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Περίληψη 
 Τα εγχειρίδια διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών κατά κανόνα 

περιλαµβάνουν, είτε µε τη µορφή εισαγωγικών κεφαλαίων είτε µε τη µορφή ένθετων 

πληροφοριών, στοιχεία που αναφέρονται στην ιστορία της αντίστοιχης επιστήµης. 

 Στην εργασία αυτή επιχειρείται κατ’ αρχάς ο εντοπισµός και η ταξινόµηση 

τέτοιων ιστορικών ευρηµάτων στα σχολικά εγχειρίδια φυσικής του Γυµνασίου κατά το 

πρώτο ήµισυ του 20ου αιώνα και εν συνεχεία, η µελέτη, ανάλυση και ένταξή τους σε 

ένα ερµηνευτικό πλαίσιο το οποίο ορίζεται από παιδαγωγικούς/διδακτικούς, 

επιστηµονικούς και πολιτισµικούς άξονες. 

 Τα τεκµήρια για την κατανόηση και ερµηνεία των σχετικών ζητηµάτων 

προέρχονται φυσικά από τα ίδια τα σχολικά εγχειρίδια και τα αντίστοιχα Αναλυτικά 

Προγράµµατα, καθώς και από τη σχετική βιβλιογραφία.  

Εισαγωγή 
Το πέρασµα από τον 19ο στον 20ο αιώνα, σηµατοδοτείται από εκρηκτικές 

επιστηµονικές εξελίξεις, καθώς και από σηµαντικές αλλαγές σε διάφορα επίπεδα της 

ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας. 

Στη µελέτη αυτή επιχειρείται η κατηγοριοποίηση των στοιχείων της Ιστορίας της 

Επιστήµης και των τρόπων ενσωµάτωσης και χρήσης αυτών στα σχολικά εγχειρίδια 

φυσικής του Γυµνασίου, από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι το 1950, περίπου. 

Άµεσος σκοπός είναι να αναδειχθούν οι λόγοι για τους οποίους οι συγγραφείς των 

εγχειριδίων επιλέγουν να εντάξουν στις θεµατικές ενότητες που πραγµατεύονται 

στοιχεία από την Ιστορία της Επιστήµης. Τους κύριους άξονες ανάλυσης και ερµηνείας 
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αποτελούν η διδακτική σκοπιµότητα, η επιστηµονική παράδοση, το πολιτισµικό 

περιβάλλον και η κυρίαρχη ιδεολογία. 

Η προσέγγιση και επεξεργασία του θέµατος βασίζεται κατ’ αρχάς στη µελέτη των 

ίδιων των σχολικών εγχειριδίων φυσικής του Γυµνασίου που έχουν εντοπιστεί από το 

1900 έως το 1950, και στη συνέχεια στην ταξινόµηση, µελέτη και ανάλυση των 

σχετικών µε την Ιστορία της Επιστήµης ευρηµάτων. Επιπλέον επιχειρείται η συσχέτιση 

αυτών µε τις οδηγίες των αντίστοιχων Αναλυτικών Προγραµµάτων της φυσικής του 

Γυµνασίου, βάσει των οποίων συγγράφονταν – ή έπρεπε να συγγράφονται– τα σχολικά 

εγχειρίδια. Τέλος, η κατανόηση και η διαµόρφωση του ερµηνευτικού πλαισίου 

βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό και στη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς τόσο η 

διεθνής όσο και η ελληνική επιστηµονική κοινότητα προβληµατίζεται σχετικά όχι µόνο 

µε αυτή τη θεµατική περιοχή (Seroglou 1998, Chang 1999, Carvalcho et al. 2000, Wang 

2002, Σκορδούλης  2003), αλλά και µε τη µελέτη των σχολικών εγχειριδίων της 

Φυσικής σε πολλαπλά επίπεδα (Wang 1999, Leite 2002,∆ρακοπούλου κ.α. 2002, 

∆ρακοπούλου κ.α. 2003). 

 

Μεθοδολογία 

Η  ερευνητική πορεία που ακολουθήθηκε ήταν η παρακάτω: 

Α)  Εντοπίστηκαν και µελετήθηκαν τα Αναλυτικά Προγράµµατα που αφορούν τη 

∆ιδασκαλία της Φυσικής από το 1900 µέχρι το 1950 σε όλες τις βαθµίδες της Μέσης 

Εκπαίδευσης προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία (άµεσα ή έµµεσα) που είτε 

σχετίζονται µε την εµπλοκή στοιχείων της Ιστορίας της Επιστήµης (έχοντας πάντοτε 

υπόψιν ότι η πρώτη πανεπιστηµιακή έδρα Ιστορίας της Επιστήµης ιδρύθηκε το 1892 

στη Γαλλία) είτε υποδεικνύουν το «χαρακτήρα» ή την «φιλοσοφία» που διαπνέει τα 

εγχειρίδια και τη διδασκαλία της φυσικής.  

Τα Αναλυτικά Προγράµµατα εντοπίστηκαν στην πολύτιµη συλλογή που έχει συντάξει 

η βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπου και µελετήθηκαν. 

Β) Τα σχολικά εγχειρίδια που µελετήθηκαν χρονολογούνται από το  1875 µέχρι και 

το1949 (πίνακας 1). 

Και είναι τα εξής : 

1 1875 ∆αµασκηνού 

Αντώνιου 

Μαθήµατα 

Φυσικής 

Ελληνικά 

Σχολεία και 

Τυπ. Φιλοκαλία 

(2η εκδοση) 
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Πειραµατικής Παρθεναγωγεία

2 1897  Γερµανός 

Νικόλαος 

Στοιχεία 

Φυσικής, 

Χηµείας & 

Κοσµογραφίας 

Ελληνικά 

Σχολεία 

Εκδ. Σαλιβέρος Μ. 

Βιβλ. «Ερµής» 

3 1905 Αιγινήτου 

Βασιλείου 

Στοιχεία 

Φυσικής 

Ελληνικά 

Σχολεία και 

Παρθεναγωγεία

Εκδ. Σαλιβέρος . 

4 1905 Τσιλήθρα 

Παναγιώτη 

Μεθοδικόν 

Εγχειρίδιον 

Πειραµατικής 

Φυσικής 

Ελληνικά 

Σχολεία και 

Παρθεναγωγεία

Εκδ. Τζάκας Ν. 

5 1924 Αιγινήτου 

Βασιλείου 

Φυσιογνωσία 

ήτοι 

Φυσική & 

Χηµεία 

Μετα 

Ανθρωπολογίας 

Ελληνικά 

Σχολεία και 

Παρθεναγωγεία

Τυπ. Χρίστου Β. 

(5η εκδοση) 

6 1926 Σαµιωτάκη 

Κωνσταντίνου 

Στοιχεία 

Φυσικής & 

Χηµείας 

Γ΄ Τάξη 

Ελληνικού 

Σχολείου και 

λοιπής Μέσης 

Εκπ/σης 

Εκδ. 

Βιβλιοπωλείου 

Εστία (Κολλάρου) 

(6η Έκδοση) 

7 1927 Αιγινήτου 

Βασιλείου 

Στοιχεία 

Φυσικής & 

Χηµείας (;τοµ α) 

Γ΄ Τάξη 

Γυµνασίου 

Βιβλιοπωλείο 

Σιδέρη 

(9η εκδοση) 

8 1932 Μακρή 

Βασιλείου 

Στοιχεία 

Φυσικής & 

Χηµείας 

µετόρυλτολογίας

Α΄ Τάξη 

6τάξιου 

Γυµνασίου 

Εκδ. Τζάκας Ν.και 

∆ελλαγραµµάτικα 

Στ. 

(1η εκδοση) 

9 1940  Σηµηριώτη Χ. Στοιχεία Α΄ Τάξη ΟΕΣΒ 
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και 

∆ρακόπουλου 

Ν. 

Φυσικής & 

Χηµείας 

Αστικού 

σχολείου 

10 1949 Λεονταρίτου 

∆ιονυσίου 

Στοιχεία 

Φυσικής & 

Χηµείας 

Α΄ Τάξη 

Γυµνασίου 

ΟΕΣΒ 

Πίνακας 1. Πεδίο Έρευνας 

Η επιλογή των εγχειριδίων έγινε σύµφωνα µε το αν: 

• Αφορούσε τη Μέση Εκπαίδευση (ελληνικά, αστικά σχολεία, παρθεναγωγεία, 

γυµνάσια) 

• Ήταν ολόκληρο από άποψη σελίδων 

• ∆εν είχε απαγορευτικές για τον ερευνητή φθορές 

• Υπήρχε πρόσβαση για τη µελέτη αυτού. 

