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H Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας 
του δημοτικού και του ψηφιακού αποθετηρίου Φωτόδεντρο-Πολιτισμός

Δήμητρα Βουρδόγλου1, Βασίλειος Μπάρος2, Γεράσιμος Κέκκερης3

Η μελέτη διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.)
αναπαρίστανται στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας του δημοτικού σχολείου και στα 
κείμενα του  αποθετηρίου «Φωτόδεντρο-Πολιτισμός». Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη 
μέθοδο της Ανάλυσης Λανθανουσών Κλάσεων (Latent Class Analysis). Η μέθοδος αυτή 
μπορεί να συνδυάζει και αξιοποιεί ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κειμένων. Από 
τα αποτελέσματα της έρευνας αποτιμήθηκε ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός των σχολικών 
εγχειριδίων, που είναι συμβατός με την ευρωπαϊκή και ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και 
αποτυπώθηκαν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά στις σχέσεις της Ελλάδος με την Ευρώπη και την 
Ε.Ε Τα αποτελέσματα μάς επιτρέπουν να εντοπίσουμε λανθάνουσες μορφές θεματοποίησης 
της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κείμενα, οι οποίες υποδηλώνουν από ιστορική 
και εκπαιδευτικοπολιτική προσέγγιση σημαντικά μοτίβα προσάρτησης και οριοθέτησης με 
έναν ταυτόχρονα σαφή φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό στο περιεχόμενο των σχολικών 
εγχειριδίων.

Europa und Europäische Union in den Sprachlehrbüchern der Grundschule 
und dem digitalen Archiv "Photodentro-Cultur": Die Studie untersucht, wie Europa 
und Europäische Union in den Sprachlehrbüchern der griechischen Volksschule und in 
der digiatalen Plattform „Photodentro-Cultur“ dargestellt werden. Die inhaltanalytische 
Auswertung der Texte wurde durch Latent Class Analysis durchgeführt. Die Ergebnisse 
lassen latente Stile der Thematisierung von Europa und Europäischer Union in den Texten 
identifizieren, die auf historisch und bildungspolitisch relevante Muster von Zugehörigkeit 
und Abgrenzung bei einer grundsätzlich deutlichen pro-europäischen Ausrichtung der 
Schulbuchinhalte schließen lassen.

Europe and European Union in elementary school language textbooks and digital 
repository "Photodentro-Cultur": The study investigates how Europe and the European 
Union are represented in Greek elementary school language textbooks and in the digital 
repository “Photodentro-Cultur” platform. The content-analytical evaluation of the texts 
was carried out with Latent Class Analysis. The results allow us to identify latent styles of 
thematizing Europe and the European Union in the texts, which suggest historically and 
educationally relevant patterns of affiliation and demarcation with a fundamentally clear pro-
European orientation in the textbook content.
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1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία (Βουρδόγλου 2020) διερευνά πώς προβάλλεται η Ευρώπη και η Ευρω-
παϊκή Ένωση μέσα στα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας που διδάσκονται 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και  στα κείμενα και του ψηφιακού αποθετηρίου 
Φωτόδεντρου Πολιτισμός4. 

Τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και τα Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμέ-
νων (Learning Object Repository - LOR) Φωτόδεντρο, αποτελούν τα κύρια εκπαιδευτικά 
εργαλεία, τα οποία ως φορείς ιδεολογίας προωθούν στάσεις και αξίες και πραγματώνουν 
τους σκοπούς της αγωγής και της εκπαίδευσης στην Ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. 

Η ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ανήκει στις αντίστοιχες κυβερνήσεις, σύμφωνα με την αρχή της «επικουρικότητας» που 
ισχύει από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στην 
εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» που αφορά την οικονομική ανάπτυξή της, προτάθηκαν οδηγίες και συστάσεις ανά 
χώρα με στόχο τη βελτίωση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2014). Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο τη συνεχή προώθηση της εκπαίδευσης καθώς 
αυτή είναι η κινητήρια δύναμη όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή αλλά βελτιώνει θεαματικά και τις προοπτικές της προσωπικής ανάπτυξης των 
πολιτών. Επιπλέον στηρίζει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με στόχο 
την ενίσχυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και της μαθησιακής κινητικότητας καθώς 
και την προαγωγή κοινών αξιών (Education and Training). 

Το σχολικό εγχειρίδιο, ως κυρίαρχο μέσο αγωγής και εκπαίδευσης, όχι μόνο εμπεριέχει, 
μεταδίδει και καλλιεργεί στάσεις, αξίες, στερεότυπα, αντιλήψεις αλλά αποτελεί συγχρόνως 
και φορέα ιδεολογίας, ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού της Ευρωπαϊκής και της 
Παγκόσμιας Κοινότητας. Η δυνητική αυτή λειτουργία του το καθιστά μέσο διάδοσης και 
διάχυσης συγκεκριμένων επιδιώξεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας 
(Φλουρής & Ιμβρίντελη, 2002; Βεντούρα, 1992; Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, 2006; Παππά, 
2012). Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί το κυρίαρχο διδακτικό μέσο, με το οποίο εφαρμόζεται 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και προωθούνται οι σκοποί και οι στόχοι των 
επιμέρους μαθημάτων (Φλουρής & Ιμβρίντελη, 2002). 
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4. Φωτόδεντρο. Ανακτημένο στις 29-8-2018 από το δικτυακό τόπο: http://photodentro.edu.gr/
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Παράλληλα, συμβάλλει στη διάδοση αντιλήψεων, στάσεων, αξιών και ιδεολογιών, 
καθώς και θρησκευτικών, κοινωνικών, ιστορικών, εθνικών, γλωσσικών και πολιτιστικών 
στοιχείων στους μαθητές (Coulby & Jones 1995; Pingel, 2013). Το εγχειρίδιο αποτελεί 
ένα πολυλειτουργικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη συνέχιση της εκπαίδευσης και εκτός 
του σχολείου αλλά και τη σύνδεση του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή (Memai 
& Rouag, 2014).⁵ Επιπλέον, η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση 
ψηφιακών πόρων, οι οποίοι παρέχουν αποτελεσματική αναζήτηση και ευρεία διαθεσιμότητα, 
με συνέπεια να αποτελούν προτεραιότητα πολλών θεσμών και κυβερνήσεων (Megalou & 
Kaklamanis, 2014; Megalou et al., 2016). 

Το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, εισήγαγε 
τις Νέες Τεχνολογίες στα σχολεία με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ, 
1997), το οποίο εξελίχθηκε σε Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). Με στόχο να υπάρχει ο έλεγχος των ψηφιακών πηγών που χρησιμοποιούνται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργήθηκε το Φωτόδεντρο, το οποίο είναι διαθέσιμο από 
το Μάρτιο του 2012 (Megalou & Kaklamanis, 2014; Σκουλαρίδου & Μαυροειδής, 2016) και 
αποτελεί τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και 
τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Megalou & Kaklamanis, 2014). Ειδικότερα, το Φωτόδεντρο–
Πολιτισμός συγκεντρώνει πολιτισμικούς εκπαιδευτικούς πόρους, κατάλληλους για 
μαθητές και των δύο βαθμίδων, οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Πύλη πολιτισμικού 
περιεχομένου „Europeana”, αλλά και ψηφιακά αποθετήρια φορέων και μουσείων. Επιπλέον, 
στους πολιτισμικούς ψηφιακούς πόρους διατίθεται και παιδαγωγικός/εκπαιδευτικός (μετα-)
σχολιασμός, που συμβάλλει στην καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη χρήση τους.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Στην Ελλάδα, τα σχολικά εγχειρίδια θεσμοθετήθηκαν πρώτη φορά το 1834 με τον Νόμο 11/1834 
«Περί Δημοτικών Σχολείων» ΦΕΚ 11/1834. Ανακτημένο στις 5-6-2016 από το δικτυακό τόπο: 
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/curricula/view.html?code=1834-011A. Ακολουθούν νόμοι, 
υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι με τελευταίο τον Νόμο 3966/2011 σύμφωνα με τον οποίο 
ιδρύεται το Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), που «Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα 
από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, ή αυτεπαγγέλτως, για θέματα που αφορούν τα 
προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και 
τα λοιπά διδακτικά μέσα». ΦΕΚ 118/2011: 2355. Ανακτημένο στις 5-6-2016 από το δικτυακό τόπο: 
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-3966-2011.html
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2. Ερευνητικό ερώτημα - μέθοδος

