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Διαπολιτισμική διδασκαλία της περιόδου της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα 

(1941-1944) στα γερμανικά σχολεία.

- Διαχείρισης της μνήμης,

-Συναντήσεις μαθητών και μαθητριών με τις ελληνικές μαρτυρικές κοινότητες
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(Γερμανική Σχολή Αθηνών)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

• Οι μαρτυρικοί τόποι: Δίστομο και Καλάβρυτα

• Προσωπικά κίνητρα ενασχόλησης

• Μνήμη ως έργο ζωής

• Οι μάρτυρες: Α. Σφουντούρης και Γ. 

Κολιοπούλου-Κωνσταντοπούλου

• Στόχοι 

• Δημιουργία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας

• Χρήση της πλατφόρμας



ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ: ΔΙΣΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

• Δίστομο και Καλάβρυτα: σημαντικοί τόποι μνήμης 

στην Ελλάδα

• Τόποι, όπου διαπράχθησαν φρικτά εγκλήματα 

πολέμου εναντίον του άμαχου πληθυσμού από τις 

γερμανικές δυνάμεις Κατοχής 

• 13 Δεκεμβρίου 1943: Μαζική σφαγή 

περισσότερων απο 500 κατοίκων στα Καλάβρυτα

• 10 Ιουνίου 1944: Σφαγή του Διστόμου



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

• 2002 - 2012 Συναντήσεις μαθητών της ΓΣΑ και του Λυκείου 

Καλάβρυτων

• 2008 - 2020 τακτικές συναντήσεις μαθητών μεταξύ ΓΣΑ και 

Λυκείου Διστόμου

• Στόχοι

• Ενεργή ενασχόληση με το παρελθόν για την καλύτερη
κατανόηση του παρόντος

• Κατανόηση της σχέσης μεταξύ ιστορικής ευθύνης και
αλληλεγγύης

• Προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, της
ενσυναίσθησης και του σεβασμού, μείωση των
προκαταλήψεων και της δυσαρέσκειας

• Η κοινή επανεκτίμηση ως βασικός πυλώνας της
σύγχρονης κοινωνίας των πολιτών



ΠΩΣ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Η ΜΝΗΜΗ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΠΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ

• Μόνιμη παρουσία του συντριπτικού 

παρελθόντος 

• Μνήμη στη δημόσια ζωή: τόποι μνήμης, 

μουσεία, μνημεία, τελετές μνήμης

• Μνήμη στην ιδιωτική ζωή: κληροδότηση του 

τραύματος στις επόμενες γενιές

• Επεξεργασία του θρήνου και του τραύματος 

από τις επόμενες γενιές



ΔΙΣΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΤΟΠΟΙ ΤΩΝ 
ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΩΝ ΧΗΡΩΝ

• Θρήνος ως καθήκον ζωής

• Στρατηγικές αντιμετώπισης: προσπαθώντας 

να ξεχάσουν

• καθήκον της τρίτης και τέταρτης γενιάς: η 

επεξεργασία της ιστορίας

• απελευθέρωση από το «μαύρο κουτί» του 

παρελθόντος 

• μνήμη ως ευκαιρία 



ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ»

• Εννοιολογικές προκλήσεις

• Παιδαγωγικές/διδακτικές προκλήσεις

• Επιλογή κατάλληλης βιβλιογραφίας στα γερμανικά

• Πλαίσιο κατανόησης της ιστορικής και πολιτικής σημασίας 

και διάσταση του θέματος στην Ελλάδα και στη Γερμανία

• Ευαισθητοποίηση γερμανών μαθητών

• Ένταξη της θεματικής στην ελληνογερμανική κουλτούρα 

μνήμης



«ΑΝ ΘΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ»

Στόχοι: 

• Ψηφιακή μεταφορά γνώσης με τη βοήθεια 

προφορικών Μαρτυριών (Oral history)

• Η εθνικοσοσιαλιστική κατοχική πολιτική στην 

Ελλάδα να συμπεριληφθεί στη γερμανικής 

κουλτούρας μνήμης

• Ανύψωση του θέματος στη γερμανική κοινωνία

• Προώθηση της κατανόησης, ανεκτικότητας, 

αλληλεγγύης και σεβασμού



«MOG AT SCHOOL» – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΓΣΑ) – ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

• Πρωτοποριακές διδακτικές προσεγγίσεις 

στη διδασκαλία της ιστορίας:

• Ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει η 

εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω ψηφιακών, 

πολυμεσικών συνδέσεων 

• Η Προφορική Ιστορία στο μάθημα της 

ιστορίας

• Προκλήσεις και νέα αντίληψη της 

διδασκαλίας

• Εμπειρία από τις πρώτες δοκιμές–

Feedback των μαθητών και των μαθητριών



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα προωθεί:

• μια τεκμηριωμένη και διαφοροποιημένη εξέταση της γερμανικής 

κατοχής στην Ελλάδα 

• την αντιμετώπιση του κοινού παρελθόντος

• τη συνειδητοποίηση της έκτασης των εγκλημάτων και της βίας που 

διέπραξαν οι Γερμανοί κατακτητές

• την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών στις 

κοινωνικές και κρατικές δομές αδικίας, των διακρίσεων και του 

αποκλεισμού 

• την εξέταση από τους μαθητές και τις μαθήτριες των συνδέσεων 

μεταξύ της ιστορίας και του παρόντος όσον αφορά τις σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

«Οι άνθρωποι πρέπει να προσέξουν πολύ, πάρα πολύ την ειρήνη. Και εύχομαι να βλέπουν 

πάντοτε ξυπνώντας ανθισμένες μυγδαλιές. Και να δώσουν μεγάλη σημασία στην 

αδερφοσύνη.»  (Μηνάς Σαμπετάι)

• Regina Wiesinger – Γερμανική Σχολή Αθηνών

• Επικοινωνία: wiesinger@dsathen.gr