Η µελέτη αφορά αποκλειστικά το γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής, ενώ η όποια 

αναγωγή σε σελίδες αφορά εκείνες που καλύπτουν τον παραπάνω τοµέα. Υπάρχουν 

δηλαδή περιπτώσεις εγχειριδίων τα οποία συµπεριλαµβάνουν και άλλα γνωστικά 

αντικείµενα όπως χηµεία, ορυκτολογία.  

Τα παραπάνω εγχειρίδια εντοπίστηκαν στην Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Μωραΐτη και 

στην προσωπική συλλογή της κας ∆ρακοπούλου. 

Η ανάλυσή τους έγινε µε τη µεθοδολογία της ανάλυσης περιεχοµένου βάσει του 

παρακάτω εργαλείου ταξινόµησης το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί και αξιολογηθεί και 

από άλλους ερευνητές (LEITE 2002) και το οποίο προσαρµόστηκε στα ελληνικά 

σχολικά εγχειρίδια.   

Ανάλυση κριτηρίων ταξινόµησης των στοιχείων της Ιστορίας της Επιστήµης 

Α) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

1. Επιστήµονες  

Α. Ζωή του επιστήµονα 

• Βιογραφικά δεδοµένα (βλέπε και κριτήριο ΣΤ) 

• Προσωπικά χαρακτηριστικά (αισθήµατα, χαρακτήρας, διάθεση) 

• Συµβάντα (παντρεµένος µε…, κ.α) 

   Β. Χαρακτηρισµοί για τον επιστήµονα 
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• ∆ιάσηµος, έξυπνος, σηµαντικός, εφυής, κ.α 

• Συνηθισµένοι (απέτυχε σε εξετάσεις, δούλεψε για να ζήσει) 

2. Εξέλιξη επιστήµης  

Α. Τύπος της εξέλιξης 

• Αναφορά σε µια επιστηµονική ανακάλυψη 

• Περιγραφή µιας επιστηµονικής ανακάλυψης 

• Αναφορά σε διακριτές περιόδους (µια ή περισσότερες ανακαλύψεις που 

αναφέρονται αλλά δεν συσχετίζονται) 

• Γραµµική συσχέτιση περιόδων (µια περίοδος σχετίζεται µε την επόµενη) 

• Πραγµατική εξέλιξη (κίνηση µεταξύ διαφόρων γνωµών 

συµπεριλαµβάνοντας αντιγνωµίες) 

Β. Υπεύθυνα άτοµα 

• Αυτόνοµοι επιστήµονες (ένας επιστήµονας παρουσιάζεται ως το 

µοναδικό άτοµο που δούλεψε για την ανακάλυψη) 

• Οµάδα επιστηµόνων (δύο ή περισσότεροι επιστήµονες δούλεψαν µαζί 

για τον ίδιο σκοπό) 

• Επιστηµονική κοινότητα (οι επιστήµονες της εποχής ήταν υπεύθυνοι για 

αυτό που έγινε) 

Β) ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

1. Εικόνα του επιστήµονα 

2. Εικόνες από µηχανές  

3. Αυθεντικά αποσπάσµατα- κείµενα (µεταφρασµένα ή όχι) 

4. Εικόνες ιστορικών πειραµάτων 

5. Κείµενα από το συγγραφέα του βιβλίου 

6. ∆ιάφορα (γραµµατόσηµα, ποίηση, ζωγραφιές) 

Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

1. Επιστηµονική (ιστορική πληροφορία που σχετίζεται µε την επιστήµη και τη 

µαθηµατική γνώση ή  όχι) 

2. Τεχνολογική (ιστορική πληροφορία που σχετίζεται µε την τεχνολογία και την 

πρόοδο της) 
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3. Κοινωνική (ιστορική πληροφορία που σχετίζεται µε τις συνθήκες ζωής και 

άγνωστες αξίες της εποχής) 

4. Πολιτική (ιστορική πληροφορία που σχετίζεται µε την πολιτική ζωή της 

εποχής) 

5. Θρησκεία- Μυθολογία (ιστορική πληροφορία που σχετίζεται µε την πίστη της 

εποχής και τους µύθους) 

∆) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Ο ρόλος του ιστορικού περιεχοµένου στη διδασκαλία και τη µάθηση της επιστήµης. 

1. Θεµελιώδης 

2.Προαιρετικός (τουλάχιστον για µερικούς µαθητές) 

Ε) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΣΤ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 

 

Αποτελέσµατα της έρευνας 

Στους παρακάτω πίνακες και διαγράµµατα βρίσκονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα από 

την µελέτη των εγχειριδίων έχοντας υπόψιν ότι στα εγχειρίδια του πεδίου έρευνάς µας 

δεν εντοπίστηκαν δείγµατα των κατηγοριών Ε) και Στ). 
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Πίνακας 2. Συνολικά αποτελέσµατα ανά σχολικό εγχειρίδιο 
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Πίνακας 3. Συνολικά αποτελέσµατα ανά κατηγορία επεξεργασίας της πληροφορίας 

Ερµηνεία 
 Στην προσπάθεια αναζήτησης των λόγων για τους οποίους οι συγγραφείς των 

σχολικών εγχειριδίων φυσικής αξιοποιούν στοιχεία από την Ιστορία των Φυσικών 

Επιστηµών, θα πρέπει κατ’ αρχάς να εστιάσουµε στη διδακτική σκοπιµότητα µιας 
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τέτοιας επιλογής. Οι ιστορικές αναφορές διευκολύνουν την εισαγωγή των µαθητών στις 

έννοιες και τις διαδικασίες της επιστήµης, καλλιεργούν τη θετική στάση τους για το 

µάθηµα, δηµιουργούν κίνητρα εµπλοκής τους στη µαθησιακή διαδικασία και 

γενικότερα βοηθούν στη µετάδοση των επιστηµονικών γνώσεων οι οποίες ούτως ή 

άλλως χαρακτηρίζονται από ένα βαθµό δυσκολίας.  Έτσι, µε τον τρόπο αυτό 

προσφέρεται η δυνατότητα εξοικείωσης των µαθητών µε το τεχνικό αντικείµενο, 

δηµιουργείται ένα προνοµιακό δίκτυο προσπέλασης στην επιστήµη των Νέων Χρόνων 

και αντισταθµίζεται η δυσκολία της γνωστικής προσέγγισης µε την επιθυµία και τη 

φιλοδοξία να κατανοήσουν οι µαθητές τα επιτεύγµατα των πρωτοπόρων της γνώσης 

(Κιντή 2003). Την εποικοδοµητική εκµάθηση των φυσικών επιστηµών – και πιο 

συγκεκριµένα της φυσικής – µέσω των ιστορικών αναφορών και την ευκολότερη 

κατανόηση των σχετικών θεµάτων από τους µαθητές επικαλείται εξ άλλου και ο Μ.Κ. 

Στεφανίδης, ο οποίος από το 1896 ήδη στο γυµνάσιο της Μυτιλήνης επεχείρησε την 

εισαγωγή στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραµµα στοιχειωδών µαθηµάτων από την Ιστορία 

των Φυσικών Επιστηµών (Στεφανίδης 1938). 

 Κι ενώ στα Αναλυτικά Προγράµµατα της περιόδου δεν υπάρχει καµία σαφής 

αναφορά για την αξιοποίηση των ιστορικών στοιχείων, εν τούτοις, αν ανατρέξουµε στη 

φιλοσοφία των οδηγιών βάσει των οποίων συγγράφονταν τα σχολικά εγχειρίδια, θα 

διαπιστώσουµε ότι στόχος τους ήταν να καταστήσουν το γνωστικό αντικείµενο 

«τερπνό» και «εύληπτο» (Πρόγραµµα 1906, Β. ∆ιάταγµα/5 Οκτωβρίου 1906, βλ. 

Αντωνίου 1987). Εποµένως η διάνθιση των θεµατικών ενοτήτων µε ιστορικές αναφορές 

διευκολύνει την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου συµβάλλοντας στην ευκολότερη 

κατανόηση των επιστηµονικών εννοιών. 

 Παράλληλα, ο εµπλουτισµός των διδακτικών εγχειριδίων φυσικής µε 

παραδείγµατα από την Ιστορία της Επιστήµης, τονίζει το µεγαλείο των “µεγάλων 

ανακαλύψεων”, σκιαγραφώντας τις εξέχουσες φυσιογνωµίες οι οποίες συνέδεσαν το 

όνοµά τους µε σηµαντικές στιγµές της επιστηµονικής εξέλιξης. Μέσα από τις αναφορές 

αυτές, στόχος των συγγραφέων είναι προφανώς να αισθανθούν οι ίδιοι, αλλά και οι 

µαθητές τους, ότι συµµετέχουν σε µία µακρόχρονη επιστηµονική παράδοση, η οποία 

συνέβαλε στη διατύπωση των θέσεων της επιστηµονικής επανάστασης των Νέων 

Χρόνων.  
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 Με τον τρόπο αυτό οι αναφορές στην Ιστορία της Επιστήµης, όχι µόνο δεν 

υπονοµεύουν τις βεβαιότητες των επιστηµόνων φέρνοντας στην επιφάνεια τις 

παρανοήσεις και τα λάθη τους, καθώς και τις µεταβολές που συνέβησαν στο παρελθόν, 

αλλά αποτελούν ένα επιπλέον αποδεικτικό µέσο µε το οποίο ενισχύεται η αντίληψη ότι 

οι προγενέστερες κατακτήσεις ήταν τα πρώτα βήµατα στην πορεία της εξέλιξης της 

επιστήµης. Με άλλα λόγια το επιστηµονικό παρελθόν είναι αυτό που προλείανε το 

έδαφος για τις κατακτήσεις του παρόντος. Και µπορεί οι προηγούµενες θεωρίες να 

παρουσιάζονται ως ειδικές περιπτώσεις ή ατελείς διατυπώσεις των νεότερων, δεν 

παύουν όµως να διατηρούν την επιστηµονική εγκυρότητά τους προβάλλοντας την 

εικόνα της συνέχειας της επιστήµης, µίας συνέχειας που οδηγεί µεθοδικά στην αλήθεια.  

 Εποµένως οι ιστορικές αναφορές έχουν στόχο να αποδείξουν ότι η σύγχρονη 

επιστήµη δεν µπορεί να ακυρώσει την πρότερη, αφού ο τρόπος µε τον οποίο 

επιλέγονται και παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία εναρµονίζεται απόλυτα µε την 

εικόνα µιας αταλάντευτης εξέλιξης που οδηγεί στην έσχατη αλήθεια (Kuhn 1962).  

 Κι αν η ανάδειξη των επιστηµονικών επιτευγµάτων των προγόνων προβάλλεται 

τελικά ως ανάγκη νοµιµοποίησης και δικαίωσης της σύγχρονης επιστήµης, για τους 

έλληνες συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων φυσικής µία τέτοια επιλογή υφίσταται 

σαφώς και την καταλυτική διήθηση από το παραδοσιακό πολιτισµικό περιβάλλον και 

την κυρίαρχη ιδεολογία. Έτσι λοιπόν, οι αναφορές στην αρχαιότητα και η έµφαση στα 

ιστορικά στοιχεία του επιστηµονικού λόγου λειτουργούν ως τράπεζα αποδεικτικού 

υλικού µιας ένδοξης πνευµατικής καταγωγής, ενισχύοντας την ιδέα ότι οι επιστήµες 

αναβιώνουν στη χώρα που γέννησε την επιστηµονική γνώση. Έτσι ο λόγος των 

συγγραφέων, χωρίς να µεταφράζεται σε κάποια ιδιαίτερη επιστηµονική διδασκαλία,1 

εξυµνεί το µεγαλείο της αρχαίας επιστήµης και υποστηρίζει, άλλοτε ρητά κι άλλοτε 

υπόρρητα, την αναβίωση των επιστηµών στο χώρο της γέννησής τους. Οπωσδήποτε µία 

τέτοια προοπτική εξυπηρετεί και την κοινωνική ενσωµάτωση των φυσικών επιστηµών 

στα κρατούντα ιδεολογικά πρότυπα. Αυτό σηµαίνει ότι οι αναφορές στην ιστορία της 

αρχαίας επιστήµης, όχι µόνο διευκολύνουν τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών και 

την κατανόηση των σχετικών θεµάτων, αλλά καθιστούν δυνατή και την ένταξη της 

                                                 
1  Η διδασκαλία στη µέση και ανώτατη εκπαίδευση είναι αµιγώς ευρωπαϊκή και τα εγχειρίδια 
διδασκαλίας των επιστηµών δεν διαφοροποιούνται σε ό,τι αφορά την ύλη τους, από τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά, αφού είναι άµεσα επηρεασµένα από τη διδασκαλία του τόπου σπουδών των συγγραφέων 
τους. Στην προκειµένη περίπτωση, η αναφορά στην αρχαιότητα αφορά κυρίως στην ιδεολογία και στον 
συµβολισµό, στην ιδέα δηλ. ότι οι επιστήµες αναβιώνουν στον χώρο που τις γέννησε (Νικολαΐδης 2003).  
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διδασκαλίας τους στις παραδοσιακές λειτουργίες του εκπαιδευτικού µηχανισµού, ο 

οποίος λειτουργεί ως πεδίο εγχάραξης και εµπέδωσης της εθνικής συνείδησης. Η 

ελληνική αρχαιότητα, το ένδοξο παρελθόν, η τάση προς τον αρχαϊσµό, αντανακλά την 

προσπάθεια να επιτευχθεί στον µέγιστο βαθµό η άµεση σύνδεση του νέου ελληνισµού 

µε τον αρχαιοελληνικό κόσµο, ως ιστορικού του κληρονόµου. Η επικράτηση του 

κλασικισµού ως ιδεολογικής αφετηρίας καταλήγει αναπόφευκτα στον υπερθεµατισµό 

της αξίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, και ορισµένες φορές στην άµετρη 

αναχρησιµοποίηση των πηγών του και την προβολή µέσα από το περιεχόµενο των 

σπουδών και των µεθόδων διδασκαλίας του “παραδείγµατος” της ελληνικής 

αρχαιότητας. Έτσι συχνά παρατηρούµε ότι στα σχολικά εγχειρίδια φυσικής υποχωρεί η 

προσήλωση στο θετικιστικό παράδειγµα και υποκαθίσταται από µία εκτενή συνεκτική 

αφήγηση, η οποία µε τη σειρά της έχει επηρεαστεί από τους παγιωµένους ιδεολογικούς 

προσανατολισµούς σε σχέση µε την καλλιέργεια και ενδυνάµωση της εθνικής 

συνείδησης.  

 Από την άλλη µεριά, διακρίνουµε σαφώς την πρόθεση των συγγραφέων να 

αναδείξουν τη διαφοροποίηση των εννοιών της αρχαιότητας και της νεότερης 

επιστήµης, που όµως, όταν αυτή η διαφοροποίηση τείνει να εκφραστεί, στο πλαίσιο της 

γνωσιολογικής συνέχειας, προσδίδει τελικά συµπληρωµατικούς ρόλους στην προβολή 

των επιστηµονικών επιτευγµάτων της αρχαιότητας και στα επιτεύγµατα της σύγχρονης 

επιστήµης (Μανιάτη 2003). 

 Αυτή βέβαια η τάση αποκατάστασης της γνωσιολογικής συνέχειας µεταξύ 

νεότερης επιστήµης και αρχαίας παράδοσης, όσο κι αν ενίσχυσε την ενσωµάτωση των 

φυσικών επιστηµών στα οικεία διανοητικά ήθη, διαµόρφωσε ένα ιδιότυπο 

“επιστηµονικό κλίµα”, σχεδόν ταυτολογικό µε το ιδεολογικό καθεστώς της περιόδου 

(Μανιάτη 2001). Πιο συγκεκριµένα, αν και το πλαίσιο της επιστήµης των Νέων 

Χρόνων δεν αίρεται, αφού όχι σπάνια τα σχολικά βιβλία της φυσικής µπορεί να είναι 

και σχεδόν µεταφράσεις από γαλλικά ή γερµανικά ή συµπιλήµατα αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών (Νικολαΐδης 2003), εν τούτοις στα διδακτικά εγχειρίδια προβάλλεται το 

πλαίσιο µιας ελληνοπρεπούς επιστήµης, καθώς και η προσαρµογή της νεωτερικότητας 

στα οικεία διανοητικά ήθη και τους παγιωµένους ιδεολογικούς προσανατολισµούς.  
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