Η παρούσα έρευνα εξετάζει πώς παρουσιάζoνται η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα 
κείμενα που διδάσκονται οι μαθητές του Δημοτικού στο γλωσσικό μάθημα. Πρόκειται για μία 
έρευνα ανάλυσης περιεχομένου του Φωτόδεντρου-Πολιτισμός και των σχολικών εγχειριδίων 
που χρησιμοποιούνται στο μάθημα της Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η έρευνα 
επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
•	 Πώς παρουσιάζονται η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα σχολικά εγχειρίδια 

που χρησιμοποιούνται στο γλωσσικό μάθημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

•	 Πώς παρουσιάζονται η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κείμενα του 
αποθετηρίου Φωτόδεντρου-Πολιτισμός που χρησιμοποιούνται επικουρικά στο 
γλωσσικό μάθημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης; 
 

α. Εμπειρικό υλικό και μεταβλητές 

Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούν όλα τα σχολικά εγχειρίδια που 
χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο 
δημοτικό σχολείο. 

Αναλυτικά, χρησιμοποιήθηκαν 

a) τα Βιβλία της Γλώσσας και τα Τετράδια Εργασιών όλων των τάξεων, 

b) τα Λεξικά και τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων, 

c) όλα τα κείμενα του αποθετηρίου Φωτόδεντρο-Πολιτισμός, τα οποία προτείνονται να 
χρησιμοποιηθούν επικουρικά στα Γλωσσικά μαθήματα και φιλοξενούνταν εκεί μέχρι το 2016. 

Tο υλικό χωρίστηκε σε εξακόσιες δώδεκα (612) ενότητες στις οποίες εμφανίζονται 
τα λήμματα «Ευρώπη» και «Ευρωπαϊκή Ένωση». Πρόκειται για τριακόσιες δεκαοχτώ (318) 
ενότητες από τα γλωσσικά σχολικά εγχειρίδια και διακόσιες ενενήντα τέσσερις (294) από το 
αποθετήριο Φωτόδεντρο-Πολιτισμός. 

Οι μεταβλητές ως προς τις οποίες μελετήθηκε το δείγμα ταξινομήθηκαν σε δύο 
θεματικές διαστάσεις: Ι. Θεματικές αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ΙΙ. Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Ευρωπαϊκής Ένωσης.
H διάσταση Αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της E.E.αποτελείται από τις εξής έξι (6) 
μεταβλητές (βλ. πίνακα 1 και διάγραμμα 1). 
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Μεταβλητή Ορισμός 

1 Πάνω από μία αναφορές: Μέσα στο κείμενο γίνεται αναφορά στην Ευρώπη ή 
την Ε.Ε. πάνω από μία φορά.

2 Άμεση αναφορά: Αναφέρονται η λέξη Ευρώπη ή η λέξη Ε.Ε.

3 Έμμεση αναφορά: Αναφέρεται λέξη η οποία παραπέμπει στην Ευρώπη ή την 
Ε.Ε.

4 Ευρωπαϊκή κουλτούρα: Η αναφορά παραπέμπει στην ευρωπαϊκή κουλτούρα 
(συγγραφείς, καλλιτέχνες, μνημεία, πολιτισμός).

5 Ευρωπαϊκή γεωγραφία: Η αναφορά παραπέμπει στην Ευρωπαϊκή γεωγραφία 
(κράτη, πόλεις, ποτάμια, βουνά, γλώσσα).

6 Ευρωπαϊκή ιστορία: Η αναφορά παραπέμπει στην Ευρωπαϊκή ιστορία 
(μονάρχες, στρατηγοί, πολεμικά γεγονότα, συνθήκες).

Πίνακας 1: Αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Oρισμός των μεταβλητών 
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Διάγραμμα 1: Αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της Ε.Ε. Απόλυτες συχνότητες 

H διάσταση Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από τις εξής 6 (έξι) 
μεταβλητές (βλ. πίνακα 2), οι οποίες παρουσιάζονται με τη συχνότητα που εμφανίζεται στο διάγραμμα 
2. 
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Μεταβλητή Ορισμός 

7 Ελλάδα στην Ευρώπη: Αναφορές της Ελλάδας στις ενότητες για την 
Ευρώπη

8 Αρχαία Ελλάδα: Γίνεται μνεία στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. 

9 Θετική θεματοποίηση: Η Ευρώπη ή η Ε.Ε. όπου αναφέρονται 
θεματοποιούνται θετικά.

10 Αναφορές στις οποίες η Ελλάδα είναι Ευρώπη: Στις ενότητες η Ελλάδα 
περιλαμβάνεται στην έννοια της Ευρώπης και ταυτίζεται με αυτή.

11 Αρνητική θεματοποίηση: Η Ευρώπη και η Ε.Ε. όπου αναφέρονται 
θεματοποιούνται αρνητικά.

12 H Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη: Στις ενότητες η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται 
στην έννοια της Ευρώπης και διαχωρίζεται από αυτήν.

Πίνακας 2: Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ορισμός των μεταβλητών 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Αναφορές της 
Ελλάδας στις 
ενότητες της 

Ευρώπης

Αναφορές στην 
αρχαία Ελλάδα

Θετική 
θεματοποίηση

Αναφορές στις 
οποίες η Ελλάδα 

είναι Ευρώπη

Αρνητική 
θεματοποίηση

Αναφορές στις 
οποίες η Ελλάδα 

δεν είναι 
Ευρώπη

Διάγραμμα 2: Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόλυτες συχνότητες

β. Ανάλυση δεδομένων

Οι μεταβλητές για καθεμία από τις δύο διαστάσεις αναλύθηκαν με την μέθοδο Ανάλυσης 
Λανθανουσών Κλάσεων (LCA). Η μέθοδος αυτή εισήχθη πρώτη φορά από τον Lazarsfeld 
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(1950), αξιοποιήθηκε για την ανάλυση περιεχομένου από τους Tarnai & Bos (1989) και 
Kempf (2010) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ανάλυση σχολικών εγχειριδίων 
και των αποδεκτών τους από τους Baros & Wilke (2014). Ένα πλεονέκτημα της μεθόδου 
είναι ότι μπορεί να υλοποιήσει κατάλληλα τον «τριγωνισμό» (triangulation) με την έννοια 
του συνδυασμού ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης (Baros & Kempf, 2014; Μουτσίσης & 
Μπάρος, 2018). Με την Ανάλυση Λανθανουσών Κλάσεων ταξινομούνται χαρακτηριστικά 
των κειμένων σε επιμέρους ομάδες (κλάσεις). Η μέθοδος εντοπίζει τον βέλτιστο αριθμό 
κλάσεων, οι οποίες περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των περιπτώσεων του 
δείγματος. 

Η LCA των μεταβλητών της διάστασης Αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στον εντοπισμό των εξής 6 (έξι) κλάσεων (βλ. παράρτημα 1): (1) 
Περισσότερες από μία έμμεσες αναφορές με γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία, (2) Έμμεσες 
αναφορές με στοιχεία ευρωπαϊκής κουλτούρας, (3) Περισσότερες από μία άμεσες αναφορές 
με γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία, (4) Μεμονωμένες έμμεσες αναφορές με γεωγραφικά 
στοιχεία, (5) Μεμονωμένες άμεσες αναφορές με γεωγραφικά στοιχεία, (6) Περισσότερες από 
μία άμεσες αναφορές με στοιχεία ευρωπαϊκής κουλτούρας και γεωγραφικά στοιχεία.

Από την LCA των μεταβλητών της διάστασης Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προέκυψαν οι εξής 5 (πέντε) κλάσεις (βλ. παράρτημα 2): (1) Ευρώπη ή/και Ευρωπαϊκή 
Ένωση με θετικό πρόσημο και η Ελλάδα στην Ευρώπη, (2) Ευρώπη ή/και Ευρωπαϊκή Ένωση 
με αρνητικό πρόσημο και η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην Ευρώπη, (3) Η Ευρώπη ή/
και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεματοποιούνται θετικά, η Ελλάδα αναφέρεται στις ενότητες της 
Ευρώπης αν και δεν καταγράφεται ως μέλος της, (4). Θεματοποίηση της Ελλάδας στις 
ενότητες της Ευρώπης η οποία σχολιάζεται αρνητικά, με στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας,  
(5) Θετική και αρνητική θεματοποίηση της ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίαση της 
Ελλάδας άλλοτε ως μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας και άλλοτε όχι.

3. Λανθάνουσες μορφές θεματοποίησης της Ευρώπης ή/και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι διαστάσεις 
Αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της Ε.Ε. και Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Eυρωπαϊκής 
Ένωσης, υπολογίστηκε μια LCA δευτέρου επιπέδου με βάση τις πέντε μεταβλητές που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Σύμφωνα με τον δείκτη ΑΙC (Αkaike, 1987) και το τεστ του 
Lo, Mendell & Rubin, (2001) προκύπτει ότι το μοντέλο των τεσσάρων κλάσεων (πίνακες 4 
& 5), με αναλογική μείωση του σφάλματος PRE = 95.5% και μια μέση βεβαιότητα κατανομής 
MEM = 94.4%, περιγράφει καταλληλότερα τα εμπειρικά δεδομένα. Τα χαρακτηριστικά των 
τεσσάρων μορφών θεματοποίησης παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3. 
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Μεταβλητή Κωδικοποίηση
A: Αναφορές σε στοιχεία 
της Ευρώπης και της Ε.Ε.

0 = Κλ. 1 (43.38%): Περισσότερες από μία έμμεσες αναφορές  με 
γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία
1 = Κλ. 2 (20.98%):  Έμμεσες αναφορές με στοιχεία ευρωπαϊκής 
κουλτούρας
2 = Κλ. 3 (14.77%):  Περισσότερες από μία άμεσες αναφορές με 
γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία 
3 = Κλ. 4 (14.07%): Μεμονωμένες έμμεσες αναφορές με 
γεωγραφικά στοιχεία
4 = Kλ. 5 (3.74%):  Mεμονωμένες άμεσες αναφορές με γεωγραφικά 
στοιχεία
5 = Κλ. 6 (3.43%): Περισσότερες από μία άμεσες αναφορές με 
στοιχεία ευρωπαϊκής κουλτούρας και γεωγραφικά στοιχεία

B: Σχέσεις Ελλάδας – 
Ευρώπης – Eυρωπαϊκής 
Ένωσης

0 = Κλ. 1 (54%): Ευρώπη ή/και Ευρωπαϊκή Ένωση με θετικό 
πρόσημο και η Ελλάδα στην Ευρώπη. 
1 = Κλ. 2 (23.1%): Ευρώπη με αρνητικό πρόσημο και η Ελλάδα δεν 
περιλαμβάνεται στην Ευρώπη.
2 = Κλ. 3 (18.6%): Η Ευρώπη θεματοποιείται θετικά, η Ελλάδα 
αναφέρεται στις ενότητες της Ευρώπης αν και δεν καταγράφεται 
ως μέλος της.
3 = Κλ. 4 (3.8%): Θεματοποίηση της Ελλάδας στις ενότητες της 
Ευρώπης η οποία σχολιάζεται αρνητικά, με στοιχεία της αρχαίας 
Ελλάδας.
4 = Kλ. 5 (0.5%): Θετική και αρνητική θεματοποίηση της ή/και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίαση της Ελλάδας άλλοτε ως μέλους 
της ευρωπαϊκής οικογένειας και άλλοτε όχι.

C: Τύπος κειμένου 0 = σχολικό βιβλίο
1 = Φωτόδεντρο

D: Αναφορές στην ΕΕ 0 = όχι
1 = ναι 

E: Αναφορές στην Ευρώπη 0 = όχι
1 = ναι

Πίνακας 3: Latent Class Analysis 2d. order: Oρισμός μεταβλητών
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Modell ln(L) n(P) df L-Ratio P AIC BIC CIC

LC1 -2147.58 12 227 741.50 p<0.001 4319.16 4372.16 4317.47
LC2 -1898.66 25 214 243.66 p<0.001 3847.32 3957.74 3843.79
LC3 -1822.97 38 201 92.28 p<0.001 3721.94 3889.78 3716.58
LC4 -1809.63 51 188 65.60 p<0.01 3721.26 3946.51 3714.06
LC5 -1800.36 64 175 47.06 p<0.001 3728.72 4011.39 3719.69
LC6 -1797.12 77 162 40.58 n.s 3748.24 4088.33 3737.38
LC7 -1791.97 90 149 30.28 n.s. 3763.94 4161.45 3751.24
Saturiert -1776.83 63 --- --- --- 4031.66 5087.26 3997.94

Πίνακας 4: Latent Class Analysis 2d. order: Goodnesss-of-fit (n = 612, k = 5, m = var)

Σύγκριση 
μοντέλων

Likelihood Ratio (Lo.
Mendell & Rubin. 2001)

p

LC2 vs. LC1 473.256 < 0.001
LC3 vs. LC2 143.905 < 0.001
LC4 vs. LC3 25.362 < 0.001
LC5 vs. LC4 23.423 < 0.05
LC6 vs. LC5 18.309 n.s

Πίνακας 5: Latent Class Analysis 2d. Order: Aποτελέσματα του τεστ Lo-Mendell-Rubin 
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Διάγραμμα 3: LCA 2. Order: Μορφές (Latent Styles) θεματοποίησης της Ευρώπης και της ΕΕ. (βλ. 
ορισμό των μεταβλητών στον πίνακα 9) 

3.1. Χαρακτηριστικές λανθάνουσες μορφές θεματοποίησης σε βιβλία 

Το 45.76 % των διακριτών λανθανουσών μορφών θεματοποίησης της Ευρώπης (η 
μεγαλύτερη κλάση και η μικρότερη κλάση) εντοπίζονται αποκλειστικά σε σχολικά εγχειρίδια 
και παρουσιάζονται στο διάγραμμα 4. 
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Διάγραμμα 4: LCA 2. Order: Συχνότητα στατιστικά σημαντικών μεταβλητών στις κλάσεις 1 και 4.

12 = Η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη ***
11 = Αρνητική θεματοποίηση ***
  7 = Ελλάδα στην Ευρώπη ***
  5 = Ευρωπαϊκή γεωγραφία ***
  1 = Πάνω από μία αναφορές ***
  6 = Ευρωπαϊκή ιστορία ***
  8 = Αρχαία Ελλάδα ***
  2 = Άμεση αναφορά ***

10 = Αναφορές στις οποίες η Ελλάδα είναι 
Ευρώπη ***
  9 = Θετική θεματοποίηση ***
  4 = Ευρωπαϊκή κουλτούρα ***
  3 = Έμμεση αναφορά ***

Κλάση 1 (44.32%): Προβολή της ανιστόρητης κουλτούρας μέσω της θετικής θεματοποίησης της 
Ευρώπης. 

Η κλάση χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από θετικές αναφορές στην Ευρώπη, οι οποίες είναι 
κατά κανόνα έμμεσες (πάνω από 90%) και προβάλλουν συχνά (67.84%) τα γεωγραφικά 
της όρια. Aν και με λιγότερο άμεσο τρόπο (κάτω από 10%) τονίζεται εμφανώς (63.76%) η 
ευρωπαϊκή κουλτούρα. Μόνο περιστασιακά γίνεται μνεία στην αρχαία Ελλάδα (20.83%) και 
κάποιες φορές μόνο (10.39%) εντοπίζονται στοιχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Τα κείμενα 
της κλάσης αυτής φαίνεται να προωθούν μία φιλοευρωπαϊκή στάση, επενδύοντας κυρίως 
στην ευρωπαϊκή κουλτούρα χωρίς την απαραίτητη ιστορική τεκμηρίωση.

Παράδειγμα ενότητας που ανήκει στην πρώτη κλάση αποτελεί το κείμενο της Γλώσσας 
της ΣΤ΄ Δημοτικού «Επιστήμη με άρωμα γυναίκας». Στο κείμενο παρουσιάζεται η βράβευση 
γυναικών επιστημόνων στο Παρίσι, με τα βραβεία της Unesco. Στην αρχή γίνεται μια 
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αναδρομή στη Μαρία Κιουρί. που τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής και συνεχίζει με τη 
βράβευση άλλων δύο γυναικών, μιας από την Ευρώπη και μιας από την Αφρική. Η Ευρωπαία 
επιστήμονας Μαρία Κιουρί άνοιξε το δρόμο στις υπόλοιπες γυναίκες του κόσμου να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την «προνομιούχα» περιοχή 
(Ευρώπη), που προωθεί την ισότητα των ευκαιριών. Η Ευρώπη και η Ε.Ε. προβάλλονται 
με θετικό πρόσημο. Με μια προσεχτική όμως ματιά, διαπιστώνει κανείς ότι το κείμενο 
και οι εικόνες παρουσιάζουν μόνο ένα πολιτιστικό γεγονός, μια εκδήλωση χωρίς ιστορική 
πλαισίωση. Απουσιάζουν αναφορές στις ιστορικές πτυχές του συμβάντος που αφορούν τους 
αγώνες για την ισότητα των γυναικών. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα που αναδεικνύουν 
τους αγώνες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν μνημονεύονται με αποτέλεσμα οι αναγνώστες-μαθητές να ενημερώνονται 
μόνο για μια εκδήλωση και όχι για τις ιστορικές προεκτάσεις που αυτή έχει. (Π 161. MP 
98.92%)5.

Κλάση 4 (3.4%): Άμεση προβολή της Ευρώπης και των δράσεων της Ε.Ε..

Σε όλες ανεξαιρέτως τις ενότητες γίνεται άμεσα λόγος για την Ευρώπη και έχουν να κάνουν 
κατά κανόνα (πάνω από 90%) με τη γεωγραφία, ενώ καταγράφονται συχνά στοιχεία της 
ευρωπαϊκής κουλτούρας (περίπου 46%), της ευρωπαϊκής ιστορίας (περίπου 58%) και της 
αρχαίας Ελλάδας (περίπου 46%). Είναι η μόνη κλάση που σε όλες ανεξαιρέτως τις ενότητες 
υπάρχουν μόνο άμεσες αναφορές στην Ευρώπη ή/και Ευρωπαϊκή Ένωση (99.8%), η οποία 
θεματοποιείται κατά κανόνα θετικά (πάνω από 90%) και μόνο σπάνια (περίπου 9%) 
αρνητικά. Η τέταρτη κλάση μπορεί να χαρακτηριστεί ως φιλοευρωπαϊκή, ξεχωρίζει όμως 
από την πρώτη καθώς επενδύει στην προβολή των δράσεων της Ε.Ε., ενώ αναφέρει την 
Ευρώπη ή/και την Ε.Ε. συγκεκριμένα και δεν περιορίζεται σε έμμεσες αναφορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενότητα «Όλοι διαφορετικοί όλοι ίδιοι» του 
βιβλίου Εργασιών της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού. Το κείμενο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα δικαιώματα των παιδιών» καλεί τους μαθητές να συμμετέχουν σε διαγωνισμό 
κατασκευής αφίσας, σχετικής με το θέμα. Το κείμενο πλαισιώνεται από την εικόνα μιας 
πεταλούδας που στα φτερά της έχει δώδεκα αστέρια. Η λεζάντα κάτω από την εικόνα 
αναφέρει ότι εκδόθηκε από την αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα. Μελετώντας το 
κείμενο και τις εικόνες διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν περισσότερες από μία άμεσες αναφορές 
κυρίως γεωγραφικές και ιστορικές-πολιτιστικές και καθόλου έμμεσες. Καταγράφονται 
δηλαδή οι λέξεις Ευρώπη, Ευρωπαίοι και Ε.Ε.. Οι λέξεις «Ευρώπη» και «Ευρωπαίοι» έχουν 
κυρίως γεωγραφική διάσταση αλλά και ιστορική-πολιτιστική, αφού αναφέρονται στην 
ήπειρο και στους κατοίκους που ζούνε στην περιοχή της ευρωπαϊκής ηπείρου, η οποία 
προσδιορίζεται από κοινά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία. Αναπαριστάται επίσης η 
σημαία της Ε.Ε. στην εικόνα με την πεταλούδα, που στα φτερά της έχει δώδεκα αστέρια που 
παραπέμπουν στα ιδανικά και τις αξίες της Ε.Ε.. Τέλος, η Ευρώπη και η Ε.Ε. θεματοποιούνται 
θετικά. Αναφορικά με την Ε.Ε, προβάλλονται οι δράσεις της στον τομέα της προάσπισης 
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των δικαιωμάτων των παιδιών. Το κείμενο το οποίο παρουσιάζει την καμπάνια για την 
προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω εικαστικών δημιουργιών, έχει ως στόχο να 
ενεργοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τους αποδέκτες-μαθητές για τα δικαιώματά τους. 
Επίσης, το κείμενο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ όλων των Ευρωπαίων μαθητών. Δίνεται 
έμφαση στις δράσεις που αναλαμβάνει η Ε.Ε., ενώ διαφαίνεται ότι οι Έλληνες μαθητές, ως 
Ευρωπαίοι, συμμετέχουν ισότιμα. Ακόμη και η ύπαρξη αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα μέσα στον κύριο κορμό της Ένωσης. Εύλογα διαπιστώνει κανείς 
ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη και ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και οι Έλληνες μαθητές 
συμμετέχουν ισότιμα στην προσπάθεια που καταβάλλει η Ε.Ε. με στόχο να ενημερώσει και να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα δικαιώματα των παιδιών. (Π 81, MP 99.99%).

3.2. Χαρακτηριστικές λανθάνουσες μορφές θεματοποίησης σε κείμενα 
του Φωτόδεντρου-Πολιτισμός

Το μεγαλύτερο ποσοστό των διακριτών μορφών θεματοποίησης (53%) (κλάσεις 2 και 3) 
είναι έμμεσες, εμφανίζονται ως επί το πλείστον σε ενότητες του Φωτόδεντρου-Πολιτισμός 
και παρουσιάζονται στο διάγραμμα 5.
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Κλάση 2 (41.55%): Αρνητική θεματοποίηση της Ευρώπης με προβολή ιστορικών στοιχείων 

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει κυρίως κείμενα από το Φωτόδεντρο-Πολιτισμός (84.7%) αλλά 
και από βιβλία (15.3%). Η Ευρώπη προβάλλεται κατά κανόνα (92.73%) μέσα από στοιχεία 
γεωγραφίας, και οι αναφορές στην Ελλάδα γίνονται κυρίως (92.01%) στις ενότητες που 
αφορούν την Ευρώπη. Περιστασιακά (12.88%) καταγράφονται στοιχεία της ευρωπαϊκής 
κουλτούρας και συχνά στοιχεία που σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα (33.96%). Mε 
περισσότερες από μία, ως επί το πλείστον έμμεσες (πάνω από 75%), αναφορές, η Ευρώπη 
θεματοποιείται αρνητικά (πάνω από 64%). 

Όσο πιο σαφής είναι η οριοθέτηση της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη (Η 
Ελλάδα δεν ανήκει στην Ευρώπη, 90%) και όσο πιο συχνά θεματοποιούνται στοιχεία της 
ευρωπαϊκής ιστορίας (58.57%), τόσο αυξάνονται και οι κριτικές αναφορές στην Eυρώπη 
(48.5 %).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κείμενο του Φωτόδεντρου-Πολιτισμός, 
το οποίο ανήκει στο βιβλίο «Ελληνικά ιστορικά ανέκδοτα 1750-1862» και έχει τίτλο 
«Προπαγανδιστικό δώρο». Περιγράφεται ένα τέχνασμα που επινόησε ο Ρήγας Βελεστινλής 
προκειμένου να κινήσει το ενδιαφέρον της Ευρώπης για την υπόδουλη πατρίδα του: O Ρήγας 
πήρε ένα τεμάχιο από ένα δαφνόδεντρο το οποίο βρισκόταν στα Θεσσαλικά Τέμπη κοντά στο 
ιερό του Απόλλωνα και έβαλε έναν επιτήδειο τεχνίτη να φτιάξει μια ταμβακοθήκη. Ο Ρήγας 
έστειλε την ταμβακοθήκη στο Ναπολέοντα το Βοναπάρτη, με στόχο να ζητήσει τη στήριξή 
του στο θέμα της ελληνικής επανάστασης. Όμως, σύμφωνα με το κείμενο, ο Ναπολέοντας 
πολύ λίγο νοιάστηκε για την υπόδουλη Ελλάδα. Στο κείμενο υπάρχουν περισσότερες από 
μία αναφορές και σχεδόν όλες είναι έμμεσες. Η Ελλάδα αναφέρεται στο κείμενο, αλλά είναι 
εμφανής ο διαχωρισμός: εμείς – οι άλλοι, οι Έλληνες που υποφέρουν και οι Ευρωπαίοι που 
αδιαφορούν. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην Ευρώπη και διαχωρίζεται σαφώς από 
αυτήν (αρνητική θεματοποίηση-κριτική αναφορά της Ευρώπης). Επιπλέον, εμφανείς είναι 
και αναφορές στην αρχαία Ελλάδα αφού γίνεται μνεία στο ιερό του Απόλλωνα, αλλά και 
στην ταμβακοθήκη, η οποία συναντάται στην αρχαία Ελλάδα καθώς έχει μείνει γνωστή στην 
ιστορία «η ταμβακοθήκη του Σωκράτους» (Π 393, MP 99.99%).

Κλάση 3 (13.72%): Θετική προβολή της ευρωπαϊκής κουλτούρας και ανάδειξη της αρχαίας 
Ελλάδας. 

Η κλάση περιλαμβάνει μόνο κείμενα από το Φωτόδεντρο-Πολιτισμός, έχει πολύ συχνά 
έμμεσες (70.1%) αναφορές, παρουσιάζοντας κυρίως (81.12%) στοιχεία ευρωπαϊκής 
γεωγραφίας. Δεν εντοπίζονται σχεδόν καθόλου αρνητικές θεματοποιήσεις της Ευρώπης ενώ 
ταυτόχρονα περιορίζονται, συγκριτικά με την δεύτερη κλάση, οι αναφορές σε στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής ιστορίας (30.18%). 

Όσο συχνότερα γίνεται μνεία στην ευρωπαϊκή κουλτούρα (περίπου 50%) και 
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στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό (36.85%), τόσο περισσότερο υπερισχύουν αφενός οι 
αναφορές στις οποίες η Ελλάδα είναι Ευρώπη (43.5 %) και αφετέρου οι απόλυτα θετικές 
θεματοποιήσεις της Ευρώπης σε ποσοστό πάνω από 95%.  Χαρακτηριστικό είναι το 
κείμενο του Φωτόδεντρου-Πολιτισμός, το οποίο αποτελεί κεφάλαιο του βιβλίου «Παλιές 
αρχόντισσες» και περιγράφει κάποια στιγμιότυπα της ζωής της Ελισάβετ Υψηλάντη, μητέρας 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος υποκινούσε τους Σέρβους να επαναστατήσουν. Όταν 
τα παιδιά της Ελισάβετ Υψηλάντη ζήτησαν την ευχή της να πολεμήσουν για την Ελλάδα, 
εκείνη τους απάντησε «σαν άλλη Σπαρτιάτισσα» προτρέποντάς τους να πολεμήσουν για 
την πατρίδα. Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, ο γιος της Αλέξανδρος και τα 
αδέρφια του φυλακίστηκαν στην Αυστρία για την επαναστατική τους δράση. Η Ελισάβετ, 
κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους, έστελνε γράμματα στα παιδιά της με τα οποία τους 
ζητούσε να είναι άξιοι απόγονοι των προγόνων τους. Στη συνέχεια, αφού οι διπλωματικές 
ενέργειες δεν τελεσφόρησαν, έστειλε ένα γράμμα στη βασίλισσα της Αυστρίας, προκειμένου 
να μεσολαβήσει για την απελευθέρωση των παιδιών της. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε, 
όμως ο Αλέξανδρος πέθανε λίγο πριν αποφυλακιστεί και οι άλλοι δύο γιοι της λίγο μετά 
την αποφυλάκισή τους. Απαντώντας η Ελισάβετ στην επίσημη αγγελία που της έκανε η 
προσωρινή κυβέρνηση της Ελλάδας για τον θάνατο των παιδιών της, είπε: «τους επρόπεμψα 
με τας ευχάς των αρχαίων Ελληνίδων». Μελετώντας το κείμενο διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 
πολλές έμμεσες αναφορές, οι οποίες είναι κυρίως γεωγραφικές. Τα ιστορικά στοιχεία που 
παρουσιάζονται αφορούν ηγεμόνες, αυτοκράτορες αλλά και την ελληνική επανάσταση 
– ακόμη και μέσω της ζωής κάποιων ιστορικά σημαντικών προσώπων, όπως αυτό του 
Υψηλάντη. Υπάρχουν, όμως, και αναφορές, που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή κουλτούρα και 
εστιάζουν στον τρόπο ζωής, τις αξίες, τα ιδανικά και τις παραδόσεις. Επίσης, αναδεικνύεται 
ο καθοριστικός ρόλος της θρησκείας όχι μόνο στην ανατροφή των παιδιών, αλλά και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων. Οι πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, τις 
αρετές και τις αξίες της, είναι εμφανείς: «Σπαρτιάτισσα», «άξιοι απόγονοι των προγόνων», 
«ευχές των αρχαίων Ελληνίδων», ενώ όλες οι προτροπές και συμβουλές της Ελισάβετ προς 
τους γιους της είναι στο πνεύμα των αρχαίων Σπαρτιατισσών. Τέλος, περιλαμβάνονται 
θετικές θεματοποιήσεις της Ευρώπης. Ως θετική αναφορά μπορεί να θεωρηθεί η στάση της 
αυστριακής βασίλισσας, η οποία ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ελισάβετ, μεσολάβησε 
ώστε να απελευθερωθούν τα παιδιά της αλλά και η υποστηρικτική στάση ευρωπαϊκών χωρών 
σε επαναστάσεις χριστιανικών λαών που λάμβαναν χώρα στην Ευρώπη. (Π 607, MP 95.72%). 

4. Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα

Οι σχετικές συχνότητες των κλάσεων σε συνάρτηση με α) τα είδη εγχειριδίων, β) την 
έκταση των ενοτήτων, γ) τον αριθμό των ενοτήτων με αναφορές στην Ευρώπη μέσα σε κάθε 
εγχειρίδιο, δ) την θεματοποίηση της Ελλάδας στις ενότητες για την Eυρώπη, ε) την αναφορά 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στ) το διαχωρισμό της Ελλάδας από την έννοια της Ευρώπης (βλ. 
διάγραμμα 6), επιτρέπουν τα εξής συμπεράσματα:
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Διάγραμμα 6: Σχετική συχνότητα των κλάσεων σε συνάρτηση με τα είδη εγχειριδίων (Fisher’s exact test p = 
.000) σε συνάρτηση με την έκταση των ενοτήτων (χ2 = 133.71, df = 3, p < .001), τον αριθμό των ενοτήτων 
με αναφορές στην Ευρώπη και την Ε.Ε. μέσα σε κάθε εγχειρίδιο (χ2= 168.58, df = 12. p < .001), την 
θεματοποίηση της Ελλάδας στις ενότητες για την Eυρώπη (χ2= 136.47, df = 12, p < .001), τη θεματοποίηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fisher›s exact test p = .000), και σε συνάρτηση με το αν διαχωρίζεται η Ελλάδα 
από την έννοια της Ευρώπης (χ2 = 465.14, df = 3, p < .001).
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Στα Βιβλία του Μαθητή, τα Τετράδια Εργασιών, τα Ανθολόγια και τα Λεξικά κυριαρχεί 
η θετική θεματοποίηση της Ευρώπης (κλάση 1) με έμμεσο τρόπο, μέσα από γεωγραφικές 
κυρίως αναφορές, αναδεικνύοντας στοιχεία της ευρωπαϊκής κουλτούρας, χωρίς ταυτόχρονη 
ανάδειξη της ευρωπαϊκής ιστορίας. Περίπου το 80 % των κειμένων του  Φωτόδεντρου-
Πολιτισμός αντιπροσωπεύουν μία αρνητική θεματοποίηση της Ευρώπης με προβολή 
ιστορικών στοιχείων μέσα από έμμεσες αναφορές, οι οποίες έχουν γεωγραφικό κυρίως 
προσδιορισμό (Κλάση 2), ενώ όλα τα υπόλοιπα κείμενα του  Φωτόδεντρου-Πολιτισμός 
προβάλουν θετικά την ευρωπαϊκή κουλτούρα αναδεικνύοντας στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας 
(κλάση 3).

Οι ενότητες που εκτείνονται σε μία σελίδα (σε ποσοστό 70% περίπου) προβάλλουν 
κυρίως την ανιστόρητη κουλτούρα μέσω της θετικής θεματοποίησης της Ευρώπης (κλάση 1). 
Αντίθετα, όσο αυξάνεται η έκταση των κειμένων, τόσο πιθανότερο είναι το ενδεχόμενο να 
θεματοποιούν τα κείμενα αυτά αρνητικά την Ευρώπη (κλάση 2). Με δεδομένο ότι η πρώτη 
κλάση περιλαμβάνει μόνο βιβλία και καθόλου κείμενα από το Φωτόδεντρο-Πολιτισμός, 
διαπιστώνεται ότι τα βιβλία είναι πιο περιεκτικά και δίνουν περισσότερες πληροφορίες μέσα 
σε μικρότερη έκταση, χρησιμοποιώντας κείμενα και εικόνες. 

Η τάση θετικής προβολής της ευρωπαϊκής κουλτούρας και ανάδειξης της αρχαίας 
Ελλάδας (Κλάση 3) και η άμεση παρουσίαση των δράσεων της Ε.Ε. (κλάση 4) συναντώνται 
πολύ σπάνια σε εγχειρίδια που περιλαμβάνουν πολλές ενότητες (πάνω από 16) για την 
Ευρώπη. Αντίθετα, εγχειρίδια που περιλαμβάνουν συνολικά μία έως δύο ενότητες για την 
Ευρώπη, είναι αυτά που παρουσιάζουν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την ευρωπαϊκή κουλτούρα 
αναδεικνύοντας στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας (κλάση 3). Τα σχολικά εγχειρίδια υιοθετούν 
κυρίως μια φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση ακολουθώντας τον επίσημο «λόγο» της ελληνικής 
πολιτείας, όπως αυτός αποτυπώνεται στους νόμους, τις εγκυκλίους, το Διαθεματικό Πλαίσιο, 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τις επιταγές της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. 
H Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλονται, ρητά ή σιωπηρά, κυρίως θετικά, ενώ η 
Ελλάδα συνήθως περιλαμβάνεται στην έννοια της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι η αρνητική θεματοποίηση της Ευρώπης με 
προβολή ιστορικών στοιχείων μέσα από έμμεσες αναφορές (χαρακτηριστικό της κλάσης 
2), προέρχεται από κείμενα του Φωτόδεντρου-Πολιτισμός. Τα κείμενα αυτά θεματοποιούν 
την Ελλάδα στις ενότητες για την Ευρώπη προβαίνοντας σε διαχωρισμό της Ελλάδας από 
την έννοια της Ευρώπης. Η κριτική, ωστόσο, που ασκείται στην Ευρώπη επικεντρώνεται 
κυρίως στον τρόπο που αντιμετώπισαν οι «Μεγάλες Δυνάμεις» την ελληνική επανάσταση. 
Με δεδομένο ότι τα κείμενα αυτά εστιάζουν ως επί το πλείστον στην επαναστατική περίοδο, 
η διαπίστωση αυτή ήταν μάλλον αναμενόμενη. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο, ότι όταν γίνεται 
αναφορά συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – η οποία  προέρχεται κυρίως από ενότητες 
σε λεξικά – απλά επιδιώκεται η προβολή των πολιτισμικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με θετικό πρόσημο. Ο ρόλος της και η εκάστοτε επίσημη πολιτική της σε περιόδους κρίσεων 
και κρίσιμων αποφάσεων, δεν αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού για τα σχολικά 
εγχειρίδια που εξετάσαμε.

Βουρδόγλου, Μπάρος, Κέκκερης

PEDAGOGY theory & praxis, 5/2021

94



Βιβλιογραφία 

Baros. W. & Kempf. W. (2014). Zur Integration quantitativer und qualitativer Verfahren 
mittels Latent-Class-Analyse. In Baros. W. & Kempf. W. (Eds.), Erkenntnisinteressen. 
Methodologie und Methoden interkultureller Migrations-und Bildungsforschung. Berlin: 
Regener, 253-270.

Baros. W. & Wilke. E. (2014). Die Europäische Union im Schulbuch aus der Sicht von 
Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Eine Latent-Class-Analysis. In 
Knecht. P., Matthes. E. & Schütze. S. (Eds.). Methodologie und Methoden der Schulbuch- 
und Lehrmittelforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 315-330.

Βεντούρα. Λ. (1992). Η Νομοθεσία περί διδακτικών βιβλίων. Μια αιτία συγκρούσεων 
εκπαιδευτικού δημοτικισμού και μεταρρυθμιστών (1907-1937). Μνήμων, 14, 91-114. 
Ανακτημένο στις 3-3-2019 από το δικτυακό τόπο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.
php/mnimon/article/viewFile/7874/7585

Βουρδόγλου Δ. (2020). Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τα 
καινοτόμα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή. 
Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών.

Coulby. D. & Jones. C. (1995). Postmodernity and European Education Systems: cultural 
diversity and centralist knowledge. London: Trentham Books.

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης. ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. (2003). Ανακτημένο στις 18-3-2019 από το δικτυακό τόπο: 
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Education and Training. (χ.χ.). Ανακτήθηκε στις 24-3-2019 από το δικτυακό τόπο: https://
ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/about-education-and-training-in-the-eu_el

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. (2006). Η έκθεση της «επιτροπής των σοφών» για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έκθεση Επιτροπής για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Ανακτημένο στις 2-3-2019 από το δικτυακό τόπο:  https://docplayer.gr/3038182-Ethniko-
symvoylio-pai-eias-ekthesi-epitropis.html

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών. ΕΠΠΣ. (1997). Ανακτημένο στις 18-3-2019 από το 
δικτυακό τόπο:  http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/Parousiaseis/epps-informatics.
pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014). Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια – Εκπαίδευση. Κατάρτιση. 
Νεολαία και Αθλητισμός. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Lo, Y., Mendell, N. R., & Rubin, D. B. (2001). Testing the number of components in a normal 
mixture. Biometrika, 88, 767-778.

Βουρδόγλου, Μπάρος, Κέκκερης

PEDAGOGY theory & praxis, 5/2021

95



Kempf. W. (2010). Quantifizierung qualitativer Daten. Diskussionsbeiträge der Projektgruppe 
Friedensforschung Konstanz Nr. 65. Berlin: irena regener.

Megalou. E.. & Kaklamanis. C. (2014). Photodentro LOR. Τhe Greek national learning 
object repository, 1-12. Ανακτημένο στις 29-8-2018 από το δικτυακό τόπο: https://www.
researchgate.net/profile/Elina_Megalou/publication/280095503_PHOTODENTRO_
L O R _ T H E _ G R E E K _ NAT I O NA L _ L E A R N I N G _ O B J E C T _ R E P O S I T O RY /
links/55a8c68d08ae815a04218014.pdf

Megalou. E., Gkamas. V., Papadimitriou, Paraskevas. M. & Kaklamanis. C. (2016). Open 
educational practices: Motivating teachers to use and reuse open educational resources. In 
Carmo. M. (ed.), Proceedings. End 2016 International Conference on Education and New 
Developments. 12-14 June – Ljubljana. Solvenia. Portugal: World Institute for Advanced 
Research and Science (WIARS), 42-46.  

Memai. A. & Rouag. A. (2014). La construction de l’autonomie cognitive par le manuel 
scolaire: Exemple du manuel de français de cinquième année primaire. Revue Des Sciences 
Humaines, 25(3), 43-57. Ανακτημένο στις 16-3-2019 από το δικτυακό τόπο: https://www.
asjp.cerist.dz/en/article/2443

Μουτσίσης. Θ. & Μπάρος. Β. (2018). Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολικό βιβλίο από τη σκοπιά 
Ελλήνων και Γερμανών φοιτητών/τριών: Μια συγκριτική έρευνα με τη χρήση της Ανάλυσης 
Λανθανουσών Κλάσεων (Latent Class analysis). Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της 
Αγωγής, 34, 63-84.  

Παππά. Μ. (2012). Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: Ο Εθνοπολίτης και ο 
Ευρωπολίτης. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, 5(3). Ανακτημένο στις 3-3-2019 από το δικτυακό 
τόπο: http://www.elliepek.gr/documents/thirdissue/4_Papa_Monica.pdf

Pingel. F. (2013). Guide UNESCO pour l’analyse et la révision des manuels scolaires. Paris: 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation. la science et la culture.

Σκουλαρίδου. Ε. &  Μαυροειδής.  Η. (2016). Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση με χρήση μαθησιακών αντικειμένων από το Πανελλήνιο Αποθετήριο 
Μαθησιακών Αντικειμένων – Φωτόδεντρο. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την 
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), 56-72. 
Ανακτημένο στις 3-3-2019 από το δικτυακό τόπο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.
php/openjournal/article/view/10862

Tarnai. Ch. & Bos. W. (1989). Emanzipation und Emanzipatoren. Definition des Begriffs 
Emanzipation aus der Sicht von Studierenden der Pädagogik. In Bos. W. & Tarnai. Ch.  (Eds.), 
Angewandte Inhaltsanalyse in Empirischer Pädagogik und Psychologie. Münster: Waxmann, 
155-172. 

Φλουρής. Γ. & Ιβρίντελη. Μ. (2002). Η Ευρώπη ως λόγος και ως εικόνα στα σχολικά εγχειρίδια 
των κοινωνικών σπουδών της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκριτική θεώρηση 

Βουρδόγλου, Μπάρος, Κέκκερης

PEDAGOGY theory & praxis, 5/2021

96



του τελευταίου τέταρτου του 20ου αι.. Στο Καψάλης. Γ. & Κατσίκης. Α. (επιμ.),  Πανελλήνιο 
Συνέδριο  Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. για την Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 3-6-Μαΐου 2002. Ιωάννινα, 443-458.
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Παράρτημα: LCA πρώτου επιπέδου

1. Θεματικές Αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της ΕΕ

Με βάση την ανάλυση των παραπάνω μεταβλητών και λαμβάνοντας υπόψη τους 
στατιστικούς δείκτες AIC και BIC (βλ. πίνακα 6) και το τεστ Lo-Mendell-Rubin (βλ. πίνακα 
7), προκρίνεται σύμφωνα με το δείκτη AIC η λύση των έξι (6) κλάσεων (βλ. διάγραμμα 7). 
Πρόκειται για μια πολύ ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου με αναλογική μείωση 
σφάλματος (proportional reduction of error) PRE = 98.2%, επεξηγηματική ισχύ (explanatory 
power) EP=98.17% και με μέση αξιοπιστία κατανομής ΜΕΜ = 92.99 %.

Modell ln(L) n(P) df L-Ratio P AIC BIC CIC

LC1 -2109.860 6 57 987.74 p<0.001 4231.72 4258.22 4230.87
LC2 -1764.040 13 50 296.10 p<0.001 3554.08 3611.50 3552.25
LC3 -1684.030 20 43 136.08 p<0.001 3408.06 3496.39 3405.24
LC4 -1656.060 27 36 80.14 p<0.001 3366.12 3485.37 3362.31
LC5 -1645.350 34 29 58.72 p<0.001 3358.70 3508.87 3353.90
LC6 -1632.730 41 22 33.48 p<0.001 3347.46 3528.55 3341.68
LC7 -1628.220 48 15 24.46 n.s. 3352.44 3564.44 3345.67
Saturiert -1615.990 63 --- --- --- 3357.98 3636.23 3349. 09

Πίνακας 6: Θεματικές αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της ΕΕ Goodnesss-of-fit 
(n=612. k=6. m=2)

Σύγκριση 
μοντέλων

Likelihood Ratio (Lo.
Mendell & Rubin. 2001)

p

LC2 vs. LC1 657.485 < 0.001
LC3 vs. LC2 152.118 < 0.001
LC4 vs. LC3 53.178 < 0.001
LC5 vs. LC4 20.362 < 0.005
LC6 vs. LC5 23.994 = 0.0011
LC7 vs. LC6 8.575 n.s.

Πίνακας 7: Aποτελέσματα του τεστ Lo-Mendell-Rubin – Θεματικές αναφορές σε στοιχεία 
της Ευρώπης και της ΕΕ

Βουρδόγλου, Μπάρος, Κέκκερης

PEDAGOGY theory & praxis, 5/2021

98



 

 

Διάγραμμα 7: LCA πρώτου επιπέδου: Αναφορές σε στοιχεία της Ευρώπης και της ΕΕ. (βλ. ορισμό των 
μεταβλητών στον πίνακα 1) 
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Κλάση 1 (43.38%): Περισσότερες από μία έμμεσες αναφορές με γεωγραφικά και ιστορικά 
στοιχεία. Σχεδόν πάντα υπάρχουν περισσότερες από μία έμμεσες αναφορές στην Ευρώπη. 
Κατά κανόνα αναφέρονται γεωγραφικά στοιχεία και συχνά εντοπίζονται στοιχεία της 
ευρωπαϊκής ιστορίας (46.6%) και της ευρωπαϊκής κουλτούρας (30.6%). 

Κλάση 2 (20.98%): Έμμεσες αναφορές με στοιχεία ευρωπαϊκής κουλτούρας. Σχεδόν 
πάντα θεματοποιείται έμμεσα η Ευρώπη. Επίσης, κατά κανόνα, υπάρχουν αναφορές στην 
ευρωπαϊκή κουλτούρα. Εμφανώς (53.1%) υπάρχουν περισσότερες από μία αναφορές. Συχνά, 
σε ένα ποσοστό 28.5%, οι αναφορές αφορούν την ευρωπαϊκή γεωγραφία. Τέλος, υπάρχουν 
ελάχιστες (1.2%) για την ευρωπαϊκή ιστορία, ενώ σχεδόν ποτέ δεν υπάρχουν άμεσες 
αναφορές στην Ευρώπη.

Κλάση 3 (14.77%): Περισσότερες από μία άμεσες αναφορές με γεωγραφικά και ιστορικά 
στοιχεία. Κυρίαρχη τάση είναι οι άμεσες αναφορές στην Ευρώπη ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση6 
(99.8%). Σε όλες ανεξαιρέτως τις ενότητες υπάρχουν περισσότερες από μία αναφορές οι 
οποίες σχεδόν πάντα αφορούν γεωγραφικά στοιχεία της Ευρώπης. Πολύ συχνά (70.4%) στις 
ενότητες αυτές θεματοποιούνται στοιχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Συχνά (28.1%), επίσης, 
καταγράφονται αναφορές στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, ενώ απουσιάζουν από τις ενότητες 
οι έμμεσες αναφορές. 

