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Εισαγωγή 

 

Η συζήτηση για τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας της 

Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι παλαιά και πάντοτε ανοιχτή. 

Στην περίπτωση της Γ΄ Λυκείου αποκτά επιπρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί 

πλέον κοινή διαπίστωση των διδασκόντων πως η κατάταξη του μαθήματος στα μη 

εξεταζόμενα πανελλαδικώς μαθήματα «Γενικής Παιδείας» το ανήγαγε σε μια διεκπε-

ραιωτική, αδιάφορη για τους μαθητές και ατελέσφορη διαδικασία. Η αναβάθμισή του 

σε μέσο κατάκτησης ιστορικής γνώσης, καλλιέργειας κριτικής σκέψης, αλλά και ά-

σκησης στη δόμηση ιστορικού λόγου με επιχειρήματα αποτελεί, επομένως, πρόκληση 

και διαρκές στοίχημα. Πρόσφορη τεχνική στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η αξιοποί-

ηση των ιστορικών καταλοίπων και, όπου είναι εφικτό, η δημιουργική σύνδεση με 

την τοπική ιστορία, η οποία δεν προτείνεται στη σχολική εκπαίδευση ως ξεχωριστό 

είδος, αλλά ως μέθοδος ιστορικής προσέγγισης. 

Αυτό που επιδιώκεται με τη μελέτη θεμάτων τοπικής ιστορίας στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Ιστορίας είναι πιο συγκεκριμένα να: 

α) διαμορφώσουμε πολίτες συνειδητούς οι οποίοι να ενδιαφέρονται για τη δια-

τήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής λόγω της 

υποβάθμισης του κοινωνικού περιβάλλοντος και της φθοράς της πολιτιστικής κληρο-

νομιάς, 

β) δημιουργήσουμε κίνητρα και προϋποθέσεις για ατομική και συλλογική δράση 

στην τοπική και στην ευρύτερη κοινωνία με αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμό, 

γ) αναπτύξουμε ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες στους πολίτες, όπως επικοινω-

νίας, συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων, ενεργητικής ακρόασης, ενσυναίσθησης, 

δ) εθιστούν οι μαθητές μας στην ακρόαση αντίθετων πληροφοριών και εκτιμή-

σεων για το ίδιο θέμα, 

ε) τους ευαισθητοποιήσουμε στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας στην οποία 

ζουν και να τους παρακινήσουμε προς την κατεύθυνση επίλυσής τους, 
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στ) τους προετοιμάσουμε κατάλληλα για την κατανόηση και ερμηνεία της Γενικής 

Ιστορίας και της ευρύτερης κοινωνίας. 

Πράγματι, είναι πλέον αποδεκτό ότι η αυτοψία στους ιστορικούς χώρους, η προ-

σέγγιση, μελέτη και προσπάθεια ερμηνείας των πηγών και η προσπάθεια παραγωγής 

επίκαιρου ιστορικού λόγου συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

που οδηγούν στην καλύτερη γνώση του εαυτού μας και του περιβάλλοντός μας, στον 

ιστορικό δηλαδή εγγραμματισμό. Συνειδητοποιώντας ότι ίχνη και αποτυπώματα της 

ζωής του ανθρώπου στο χρόνο υπάρχουν παντού γύρω τους, οι μαθητές και μαθή-

τριές μας μπορούν να κατανοήσουν ότι, αν υποβάλουν σε αυτά τις κατάλληλες ερω-

τήσεις, μπορούν να λάβουν απαντήσεις για το παρελθόν του τόπου τους, το κοντινό ή 

μακρινό, και να πραγματοποιήσουν προεκτάσεις μέσα στο ευρύτερο ιστορικό γίγνε-

σθαι. Η Ιστορία παύει να είναι μια στεγνή αφήγηση που πρέπει να απομνημονεύσουν 

και γίνεται βιωμένη εμπειρία. Τους βοηθά να καταλάβουν τι υπήρχε πριν, να συνδέ-

σουν το παρόν με ποικίλες όψεις του παρελθόντος και εν τέλει τους αγκιστρώνει στε-

νότερα με το σημερινό παρόν. Σε αντίθεση με τη γενική ιστορία που απαιτεί σημαντι-

κή αφαιρετική ικανότητα, η τοπική ιστορία τους δίνει τη δυνατότητα επαφής με το 

παρελθόν με τρόπο απτό, μέσω του τόπου τους που είναι κάτι κοντινό και οικείο, 

ορατό και συγκεκριμένο. 

Γενικά, η τοπική ιστορία διαθέτει περισσότερα μέσα και εργαλεία για να προ-

σεγγίσουν και να αποκαλύψουν οι μαθητές τον καθημερινό άνθρωπο με τις δραστη-

ριότητές του, τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, τις επιλογές του, και μάλιστα με 

βάση δεδομένα και κριτήρια της εποχής στην οποία αυτός έζησε. Με τον τρόπο αυτό 

συνειδητοποιούν και τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα, όπως και την ανάγκη  

μελέτης πολλών πτυχών της τοπικής κοινωνίας (πολιτικής, πολιτιστικής, οικονομι-

κής, θρησκευτικής) για την κατανόηση της ιστορικής εξέλιξής της. Επιπλέον, παρό-

μοιες προσεγγίσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση τοπικιστικών στερεοτύπων και εθνι-

κιστικών εμμονών, στην αλληλοκατανόηση και αλληλογνωριμία των λαών,  στη δια-

μόρφωση νέων στάσεων απέναντι στο παρόν. 

Επιπλέον, από επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος έχει στην πράξη 

διαπιστωθεί ότι με την έξοδο από τη σχολική αίθουσα διδάσκοντες και διδασκόμενοι 

αποκτούν επιπλέον κίνητρα μάθησης, αυξάνονται οι εμπειρίες και η παρατηρητικότη-

τά τους, καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη, ενώ συνολικά το σχολείο ανοίγε-

ται στον κόσμο, τη φύση, την τέχνη, την κοινωνία και τη ζωή. Οι μαθητές, ακόμη και 

οι συνήθως «αδιάφοροι», συμμετέχουν ενεργότερα, διαμορφώνουν τη δική τους ιστο-



ρική αφήγηση, αισθητοποιείται και συγκεκριμενοποιείται για αυτούς το ιστορικό μά-

θημα, συνδέεται η ιστορία με τη ζωή τους, αναδεικνύεται η τοπική ιδιαιτερότητα και 

ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής. Με την επαφή με ελληνικά και μη ελληνικά 

μνημεία, τη μετάβαση από το τοπικό στο εθνικό και το υπερεθνικό ή το διεθνές, 

σχετικοποιούνται οι τοπικές διαφορές, αναδεικνύονται οι ομοιότητες και αμβλύνονται 

οι διαχωριστικές γραμμές. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στη νοοτρο-

πία, στις αντιλήψεις και στον τρόπο ζωής κοινωνικών, γεωγραφικών, θρησκευτικών 

και άλλων ομάδων. Ο εμπλουτισμός αυτός του πεδίου της τοπικής ιστορίας με στοι-

χεία αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας των άλλων συμβάλλει 

στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, συστατικά στοιχεία της οποίας είναι η αγωγή 

για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ισότητα των φύλων και των φυλών. 

 Τέλος, αξίζει ιδιαίτερα να σκεφτούμε ότι η Ιστορία στο σχολείο φέρνει στο προ-

σκήνιο τους «μεγάλους άνδρες», τους «νικητές». Η τοπική ιστορία, επειδή, ως επί το 

πλείστον, στερείται «μεγάλων ανδρών», αποκαλύπτει τη βαρύτητα και τη διαχρονικό-

τητα των «ανωνύμων» κι έτσι μπορεί να αντισταθμίζει την άποψη της σχολικής Ιστο-

ρίας. 

 

Υπό αυτό το πνεύμα, με δεδομένα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής  

και με αφορμή τη διδασκαλία της ενότητας για τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, σχεδιά-

στηκε από τους διδάσκοντες Ιστορία Γενικής Παιδείας στη Γ΄ Λυκείου εκπαιδευτι-

κούς η επίσκεψη όλης της τάξης στα Συμμαχικά Νεκροταφεία Ζέιτενλικ, έναν χώρο 

με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, με τοπικό, εθνικό και διεθνές ενδιαφέρον, ο 

οποίος, παρότι καταλαμβάνει μια ευρύτατη έκταση δίπλα στο σχολείο και τις κατοι-

κίες των μαθητών, τους ήταν ουσιαστικά άγνωστος. Τα Συμμαχικά Νεκροταφεία Ζέι-

τενλικ, η μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη της Ελλάδας, βρίσκονται στην οδό Λα-

γκαδά, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, και δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1920 

για την ταφή 20.500 στρατιωτών της Αντάντ που πολέμησαν στο Μακεδονικό Μέτω-

πο στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το όνομα «Ζέιτενλικ» προέρχεται από 

