θα απαντήσει 

σύμφωνα με αυτήν ή θα πρέπει να μην ξέρει. 
4ζ. (Μόνο στα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει την ταινία μετά τη διδασκαλία)  
 Στο βιβλίο αναφέρεται πως ο Αχιλλέας σκοτώθηκε σε μια μάχη έξω από τα τείχη της 

Τροίας. Στην ταινία τον βλέπουμε να βγαίνει από το Δούρειο Ίππο και να πεθαίνει 
μέσα στην Τροία κατά τη διάρκεια της καταστροφής της.  
Τι νομίζεις ότι συνέβη πραγματικά; 
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Με την ερώτηση αυτή επιδιώκεται η εσκεμμένη αντιπαράθεση μεταξύ του κειμένου και 
ταινίας για να φανεί η συνειδητή στάση του παιδιού σε αντίθετες αφηγήσεις. 

5. Γεγονότα 

5α. Τι θυμάσαι από αυτόν τον πόλεμο;  
5β. Για ποιο λόγο μάλωσαν ο Αχιλλέας με τον Αγαμέμνονα; 
 Υπάρχει ένα σχετικό κείμενο στο βιβλίο, ενώ στην ταινία υπάρχει σχετική σκηνή μόνο που 

υπάρχει διαφορετική αφήγηση. 
5γ. Τι όπλα είχαν; 

Όλες τα σκίτσα του βιβλίου δείχνουν μόνο δόρατα.  
5δ. Πώς πολεμούσαν; 
5ε. Τι έκαναν όταν βγήκαν από το Δούρειο Ίππο; 
 Οι τρεις προηγούμενες ερωτήσεις επιχειρούν να διερευνήσουν την πηγή από την οποία 

δημιουργούνται αυτές οι αναπαραστάσεις.  

6. Εντυπώσεις-Συναισθηματική εμπλοκή 

6α. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τον Τρωικό πόλεμο; 
6β. Ποιο γεγονός-συμβάν του Τρωικού πολέμου σε στεναχώρησε περισσότερο; 
6γ. Ποιο γεγονός-συμβάν του Τρωικού πολέμου σε έκανε να χαρείς περισσότερο;  

Τα παιδιά είναι ελεύθερα για να απαντήσουν ώστε να φανεί ποιο μέσο δημιουργεί 
εντονότερες αναπαραστάσεις και τα “ακουμπά” συναισθηματικά. 

7. Ντοκουμέντα 

7α. Πώς νομίζεις ότι γνωρίζουμε σήμερα για τον Τρωικό πόλεμο; 
 Το βιβλίο παραπέμπει σε κείμενα του Ευριπίδη και του Ομήρου. Πόσο αυτά τα κείμενα 

οδηγούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας να αντιληφθούν τη σημασία των πηγών; Μήπως για τα 
παιδιά η ταινία ή το σχολικό βιβλίο αποτελούν πηγή; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε




