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Ευαίσθητα, τραυματικά, 

αμφιλεγόμενα: δύσκολα θέματα 

 Ποια είναι και πώς ορίζονται;

 Πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτά ή να 

τα αποφεύγουμε;

 Υπάρχει χρόνος απόστασης ασφαλείας  

από το ιστορούμενο γεγονός;

 Πόσο επηρεάζει η σύγχρονη συγκυρία 

στη διδακτική τους προσέγγιση;

 Ποιος ο ρόλος της Δημόσιας Ιστορίας;

 Πόσο ελεύθερος είναι ο εκπαιδευτικός να 

τα προσεγγίσει στην τάξη;

Με ποιο τρόπο τα προσεγγίζουμε;

Με ποιες προϋποθέσεις;



Ευαίσθητα, τραυματικά και επίμαχα γεγονότα στην ελληνική ιστορία

Εμφύλιοι πόλεμοι της Επανάστασης του 1821

Ο Εθνικός Διχασμός

Η ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897

Η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή

Ο δωσιλογισμός

Οι διαφορές και οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιστασιακών 
οργανώσεων στη κατοχή

Ο Εμφύλιος Πόλεμος 1946-49

 Τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη 1955

 Το Κυπριακό

 Το Μακεδονικό ζήτημα

Οι εθνικοί μύθοι



«Σκεφτόμαστε 

πραγματικά, μόνον 

όταν ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με 

προβλήματα»

John Dewey



Οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις για τη διδασκαλία 

τέτοιων θεμάτων

Η συμπερίληψη 
αμφιλεγόμενων θεμάτων στον 
κανόνα της σχολικής ιστορίας  
υποστηρίζεται σε πολλές 
χώρες ήδη από τις αρχές του 
20ου αιώνα και σχετίζεται 
κυρίως με την εκπαίδευση στη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 



Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της 

προσέγγισης αμφιλεγόμενων θεμάτων 
είναι να:

προετοιμάσει τους αυριανούς πολίτες για 

τη διαχείριση σύνθετων θεμάτων που θα 

αντιμετωπίσουν στη ζωή τους,

παράσχει τη δυνατότητα στους μαθητές 

να αναγνωρίζουν προκαταλήψεις και 

στερεότυπα,

τους καταστήσει ικανούς  να αξιολογούν

τα τεκμήρια και τα επιχειρήματα αλλά και 

να μπορούν να τεκμηριώνουν τις 

απόψεις τους καθώς , ζητώντας το ίδιο 

από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους 

και αυριανούς πολίτες.



Κι ακόμη να :

Τους βοηθήσει να παρακάμπτουν τις 

μονομερείς και αβάσιμες ιστορικές ερμηνείες 

(Barton-Levstik, 2004)

τους καταστήσει ικανούς να συνδυάσουν τη 

καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης με τη 

συναισθηματική ανάπτυξη,

 τους παράσχει  ευκαιρίες εξέτασης  

αλληλοσυγκρουόμενων και πολυτροπικών

πηγών 

τους βοηθήσει να  αναπτύξουν ηθικές στάσεις 

και την ικανότητα ενσυναίσθησης



Έρευνες που έχουν γίνει μετά τη δεκαετία του

1960, έχουν παρουσιάσει ότι οι μαθητές που

έχουν διδαχθεί τέτοια θέματα:

▪ Εμφανίζουν θετικότερες πολιτικές στάσεις

στη μετέπειτα ζωή τους ως πολίτες.

▪ Έχουν μεγαλύτερη διάθεση πολιτικής

συμμετοχής με ανεπτυγμένες δεξιότητες

επικοινωνίας και κριτικής προσέγγισης

(Δ. Μαυροσκούφης, 2015)



Πώς προσεγγίζουμε ευαίσθητα και 

τραυματικά γεγονότα;

Με βάση τις αρχές της Νέας Ιστορίας:

Σημασία ολιστικών και πολυπρισματικών

θεωρήσεων του παρελθόντος με σύγκριση 

ιστορικών πηγών

Προσοχή: Δεν ενδίδουμε στο «καθήκον της μνήμης» 

και δεν ποινικοποιούμε αναδρομικά το παρελθόν 

(ιστορικός αναχρονισμός). Ιστορικοποιούμε το 

γεγονός.

Διαιρεμένη μνήμη: διχασμός ανάμεσα στην  απόλυτη 

ταύτιση με το τραυματικό παρελθόν και την ανάγκη 

κριτικής αποστασιοποίησης  
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Τι θέλουμε;

Να κεντρίσουμε το κριτικό ενδιαφέρον των μαθητών 

με την επεξεργασία αμφιλεγόμενων θεμάτων

Να τους προκαλέσουμε να ερευνήσουν, να μπουν 

στη θέση του άλλου, να κατανοήσουν τις συνθήκες 

της εποχής και μέσα σε αυτές να τοποθετήσουν και 

να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν τις πράξεις των 

ανθρώπων (Ιστορικοποίηση)

Να κατανοήσουν ότι υπάρχουν διαφορετικές

ερμηνευτικές προσεγγίσεις,  ιδιαίτερα σε δύσκολα και 

αντιφατικά ιστορικά θέματα

Να κατανοήσουν το σημερινό κόσμο μέσα από 

κριτικές προσεγγίσεις του παρελθόντος
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Διδακτικό πλαίσιο. Αποφεύγουμε:

Την αποδοχή συλλογικής ενοχής και τον 

καταλογισμό συλλογικής ευθύνης

Μανιχαϊστική υπεραπλούστευση ιστορικών 

δρώμενων

Διπολική, ρατσιστική, ηθικολογική ή ποσοτική 

ερμηνεία (καλοί-κακοί)

Απολογητική ερμηνεία του συλλογικού θύτη

Αυτοδικαιωτική ερμηνευτική προοπτική του 

θύματος

Ανακριβείς και δυσανάλογες ιστορικές 

συγκρίσεις  

11



Πολύ χρήσιμη: η αναλογία

Τι συνέβη σε άλλες χώρες;

Πώς αντιμετωπίστηκε το τραύμα;

Μήπως δεν είμαστε οι μόνοι που βίωσαν την   x

τραυματική κατάσταση;

«Αρχετυπικές» συγκρουσιακές καταστάσεις:

Ισπανικός Εμφύλιος, Βόρεια Ιρλανδία, πρώην 

Γιουγκοσλαβία, Αραβο-ισραηλινή σύγκρουση, 

κυβέρνηση Βισύ, δίκες και τιμωρία δωσιλόγων

κλπ

Απαιτείται πολύ καλή προετοιμασία και μεγάλη 

προσοχή
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Ωστόσο: παιδαγωγικό διακύβευμα. 

Προβλήματα -δυσκολίες

Η αντίσταση των εκπαιδευτικών της τάξης (άγχος-ηθικός 

πανικός)

Η κυρίαρχη ιδεολογία, η απώθηση, η αδυναμία επεξεργασίας 

του τραύματος από τις ομάδες-θύματα

Ο εθνικισμός ως εσωτερικευμένη ιδεολογία και στάση ζωής

Δεσπόζουσα στο δημόσιο χώρο τάση ανάδειξης κοινών 

βιωμάτων και στάσεων και δαιμονοποίηση αντιθέσεων, και 

συγκρούσεων

Παροντισμός, προοδοκεντρισμός και ιστορικός 

φρονηματισμός στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών  

(Kόκκινος, 2015)



Ερώτημα:

Πώς επηρεάζουν 

♦ Ο δημόσιος λόγος (M.Μ.Ε.- social media)

♦ H εικόνα- αναπαραστάσεις

♦ Ο δημόσιος χώρος

♦ Οι πολιτικές τοποθετήσεις

τη συγκρότηση της ιστορικής 

και πολιτικής συνείδησης του μαθητή;



Συνηθέστερα συγκρουσιακά/ αμφιλεγόμενα θέματα 

Διαφωνίες ιστορικών 
Θέματα τα οποία διχάζουν κοινωνίες
Κατηγορίες πολέμων – δικαιολόγηση πολέμων
Σημασία πολιτικών, κοινωνικών και άλλων παραγόντων
Αίτια πολέμων
Εμφύλιες διαμάχες

7. Πολιτικά συστήματα 
8. Μαζικές εξοντώσεις και γενοκτονίες
9. Δουλεία
10. Σχέσεις της Δύσης με το Ισλάμ
11. Μεταναστευτικά ρεύματα
12. Αποικιοποίηση και εθνοαπελευθερωτικά κινήματα

13. Ναζισμός και κομμουνισμός
14. Ζήτημα τρομοκρατίας
15. Ιστορική μνήμη και ιστορικά γεγονότα
16. Αναζήτηση βαθύτερων ριζών για σύγχρονα 

γεγονότα
17. Εύρεση αναλογιών μεταξύ γεγονότων σύγχρονων και 

του παρελθόντος 



Παράμετροι διδασκαλίας συγκρουσιακών θεμάτων

1

2

3

4
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διαφορετικές πληροφορίες

διαφορετικές ερμηνείες πληροφοριών

αυξάνονται οι πληροφορίες

αυξάνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων

διαφορετικές ομάδες ανθρώπων σε μια κοινωνία

διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέμα

Διαφορετικές ομάδες   

διαφορετική κοσμοαντίληψη

διαφορετικές ερμηνείες 

διαφορετικά συστήματα αξιών διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις 

τα συγκρουσιακά θέματα δε λύνονται πάντα με τη λογική

μπορεί να λυθούν

όταν



Καλές πρακτικές και τεχνικές

Απαραίτητη

κατά τη 

διδασκαλία των 

συγκρουσιακώ

ν θεμάτων είναι 

η ανάπτυξη 

καλών 

«πρακτικών» 

και τεχνικών 

γιατί μέσω 

αυτών:

Διαμορφώνεται κλίμα 

συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης

Επιτρέπεται η ανάπτυξη 

του δημοκρατικού 

λόγου

Δίνεται η δυνατότητα  

δραστηριοποίησης μη 

ενεργών μαθητών

Τεχνικές
Ιδεοθύελλα

Συζήτηση σε ομάδες

Εργασία σε ομάδες

Debate

Παιχνίδι ρόλων

Προσομοίωση

Συνέντευξη μεταξύ μαθητών

Χρήση ερωτηματολογίων για τη 
διερεύνηση γνώσεων/απόψεων

Ενεργητική ανάγνωση

Μάθηση μέσω γραπτής εργασίας 

Χρήση εικόνων και εφημερίδων

Δημιουργία ιστοριών και μετατροπή αυτών σε 
ταινία

(Δ. Μαυροσκούφης, 2015)



Επικοινωνιακές αξίες ή διαθέσεις απαραίτητες για την εμπλοκή σε έλλογη διαφωνία

υπομονή ανεκτικότητα
σεβασμός 

στις 
διαφορές

προσεκτική 
& ενεργητική 

ακρόαση



έντιμη αυτο-
έκφραση

τήρηση 
συμφωνημέν

ων 
διαδικασιών

ελευθερία 
έκφρασης

ισοτιμία



Μαθητές

Λιγότερο βέβαιοι για 
την αρχική τους 

θέση

Συλλογή πολλών 
πληροφοριών

Κριτική ανάλυση του 
ζητουμένου

Προσωπική εμπλοκή
επί του θέματος

Εκπαιδευτικός

Καθοδηγεί τους μαθητές χωρίς να 
στηρίζεται σε προηγούμενες 

απόψεις

Προώθηση της μάθησης χωρίς την 
στήριξή της στο σχολικό εγχειρίδιο

(Στρατηγική 

απομυστικοποίησης: 

καθοδηγητικός δάσκαλος)

P. Clark, 2005



Παράδειγμα: Η συνεργασία με τον κατακτητή 
Τάγματα Ασφαλείας: πληροφορίες

Τοπικές διαφοροποιήσεις

Ευζωνικά Τάγματα (κυβέρνηση Ράλλη*, 1943): 9 τάγματα, 
5.725 άνδρες

Τάγματα Ασφαλείας (πρωτοβουλία εθνικοφρόνων 
στελεχών ελληνικού στρατού, 1943, Πελοπόννησος-υπό 
τον Δ. Παπαδόγγονα-ζητούν όπλα από τους Γερμανούς): 
5 Τάγματα (Τρίπολη, Σπάρτη, Γύθειο, Μελιγαλάς, 
Γαργαλιάνοι), 4.000 άνδρες (+ Τάγμα Χωροφυλακής 
Χανίων)

Εθελοντικές αντι-Εαμικές ένοπλες ομάδες, κυρίως στην 
Αττική και σε διάφορα επαρχιακά κέντρα.
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Μονάδες Εθνικιστών Βορείου Ελλάδος (συγκροτήθηκαν 
απευθείας από τους Γερμανούς*): 10 τάγματα στη Μακεδονία 
και 4 στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ελλάδα – με έντονη 
ανομοιογένεια π.χ. ο εθνικοσιαλιστικός Εθελοντικός Ελληνικός 
Στρατός του Γ. Πούλου με πρακτικές τυφλής και ανεξέλεγκτης 
βίας (Χορτιάτης), ο Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος 
Αντικομμουνιστικής Δράσεως (Θεσσαλία), το Εθνικό 
Απόσπασμα Καταδίωξης Κομμουνιστών (Φριτς Σούμπερτ) και 
η Εθνική Ελληνική Ασφάλεια Πόλεως Θεσσαλονίκης (Α. 
Δάγκουλας) κ.ά. 

Τουρκόφωνες Ποντιακές Μονάδες (Μιχάλαγας-Κιτσά Μπαζάκ) 
με επιρροή στην εθνοτική τους ομάδα (και πολλές και 
σύνθετες διαφοροποιήσεις)
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Αντιεαμικές πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις 
μειονοτικών πληθυσμών με αλυτρωτικό-
αποσχιστικό πρόγραμμα*: 

1. Σλαβομακεδονικά Εθελοντικά Τάγματα 
Ασφαλείας/ Τάγματα Βέρνερ (Οχράνα), 2.500-
3.500 άνδρες (Πέλλα, Φλώρινα, Καστοριά) και  

2. Ένοπλες ομάδες της Εθνικής Αλβανικής 
Διοίκησης της Τσαμουριάς (Ξίλια), 2.500-3.000 
άνδρες (Θεσπρωτία) 

3. Αξονικό Μακεδονικό Κομιτάτο Καστοριάς 
(1.600 άνδρες) και 

4. η Βλάχικη Λεγεώνα (2.500 άνδρες)  

*Στρατηγική που εφαρμόστηκε σε όλη την Ευρώπη 23

1.Anton Kaltchev

2. Mazar Dino



Διαφοροποιήσεις: Προέλευση και χαρακτηριστικά 

των πληθυσμιακών ομάδων των Τ.Α.

(στελέχη: ανταγωνιστικές ομάδες αξιωματικών-μέλη: 

ποικιλία)

Κίνητρα (αντικομμουνισμός, φόβος, εκδίκηση, 

φτώχεια, επιβίωση, πλιάτσικο, εξουσία, 

υπεράσπιση ταξικών συμφερόντων) 

Άνθρωποι: πένητες, εγκληματικοί τύποι, εθελοντές 

ναζιστικής ιδεολογίας, αξιωματικοί 

αντικομμουνιστές, ρεβανσιστές (αντι-ΕΑΜ), μέλη 

ανταγωνιστικών προς το ΕΑΜ άλλων 

οργανώσεων
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Κοινά χαρακτηριστικά

Οργανικό τμήμα των κατοχικών στρατευμάτων: 
προϊστάμενες γερμανικές αρχές, κοινά 
μνημόσυνα

Κοινές δημόσιες διακηρύξεις, ιδεολογική 
ταύτιση 

Συστράτευση εναντίον του ΕΛΑΣ και κυρίως της 
βάσης του (μικτές ελληνογερμανικές
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις). Αντικομμουνισμός

Εθνικισμός-αντικομμουνισμός

Αγριότητα παραδειγματική 
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Μεταπολεμικός κόσμος

Δίκες και ελάχιστες καταδίκες

Αξιοποίησή τους στον Εμφύλιο Πόλεμο

Σταδιακή κοινωνική, πολιτική και οικονομική 

τους αποκατάσταση

Αμφίθυμη στάση εθνικόφρονος κόσμου

Πλήρης αποκατάσταση δωσιλόγων με τη 

δικτατορία του 1967

 Ιστοριογραφικές διαμάχες και υπόρρητη

απόπειρα αποκάθαρσης (περιβάλλον 

κρίσης)

26



Πώς επιλέγουμε;

Μελετώντας τις ελλείψεις των σχολικών 

εγχειριδίων και έχοντας στο νου τη σημερινή 

ζοφερή συγκυρία στην Ελλάδα και τον κόσμο

Με στόχο:

 την προβολή πτυχών της ιστορίας που δεν 

έχουν αναδειχτεί επαρκώς

την ανάδειξη επίμαχων θεμάτων

να αποκτήσουν οι λέξεις το πραγματικό τους 

νόημα ενάντια στις παρα-χρήσεις και 

καταχρήσεις τους
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Δημόσια ιστορία και κοινωνικοπολιτική κρίση

«Βάρκιζα τέλος» 

 «Δωσίλογοι, ταγματασφαλίτες, 

κουκουλοφόροι»

«ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ»

«Πηγάδα: χίλιοι καλοί χωράνε»

«Αίμα, τιμή…»

«Θα γυρίσουμε και θα τρέμει η γη»

«Τσεκούρι και φωτιά στα κόκκινα 

σκυλιά»



Παράδειγμα: Συνεργασία με τον κατακτητή: 
Δωσιλογισμός -Τάγματα Ασφαλείας

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄Λυκείου: 

«Πουθενά σε όλον τον κόσμο δεν ήταν τόσο μαζική η 

Εθνική Αντίσταση και ο αριθμός των συνεργατών τόσο 

περιορισμένος»

Ερωτήσεις:

➢ Τί ήταν οι δωσίλογοι;

➢ Ποιοι ήταν οι δωσίλογοι;

➢ Τι απέγιναν οι δωσίλογοι μετά την Κατοχή;

➢Ποιο ρόλο έπαιξαν στον Εμφύλιο Πόλεμο;

➢ Τι συνέβη με τους δωσίλογους στην υπόλοιπη Ευρώπη;
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Ερευνητικά ερωτήματα

Τι γνωρίζετε για τη συνεργασία Ελλήνων με τις 
Γερμανικές κατοχικές δυνάμεις;

Ποιοι ήταν οι δωσίλογοι/ συνεργάτες των Ναζί;

Γιατί κάποιοι Έλληνες κατατάχτηκαν στα Τάγματα 
Ασφαλείας ή σε άλλες παρόμοιες στρατιωτικές 
δυνάμεις;

Ποια ήταν η κοινωνική προέλευση, τα κίνητρα και οι 
προοπτικές για τους συνεργάτες των Ναζί;

Τι συνέβη μετά το τέλος του πολέμου στους 
συνεργάτες των Ναζί;

Τι συνέβη στις γυναίκες συνεργάτιδες;

Αναπαραστάσεις δωσιλόγων;



Κατηγορώ... ~ J' ACCUSE
Σκίτσο του Φωκιωνα Δημητριάδη
http://sendec.blogspot.gr/2009/10/blog-post_28.html



Ευζωνικά Τάγματα-Τάγματα Ασφαλείας
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Νίκος Μπουραντάς,
Κισά Μπατζάκ,
Γιώργος Μαγγανάς,
Αντόν Τσαούς 
(Αντώνης 
Φωστερίδης)
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Γύρισα τα μάτια.

* δάκρυα γιομάτα

κατά το παραθύρι

Και κοιτώντας έξω* 

καταχιονισμένα

τα δέντρα των 
κοιλάδων

Αδελφοί μου, είπα 

ως κι αυτά μια μέρα

κι αυτά θα τ' 

ατιμάσουν

Προσωπιδοφόροι * 

μες

στον άλλον αιώνα

τις θηλιές ετοιμάζουν

Οδυσσέας Ελύτης, 

Άξιον Εστί, (απ. η΄)



Χαρακτικό του Τάσσου: 
μπλόκο 1944

37 Κοκκινιά, Παρασκευή 17 
Αυγούστου 1944. 

«Προσοχή-προσοχή! Σας 
μιλάνε τα τάγματα 
ασφαλείας. Όλοι οι 

άνδρες από 14 ως 60 
ετών να πάνε στην 

πλατεία της Οσίας Ξένης 
για έλεγχο ταυτοτήτων. 

Οσοι πιαστούν στα 
σπίτια τους θα 

τουφεκίζονται επί 
τόπου! »
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Το Μπλόκο, του 
Άδωνι Κύρου, 

1964 Ο Αρτέμης 

Μάτσας, ως 

δωσίλογος σε 

ελληνικές ταινίες



Le Chagrin et la Pitié (Η θλίψη και ο οίκτος)

Marcel Ophuls (1969)



Ομαδοσυνεργατική εργασία

Χωρίζουμε τους μαθητές σε 5 ομάδες οι οποίες θα 
διερευνήσουν τις εξής θεματικές:

Η ταυτότητα των Ταγμάτων Ασφαλείας

«Ο εχθρός εντός των τειχών»: ποιον πολεμούν τα Τάγματα 
Ασφαλείας;

«Προσωπιδοφόροι, μες στον άλλο αιώνα...». 
Αναπαραστάσεις του δωσιλογισμού

Δωσίλογοι και «συνεργάτες»: το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

Η μεταπολεμική διαχείριση της δωσιλογικής μνήμης στην 
Ελλάδα)  



Γάλλοι Ναζί στρατιώτες στη Ρωσία, 
Νοέμβριος 1941.