την τουρκική λέξη Zeytin που σημαίνει Ελιά, μπορεί επομένως να μεταφραστεί ως 

Ελαιώνας. Στην περιοχή υπήρχε ήδη ένα μεγάλο στρατόπεδο, το οποίο επεκτάθηκε 

από τον Ελληνικό Στρατό μετά την απελευθέρωση και καταλαμβάνει σήμερα 385 

στρέμματα γης. Για τη δημιουργία των νεκροταφείων οι αγγλικές, γαλλικές, ιταλικές 

και σερβικές αρχές υπέδειξαν το συγκεκριμένο σημείο και το ελληνικό κράτος αγό-

ρασε την έκταση και παραχώρησε στα συμμαχικά κράτη την επικαρπία της. 
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Τα κοιμητήρια καταλαμβάνουν 350 στρέμματα και είναι χωρισμένα σε πέντε (5) 

τομείς (Γαλλικό, Σερβικό, Ιταλικό, Βρετανικό και Ρωσικό), ανάλογα με την εθνικότη-

τα των πεσόντων. Σε αυτά είναι ενταφιασμένοι πάνω από 8 000 στρατιώτες που τραυ-

ματίστηκαν στο Μακεδονικό Μέτωπο και πέθαναν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονί-

κης, καθώς και όσοι έπεσαν νεκροί σε ελληνικό έδαφος από το 1915 μέχρι το 1918. 

Συγκεκριμένα, οι τάφοι ανήκουν σε 8.089 Γάλλους (από τη Μητροπολιτική Γαλλία, 

τη Σενεγάλη, τη Μαδαγασκάρη, την Ινδοκίνα και τη Βόρεια Αφρική. Οι περισσότεροι 

κείτονται σε ατομικούς τάφους, ενώ τα λείψανα 208 βρίσκονται σε οστεοφυλάκια), 

7.500 Σέρβους (εκ των οποίων 6.000 σε οστεοφυλάκιο), 3.000 Ιταλούς, 1.600 Βρετα-

νούς και 400 Ρώσους πεσόντες. Η συγκέντρωση των σορών στο Ζέιτενλικ πραγματο-

ποιήθηκε από το 1921 έως το 1923 από γαλλικές στρατιωτικές αποστολές. Κάθε χρό-

νο, την 11η Νοέμβρη, επέτειο του τερματισμού του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου [Ημέρα 

της Ανακωχής (Armistice Day): 11η ώρα της 11ης ημέρας του 11ου μήνα του 1918], 

συγκεντρώνονται στο νεκροταφείο του Ζέιτενλικ οι πρόξενοι των πρώην εμπόλεμων 

χωρών και καταθέτουν στεφάνι στη μνήμη των νεκρών τους. 

Φύλακας του σερβικού τομέα των κοιμητηρίων είναι αδιαλείπτως από το 1960 ο 

Γιώργος Μιχαήλοβιτς, εγγονός σέρβου πολεμιστή στο μακεδονικό μέτωπο κατά τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ντυμένος πάντοτε με το στρατιωτικό δίκοχο και το χακί χι-

τώνιο, με το σερβικό εθνόσημο στο αριστερό μανίκι και το όνομά του ραμμένο στο 

στήθος, αποτελεί χαρακτηριστική μορφή, συστατικό στοιχείο του χώρου, αλλά και 

ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών. 86 ετών πλέον, ανέλαβε τη φύλαξη των κοιμητηρί-

ων μετά από τον παππού και τον πατέρα του και ταύτισε τη ζωή του με την αποστολή 

αυτή. 

Στο γαλλικό τμήμα του στρατιωτικού νεκροταφείου του Ζέιτενλικ πραγματοποιή-

θηκαν από το 2011 μέχρι το 2012 μεγάλα έργα ανακαίνισης με χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Αμύνης της Γαλλίας. Σε συνέχεια των έργων αυτών και στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων για την επέτειο των Εκατό Χρόνων από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 

Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη θέλησε να δώσει την δυνατότητα σε 

Γάλλους και ξένους επισκέπτες να εντάξουν το νεκροταφείο αυτό σε ένα ιστορικό και 

γεωγραφικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η παλαιά κατοικία του φύλακα του νεκροταφείου 

ανακαινίστηκε και διαμορφώθηκε σε Μουσείο, στο οποίο ο επισκέπτης θα αντλεί 

πληροφορίες για το τι βλέπει, αλλά και για το τι έγινε στο Μακεδονικό Μέτωπο, ποιοι 

ήταν οι στρατιώτες που συμμετείχαν σε αυτό και ποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις 

έλαβαν χώρα. 



Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας στο νε-

κροταφείο του Ζέιτενλικ, αυτή προγραμματίστηκε μετά από τη διδασκαλία της ενότη-

τας για τον Α΄ Π.Π. που προβλέπει το Α.Π.Π., κατά την οποία δόθηκε έμφαση στις 

μάχες του Μακεδονικού μετώπου. Οι διδάσκοντες εντόπισαν και επέλεξαν πληροφο-

ριακό υλικό και διαμόρφωσαν μία παρουσίαση (PowerPoint) και Φύλλο Πληροφο-

ριών σχετικό με τον χώρο και την ιστορία του, το οποίο διανεμήθηκε στους μαθητές 

και τις μαθήτριες. Την καθορισμένη ημέρα (31/01/2014) μεταβήκαμε πεζή στα νε-

κροταφεία, όπου οι φύλακες των αντίστοιχων τομέων μάς ξενάγησαν στους χώρους 

ταφής, το σερβικό κοινοτάφιο και τη γαλλική εκκλησία. Ως πηγές Ιστορίας λειτούρ-

γησαν λοιπόν στην περίπτωση αυτή οι αρχιτεκτονικές κατασκευές και τα ποικίλα 

αντικείμενα, ακόμη όμως και η χωροθέτηση και η συγκεκριμένη χρήση της γης, δεδο-

μένα σημαντικά για την ιστορία της πόλης κατά τον 20ό αιώνα. Καθώς στην προσπά-

θεια ενσυναισθητικής προσέγγισης του παρελθόντος συνεισφέρουν ουσιαστικά και οι 

μαρτυρίες ενηλίκων που βίωσαν ή γνωρίζουν άμεσα από προγενέστερούς τους γεγο-

νότα και παραδόσεις (προφορική ιστορία), αξιοποιήθηκε ως ιστορικό τεκμήριο και η 

προφορική μαρτυρία του φύλακα του σερβικού τομέα. Μετά την επίσκεψη, οι μαθη-

τές και μαθήτριες συμπλήρωσαν το σχετικό Ερωτηματολόγιο και ακολούθησε συζή-

τηση με αφορμή τις απαντήσεις. Παιδαγωγικά, επομένως, εφαρμόσθηκε το σύνθετο 

σχήμα προετοιμασίας στην 1η φάση, επίσκεψης στη 2η, εμπέδωσης στην 3η, με εναλ-

λαγή της σχολικής αίθουσας με το περιβάλλον του σχολείου. 

Ασφαλώς, εάν έλειπαν οι περιορισμοί που οι ρυθμοί των πανελληνίων εξετάσεων 

επιβάλλουν στη συγκεκριμένη τάξη, η παραπάνω δράση θα μπορούσε να διευρυνθεί 

με περαιτέρω έρευνα των ίδιων των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο μιας ερευνητικής 

εργασίας (project) που θα διερευνούσε εάν υπάρχουν ανάλογα μνημεία αλλού ή με 

ποια μνημεία συγγενεύει το συγκεκριμένο θεματικά ή χρονικά, θα ασχολούνταν με 

την πολιτική, διπλωματική, στρατιωτική και κοινωνικοοικονομική ιστορία της περιο-

χής κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα ενέπλεκε ίσως και άλλα επιστημο-

νικά πεδία όπως τη θρησκειολογία, τη φιλοσοφία ή την αρχιτεκτονική. 

 

Στόχος της έρευνας: 

Στόχος της έρευνας ήταν να εμπλουτισθεί η ιστορική αφήγηση για τον Α΄ Π.Π. με 

την αυτοψία σε έναν χώρο εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Επιδιώχθηκε να γνωρίσουν οι 

μαθητές και μαθήτριες ένα σημαντικό μνημείο, κομμάτι της τοπικής ιστορίας της πό-

λης μας, και να ανιχνεύσουν πώς την άγγιξε ο Α΄ Π.Π. Να έλθουν, επίσης, βιωματικά 
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σε επαφή με την ανθρώπινη πλευρά του πολέμου, να συνειδητοποιήσουν πως πίσω 

από τους ψυχρούς αριθμούς υπάρχουν δρώντες άνθρωποι που αποφασίζουν ή απλώς 

υφίστανται τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων. Τέλος, να αναστοχαστούν πάνω στο 

θέμα της διαπολιτισμικότητας, της ταύτισης συχνά στόχων και δυσχερειών ανάμεσα 

σε ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής και πολιτισμικής σκευής, αλλά και της δια-

φοράς σε ήθη, θρησκεία και αντιλήψεις. 

 

Δείγμα έρευνας: 

Στην έρευνα πήραν μέρος 44 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Πρότυπου 

Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 24 κορίτσια και 20 αγόρια 

ηλικίας 17-18 χρόνων. Πρόκειται για τους μαθητές των δύο τμημάτων Γενικής 

Παιδείας του σχολείου. Οι υπόλοιποι εννέα (9) είτε απουσίαζαν την ημέρα συμπλή-

ρωσης του ερωτηματολογίου, είτε αρνήθηκαν να απαντήσουν σε αυτό. Το δείγμα, 

επομένως, περιλαμβάνει μαθητές και μαθήτριες και των τριών κατευθύνσεων, οι 

οποίοι/-ες δεν εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας πανελλαδικά και για τον λόγο 

αυτό ανταποκρίνονται συνήθως μάλλον αδιάφορα σε μια τυπική διδασκαλία. Απαι-

τούνται, κατά συνέπεια, προσεκτικά σχεδιασμένες, καινοτόμες παρεμβάσεις του/της 

διδάσκοντος/-ουσας, ώστε να ευαισθητοποιηθεί το συγκεκριμένο μαθητικό κοινό σε 

θέματα ιστορίας. 

 

Περιγραφή εργαλείου διερεύνησης: 

Στους μαθητές και μαθήτριες που πήραν μέρος στην έρευνα μοιράστηκαν ερωτη-

ματολόγια με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, με σκοπό να διερευνηθούν οι εντυπώ-

σεις τους από τη συγκεκριμένη επίσκεψη και οι απόψεις τους για τις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις γενικά στο μάθημα της Ιστορίας. 

Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν ένδεκα (11) ερωτήσεις. Στην πρώτη τούς ζητή-

θηκε να απαριθμήσουν,  από τον σημαντικότερο στον λιγότερο σημαντικό, τους στό-

χους που θεωρούν ότι επιτεύχθηκαν με την εκπαιδευτική επίσκεψη στα συμμαχικά 

κοιμητήρια του Ζέιτενλικ. Συγκεκριμένα, ως επιλογές δόθηκαν οι απαντήσεις: 

- Βαθύτερη κατανόηση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

- Ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα των νεκρών του πολέμου  

- Καλύτερη γνωριμία με χώρους της περιοχής όπου μένω 

- Ευαισθητοποίηση στο θέμα της διαπολιτισμικότητας 

- Άλλος στόχος 

- Δεν απαντώ 



Κατόπιν, τους ζητήθηκε να επιλέξουν ποιο/-α από τα παρακάτω μνημεία τους 

άρεσε/-αν περισσότερο και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους:  

- Σερβικό κοινοτάφιο 

- Βρετανικό κοιμητήριο 

- Γαλλική εκκλησία 

- Τίποτε από τα παραπάνω 

- Δεν έχω γνώμη 

- Δεν απαντώ 

Στη συνέχεια, ερωτήθηκαν για τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η παρουσία 

Σέρβων επισκεπτών που ήρθαν να τιμήσουν τη μνήμη των νεαρών συγγενών/συμπα-

τριωτών τους: 

- Αμηχανία 

- Αδιαφορία 

- Σεβασμό 

- Θυμό  

- Συγκίνηση 

- Τίποτε 

- Δεν απαντώ 

Στην τέταρτη ερώτηση, ζητήθηκε η γνώμη τους για το εάν η ξενάγηση από τον 

Σέρβο φύλακα ήταν κατατοπιστική και γιατί. [Δόθηκαν επίσης οι επιλογές «Δεν έχω 

γνώμη» και «Δεν απαντώ»]. 

Παρακάτω (5η ερώτηση), οι μαθητές και μαθήτριες ερωτήθηκαν εάν θα ξαναπή-

γαιναν στα συμμαχικά κοιμητήρια ως απλοί επισκέπτης και γιατί, όπως  και εάν θα 

πρότειναν σε κάποιο φιλικό ή συγγενικό τους πρόσωπο να επισκεφθεί το Ζέιτενλικ 

και γιατί (6η ερώτηση) [Δόθηκαν και εδώ και οι επιλογές «Δεν έχω γνώμη» και «Δεν 

απαντώ»]. 

Ως προς τις γνώσεις που είχαν πριν και αποκόμισαν μετά την επίσκεψη, οι μαθητές 

και μαθήτριες ερωτήθηκαν εάν γνώριζαν κάτι για το Ζέιτενλικ πριν την επίσκεψη της 

τάξης τους εκεί και τι (7η ερώτηση), εάν έδωσαν προσοχή στις πληροφορίες που τους 

δόθηκαν πριν από την επίσκεψη στα συμμαχικά κοιμητήρια (8η ερώτηση) και εάν, 

μετά την επίσκεψη στο Ζέιτενλικ, είχαν την περιέργεια να αναζητήσουν περαιτέρω 

πληροφορίες για τον χώρο (9η ερώτηση)  [Σε όλες τις περιπτώσεις δόθηκαν και οι επι-

λογές «Δεν έχω γνώμη» και «Δεν απαντώ»]. 



9 

Τέλος, κλήθηκαν να απαντήσουν εάν θεωρούν χρήσιμες τις εκπαιδευτικές επισκέ-

ψεις στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και γατί (10η ερώτηση), όπως και 

ποιους χώρους θα προτιμούσαν να επισκεφθούν στο πλαίσιο ενός μαθήματος Ιστο-

ρίας (11η ερώτηση). Τους ζητήθηκε συγκεκριμένα να αριθμήσουν από τον σημαντικό-

τερο στον λιγότερο σημαντικό μεταξύ των παρακάτω: 

-  Αρχαιολογικούς χώρους 

-  Μουσεία 

-  Περιοδικές εκθέσεις 

-  Πινακοθήκες 

-  Άλλο χώρο      Αναφέρετε: 

-  Κανέναν 

-  Δεν απαντώ  

 

Κατά την ανάλυση των απαντήσεων προτιμήθηκε η ανάλυση κατά φύλο και όχι 

κατά ηλικία, καθώς δεν υπάρχει ηλικιακή διαφοροποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων 

ενώ, από την άλλη μεριά,  το φύλο θεωρήθηκε ότι αποτελεί ίσως σημαντικό παράγο-

ντα ως προς την ανταπόκριση σε παρόμοιες δράσεις στο σχολείο. 

 

Διαδικασία: 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες στο σχολείο, κατά την επόμενη της επίσκεψης διδακτική ώρα, αφού εξα-

σφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. 

 

Αποτελέσματα: 

Αφού καταγράφηκαν οι απαντήσεις α) των κοριτσιών, β) των αγοριών και γ) όλου 

του δείγματος, προσμετρήθηκαν κατά κατηγορία και υπολογίστηκαν τα ποσοστά. 

1η) Ως προς τους στόχους που θεωρούν ότι επιτεύχθηκαν με την εκπαιδευτική επί-

σκεψη στα συμμαχικά κοιμητήρια, οι μαθητές/μαθήτριες απάντησαν: 

1. Βαθύτερη κατανόηση Α΄ Π.Π.: Κ: 12  Α: 14  Σ: 26 

2. Ευαισθητοποίηση για νεκρούς: Κ: 21  Α: 14  Σ: 35 

3. Καλύτερη γνωριμία χώρων: Κ: 13  Α: 7   Σ: 20 

4. Ευαισθητοποίηση για διαπολιτισμικότητα: 

      Κ: 9   Α: 8  Σ: 17 

5. Άλλος στόχος:   Κ: 2  Α: 0  Σ: 2 

6. Δεν απαντώ:   Κ: 0  Α: 0  Σ: 0 

 



 

 

  

 

Διάγραμμα 1 
  Τα διαγράμματα βασίστηκαν στον αριθμό απαντήσεων 

 

2η) Αναφορικά με το ποιο/-α μνημεί0/-α τους άρεσε/-αν περισσότερο, οι μαθη-

τές/μαθήτριες απάντησαν: 

1. Σερβικό κοινοτάφιο:  Κ: 6  Α: 8  Σ: 14 

2. Βρετανικό κοιμητήριο:  Κ: 9  Α: 9  Σ: 18 

3. Γαλλική εκκλησία:   Κ: 10  Α: 9   Σ: 19 

4. Τίποτε από τα παραπάνω:  Κ: 1   Α: 0  Σ: 1 

5. Δεν έχω γνώμη:   Κ: 4  Α: 2  Σ: 6 

6. Δεν απαντώ:   Κ: 1  Α: 0  Σ: 1 
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Διάγραμμα 2 

 

3η) Ως προς τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η παρουσία Σέρβων επισκεπτών 

που ήρθαν να τιμήσουν τη μνήμη των νεαρών συγγενών/συμπατριωτών τους, απά-

ντησαν: 

1. Αμηχανία:    Κ: 3  Α: 5  Σ: 8 

2. Αδιαφορία:   Κ: 1  Α: 1  Σ: 2 

3. Σεβασμό:   Κ: 13  Α: 13   Σ: 13 

4. Θυμό:   Κ: 2   Α: 0  Σ: 2 

5. Συγκίνηση:   Κ: 11  Α: 6  Σ: 17 

6. Τίποτε:   Κ: 2  Α: 1  Σ: 3 

7. Δεν απαντώ:  Κ: 1  Α: 1  Σ: 2 
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Διάγραμμα 3 

4η) Σχετικά με το εάν η ξενάγηση από τον Σέρβο φύλακα ήταν κατατοπιστική και 

γιατί, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

1. Ναι:    Κ: 17  Α: 16  Σ: 33 

2. Όχι:    Κ: 3  Α: 2  Σ: 5 

3. Δεν έχω γνώμη:  Κ: 4  Α: 2  Σ: 6 

4. Δεν απαντώ:  Κ: 0  Α: 0  Σ: 0 
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Διάγραμμα 4 

 

5η) Όσο για το εάν θα ξαναπήγαιναν στα συμμαχικά κοιμητήρια ως απλοί επισκέ-

πτες και γιατί, δήλωσαν: 

1. Ναι:    Κ: 13  Α: 10  Σ: 23 

2. Όχι:    Κ: 7  Α: 5  Σ: 12 

3. Δεν έχω γνώμη:  Κ: 3  Α: 4  Σ: 7 

4. Δεν απαντώ:  Κ: 0  Α: 1  Σ: 1 
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Διάγραμμα 5 

 

6η) Θα πρότειναν σε κάποιο φιλικό ή συγγενικό τους πρόσωπο να επισκεφθεί το Ζέι-

τενλικ, και γιατί: 

1. Ναι:    Κ: 16  Α: 14  Σ: 30 

2. Όχι:    Κ: 3  Α: 2  Σ: 5 

3. Δεν έχω γνώμη:  Κ: 3  Α: 1  Σ: 4 

4. Δεν απαντώ:  Κ: 0  Α: 0  Σ: 0 
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Διάγραμμα 6 

 

7η) Στην ερώτηση εάν οι μαθητές/-τριες γνώριζαν κάτι για το Ζέιτενλικ πριν την 

επίσκεψη της τάξης τους εκεί και τι, απάντησαν: 

1. Ναι:    Κ: 5  Α: 10  Σ: 15 

2. Όχι:    Κ: 17  Α: 7  Σ: 24 

3. Δεν έχω γνώμη:  Κ: 1  Α: 2  Σ: 3 

4. Δεν απαντώ:  Κ: 0  Α: 0  Σ: 0 
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Διάγραμμα 7 

 

8η) Για το εάν έδωσαν προσοχή στις πληροφορίες που τους δόθηκαν πριν την επί-

σκεψη στα συμμαχικά κοιμητήρια, είπαν: 

1. Ναι:    Κ: 17  Α: 14  Σ: 31 

2. Όχι:    Κ: 3  Α: 3  Σ: 6 

3. Δεν έχω γνώμη:  Κ: 4  Α: 3  Σ: 7 

4. Δεν απαντώ:  Κ: 0  Α: 0  Σ: 0 
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Διάγραμμα 8 

 

9η) Μετά την επίσκεψη στο Ζέιτενλικ, είχαν την περιέργεια να αναζητήσουν περαι-

τέρω πληροφορίες για τον χώρο οι εξής: 

1. Ναι:    Κ: 7  Α: 6  Σ: 13 

2. Όχι:    Κ: 14  Α: 9  Σ: 23 

3. Δεν έχω γνώμη:  Κ: 1  Α: 3  Σ: 4 

4. Δεν απαντώ:  Κ: 2  Α: 0  Σ: 2 
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Διάγραμμα 9 

 

10η) Στην ερώτηση εάν θεωρούν χρήσιμες τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο 

του μαθήματος της ιστορίας και γιατί, έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις: 

1. Ναι:    Κ: 19  Α: 18  Σ: 37 

2. Όχι:    Κ: 2  Α: 0  Σ: 2 

3. Δεν έχω γνώμη:  Κ: 3  Α: 0  Σ: 3 

4. Δεν απαντώ:  Κ: 0  Α: 0  Σ: 0 
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Διάγραμμα 10 