Κλάση 4 (14.07%): Μεμονωμένες έμμεσες αναφορές με γεωγραφικά στοιχεία. Σχεδόν πάντα 
θεματοποιείται έμμεσα η Ευρώπη. Οι αναφορές περιλαμβάνουν επί το πλείστον (83.3%), 
στοιχεία γεωγραφίας, ενώ περιστασιακά (18.9%), της ευρωπαϊκής ιστορίας. Σχεδόν ποτέ δεν 
καταγράφονται περισσότερες από μία αναφορές, ούτε και άμεσες αναφορές. Στα κείμενα δεν 
γίνεται λόγος για την ευρωπαϊκή κουλτούρα. 

Κλάση 5 (3.74%): Mεμονωμένες άμεσες αναφορές με γεωγραφικά στοιχεία. Σε όλες 
ανεξαιρέτως τις ενότητες εντοπίζονται οι λέξεις Ευρώπη ή/και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά 
κανόνα οι ενότητες περιγράφουν στοιχεία της ευρωπαϊκής γεωγραφίας, ενώ περιστασιακά 
(21.5%) της ευρωπαϊκής ιστορίας. Σχεδόν ποτέ δεν γίνεται μνεία στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. 
Δεν υπάρχουν ενότητες με περισσότερες από μία αναφορές. 

Κλάση 6 (3.43%): Περισσότερες από μία άμεσες αναφορές με στοιχεία ευρωπαϊκής κουλτούρας 
και γεωγραφικά στοιχεία. Σε όλες ανεξαιρέτως τις ενότητες καταγράφονται πάνω από μία 
άμεσες αναφορές στην Ευρώπη ή/και Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες, σχεδόν πάντα, μιλούν 
για την ευρωπαϊκή κουλτούρα και την ευρωπαϊκή γεωγραφίας (89.4%). Δεν καταγράφονται 
στοιχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας, ενώ δεν εντοπίζονται καθόλου έμμεσες αναφορές.
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2. Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λαμβάνοντας υπόψη τους στατιστικούς δείκτες AIC, BIC και CIC (βλ. πίνακα 8) και το 
τεστ Lo-Mendell-Rubin (βλ. πίνακα 9), προκρίνεται σύμφωνα με το δείκτη AIC η λύση 
των πέντε (5) κλάσεων (βλ. διάγραμμα 8). Πρόκειται για μια πολύ καλή προσαρμογή του 
μοντέλου με αναλογική μείωση σφάλματος (Proportional Reduction in Error) PRE = 98.22%, 
επεξηγηματική ισχύ (explanatory power) EP=98.21% και με μέση αξιοπιστία κατανομής 
ΜΕΜ = 98.14%.

Modell ln(L) n(P) df L-Ratio P AIC BIC CIC

LC1 -2238.200 6 62 1438.26 p<0.001 4488.40 4514.90 4487.55
LC2 -1671.910 13 57 305.68 p<0.001 3369.82 3427.24 3367.99
LC3 -1584.940 20 50 131.74 p<0.001 3209.88 3298.21 3207.06
LC4 -1549.690 27 43 61.24 p<0.01 3153.38 3272.63 3149.57
LC5 -1537.370 34 36 36.60 p<0.001 3142.74 3292.91 3137.94
LC6 -1531.830 41 29 25.52 n.s 3145.66 3326.75 3139.88
LC7 -1531.810 48 22 25.48 n.s. 3159.62 3371.62 3152.85

Saturiert -1519.07 63 --- --- --- 3164.14 3442.39 3155.25

Πίνακας 8: Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Eυρωπαϊκής Ένωσης: Goodnesss-of-fit (n=612. k=6. m=2).

Σύγκριση 
μοντέλων

Likelihood Ratio (Lo.
Mendell & Rubin. 2001)

p

LC2 vs. LC1 1076.651 < 0.001
LC3 vs. LC2 165.350 < 0.001
LC4 vs. LC3 67.019 < 0.001
LC5 vs. LC4 23.423 < 0.001
LC6 vs. LC5 23.994 n.s

Πίνακας 9: Aποτελέσματα του τεστ Lo-Mendell-Rubin. Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Eυρωπαϊκής 
Ένωσης
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Διάγραμμα 8: LCA πρώτου επιπέδου: Σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ορισμό 
των μεταβλητών στον πίνακα 2) 
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Κλάση 1 (54%): Ευρώπη ή/και Ευρωπαϊκή Ένωση με θετικό πρόσημο και η Ελλάδα στην 
Ευρώπη. Σχεδόν πάντα καταγράφονται θετικές αναφορές, οι οποίες κατά κανόνα (92.2%) 
τοποθετούν την Ελλάδα εντός των ορίων της Ευρώπης και την ταυτίζουν μαζί της. Κάθε 
φορά που παρουσιάζονται  η Ευρώπη ή/και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζονται με 
θετικό πρόσημο και η Ελλάδα νοείται ως μέλος της. Aρκετά συχνά (52.4%), στις ενότητες 
που αφορούν την Ευρώπη ή/και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρεται και η Ελλάδα, ενώ 
περιστασιακά (25.3%) καταγράφονται αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Παράλληλα, σχεδόν 
ποτέ, δεν παρατηρούνται αρνητικές θεματοποιήσεις. Η Ελλάδα δεν διαφοροποιείται από 
την έννοια της Ευρώπης.

Κλάση 2 (23.1%): Ευρώπη με αρνητικό πρόσημο και η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην 
Ευρώπη. Σχεδόν πάντα η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην Ευρώπη. Κατά κανόνα 
καταγράφονται αναφορές στην Ελλάδα σε εκείνες τις ενότητες που μιλούν για την Ευρώπη. 
Ως επί το πλείστον (80.2%), υπάρχουν αναφορές στην Ευρώπη οι οποίες τη θεματοποιούν 
αρνητικά και ποτέ θετικά. Συχνά (28.4%), καταγράφονται αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, 
ενώ ποτέ η Ελλάδα δεν αναφέρεται ως μέλος της Ευρώπης. 

Κλάση 3 (18.6%): Η Ευρώπη θεματοποιείται θετικά, η Ελλάδα αναφέρεται στις ενότητες της 
Ευρώπης αν και δεν καταγράφεται ως μέλος της. Πάντα οι αναφορές που καταγράφονται για 
την Ευρώπη είναι θετικές, ενώ κατά κανόνα, υπάρχουν αναφορές της Ελλάδας στις ενότητες 
της Ευρώπης (96.3%) στις οποίες η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή οικογένεια 
(92.2%). Συχνά (43.5%) γίνεται μνεία στην αρχαία Ελλάδα και το αρχαιοελληνικό πνεύμα και 
πολύ σπάνια (1.2%) καταγράφεται αρνητική θεματοποίηση της Ευρώπης.

Κλάση 4 (3.8%): Θεματοποίηση της Ελλάδας στις ενότητες της Ευρώπης η οποία σχολιάζεται 
αρνητικά, με στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας. Κυριαρχούν εμφανώς (38.2%) οι αναφορές της 
Ελλάδας στις ενότητες που αναφέρεται η Ευρώπη, ενώ περιστασιακά (19.9%) αναφέρεται 
η αρχαία Ελλάδα. Επίσης, κάποιες φορές (22.9%), η Ευρώπη θεματοποιείται αρνητικά και 
περιστασιακά (10.8%) θετικά. Ποτέ η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της 
Ευρώπης, ενώ ελάχιστες (4.7%) είναι οι περιπτώσεις όπου η Ελλάδα καταγράφεται ως μέλος 
της.

Κλάση 5 (0.5%): Θετική και αρνητική θεματοποίηση της ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
παρουσίαση της Ελλάδας άλλοτε ως μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας και άλλοτε όχι. 
Σχεδόν πάντα η Ευρώπη θεματοποιείται τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Σχεδόν πάντα η 
Ελλάδα παρουσιάζεται ως μέλος της Ευρώπης ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και 
ταυτόχρονα βρίσκεται εκτός των ορίων της Ευρώπης. Συχνά (66.7%) παρουσιάζεται η 
Ελλάδα στις ενότητες της Ευρώπης, ενώ εμφανώς (33.4%) καταγράφονται αναφορές στην 
αρχαία Ελλάδα. 
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