 

11η) Τέλος, απάντησαν ότι στο πλαίσιο ενός μαθήματος ιστορίας θα προτιμούσαν να 

επισκεφθούν: 

1. Αρχαιολογικούς χώρους:   Κ: 16  Α: 17  Σ: 33 

2. Μουσεία:    Κ: 15  Α: 14  Σ: 29 

3. Περιοδικές εκθέσεις:  Κ: 16  Α: 11   Σ: 27 

4. Πινακοθήκες:   Κ: 14  Α: 12   Σ: 26 

5. Άλλο χώρο:    Κ: 2  Α: 3   Σ: 5 

6. Κανέναν:    Κ: 2  Α: 1  Σ: 3 

7. Δεν απαντώ:   Κ: 0  Α: 1  Σ: 1 
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Διάγραμμα 11 
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Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις: 

Από τη συμπεριφορά τους στη διάρκεια της επίσκεψης και τις απαντήσεις που 

έδωσαν στο ερωτηματολόγιο, φάνηκε συνολικά ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

- χάρη στην προετοιμασία που προηγήθηκε στο σχολείο, παρακολούθησαν με 

άνεση και ενδιαφέρον τις ξεναγήσεις και διατύπωσαν εύστοχες ερωτήσεις και 

σχόλια στη διάρκειά τους, 

- διευκρίνισαν τις όποιες απορίες τους για τον ρόλο της πόλης κατά τον Α΄ 

Π.Π. 

- έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μνημείο αυτό τοπικής ιστορίας το οποίο, 

όπως παραδέχτηκαν οι περισσότεροι, δεν είχαν επισκεφθεί πριν, 

- εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και για άλλους χώρους της περιοχής με ιστορική και 

πολιτισμική σημασία. 

- Τους περισσότερους μαθητές άγγιξε ιδιαίτερα η εικόνα των πολυάριθμων τα-

φών ανθρώπων κατά το πλείστον πολύ νεαρών και προβληματίστηκαν για τη σκο-

πιμότητα και τις συνέπειες των πολέμων. Το γεγονός δε ότι, κατά σύμπτωση,  την 

ίδια στιγμή  βρέθηκε στο κοινοτάφιο μία ομάδα σέρβων επισκεπτών που με κατά-

νυξη τιμούσαν του νεκρούς συμπατριώτες τους ενέτεινε την προσοχή και τη συγκί-

νηση. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των μαθητών/μαθητριών όπως αποτυπώ-

νονται παραπάνω, προέκυψε ότι κύριο κέρδος από την επίσκεψή τους θεώρησαν την 

ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το θέμα των νεκρών του πολέμου, ενώ εκτίμησαν, 

επίσης, ότι κατανόησαν καλύτερα τα γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου που 

επηρέασαν –διαμόρφωσαν στην ουσία- την περιοχή όπου ζουν σήμερα. Τα μνημεία 

που τους εντυπωσίασαν περισσότερο ήταν η γαλλική εκκλησία και ο βρετανικός 

τομέας ταφών. Τα συναισθήματα δε που βίωσαν οι περισσότεροι κατά την επίσκεψή 

τους στο χώρο ήταν συγκίνηση και σεβασμός. Η συντριπτική πλειονότητα βρήκε 

κατατοπιστική την ξενάγηση του σέρβου φύλακα, ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν ότι 

θα ξαναπήγαιναν στα συμμαχικά κοιμητήρια ως απλοί επισκέπτες και θα πρότειναν 

και σε φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα να κάνουν το ίδιο. Οι περισσότεροι παραδέ-

χθηκαν ότι δεν γνώριζαν τον χώρο ούτε τη λειτουργία του πριν, παρότι είναι κάτοικοι 

της ευρύτερης περιοχής και τα κοιμητήρια βρίσκονται σε κεντρικό δρόμο της πόλης 

που διασχίζουν καθημερινά. Δήλωσαν ότι έδωσαν προσοχή στις πληροφορίες που 

τους δόθηκαν από τους διδάσκοντες πριν από την επίσκεψη, έδειξαν, ωστόσο, ελάχι-

στο ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα μόνοι τους αργότερα. Τέλος, ιδιαίτερα μεγά-

λο διαγράφεται το ενδιαφέρον κοριτσιών και αγοριών για επισκέψεις σε διάφορους 



χώρους (Αρχαιολογικούς, Μουσεία, περιοδικές εκθέσεις, Πινακοθήκες) στο πλαίσιο 

του μαθήματος της Ιστορίας. 
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