Γαλλική milice and αντιστασιακοί, Ιούλιος 1944
Bundesarchiv, Bild 146-1989-107-24 / Koll / CC-BY-SA 3.0



Λετονική Επικουρική Αστυνομία συνοδεύει ομάδα Εβραίων, 

Λιέπαγια , Ιούλιος 1941



Λιθουανός Ναζί αστυνομικός με Εβραίους αιχμαλώτους, Βίλνιους, 1941



Πόστερ
στρατολόγησης 
εθελοντών από τα 
Ες Ες παροτρύνει 
τους Ολλανδούς  
«να συνενωθούν 
στον αγώνα ενάντια 
στο 
Μπολσεβικισμό»



Ο Walter Simana* και οι Έλληνες συνεργάτες του

*HSSPF: Höherer SS 

Polizei Führer



«Χίτλερ, ο 

Απελευθερωτής":

Ναζιστικό 

προπαγανδιστικό 

πόστερ στα 

Ουκρανικά, 

Δεκέμβριος 1942

Σήμα προσωπικού του 

Ουκρανικού Απελευθερωτικού 

Στρατού



Γερμανική Ναζιστική Αστυνομία (“Opro") με ντόπιους Ουκρανούς 
συνεργάτες (στρατιωτικές Ομάδες Προστασίας- Schutzmannschaft) , 

Δεκέμβριος 1942



Τσέτνικ (Σερβική εθνικιστική εθνοφρουρά) 

φωτογραφίζονται με Γερμανούς στρατιώτες



Μονάδα της Ustaše στο Σεράγεβο
Unknown Croatian military photographer - Scanned from Ustaška

vojnica book

https://www.youtube.com/watch?v=kf9K7ljVjGE

Το πέτρινο 

λουλούδι, 

μνημείο για τα 

θύματα του 

στρατοπέδου 

συγκέντρωσης 

του Jasenovac, 

Κροατία



Ο Haj Amin al-Husseini χαιρετά ναζιστικά ενώ επιθεωρεί μονάδα Βόσνιων SS εθελοντών το

1943 με τον στρατηγό Sauberzweig των Waffen SS .

Bundesarchiv, Bild 146-1980-036-05 / Unknown / CC-BY-SA 3.0

https://www.youtube.com/watch?v=Cy3aDIatrY0



Collaboration horizontale
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«Η τιμή του ψωμιού»



Η διαπόμπευση (Robert Kappa)



Femme tondue
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Χρήστος Γερακίνης, 

υφυπουργός 

συγκοινωνιών στην 

κυβέρνηση Παπάγου

Ν. Κουρκουλάκος, 

διευθυντής της 

Αγροτικής Τράπεζας, 

1969
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Συμπεράσματα - Σκέψεις
Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αποφεύγουν αλλά να 

συζητούν σχετικά θέματα στην τάξη

Αναμένεται να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές απένατι

στις δημόσιες χρήσεις της ιστορίας

Λόγος και γλώσσα, ιστορικές συγκρίσεις και αναλογίες θα 

πρέπει να εκφέρονται /επιχειρούνται με μεγάλη προσοχή

 Προκατάληψη, πόλωση, χειραγώγηση και προπαγάνδα: 

προσοχή: it’s a fine line!

Μεγάλη πίεση στους εκπαιδευτικούς (κοινωνία, αρχές, 

media)

Προβλήματα στην ερμηνεία και κατανόηση εννοιών όπως: 

μνήμη, παρελθόν, ιστορία, δημόσιες χρήσεις της ιστορίας, 



Ερωτήματα: 

Είναι η σχολική ιστορία η Δημόσια Ιστορία της πολιτείας; (Χ. 

Αθανασιάδης, 2015);

Πώς συγκροτείται η δημόσια σφαίρα στην τάξη (ή μπορεί 

μια τάξη να προσεγγιστεί ως δημόσια σφαίρα);

Διασάφηση της εννοιολογικής σχέσης: ο εκπαιδευτικός ως 

διαμεσολαβητής ο οποίος προωθεί τη σύνδεση και 

διάδραση ανάμεσα σε έννοιες πρώτου (γεγονότα, 

περιγραφές, χρονολογίες) και δεύτερου επιπέδου 

(τεκμηρίωση, αξιολογικές ερμηνείες, ηθικές διαστάσεις). 

Ο εκπαιδευτικός, ως μια ιδιότυπη μορφή δημόσιου 

ιστορικού, έχει την ευθύνη της οικοδόμησης μιας ποιοτικής 

ιστορικής εκπαίδευσης και συνείδησης.



Η Ιστορία ως 

Βιογραφία του 

Έθνους λοιπόν ή 

(και) η εικόνα μας 

στον καθρέφτη 

και ο σκελετός 

στο ντουλάπι;

Σας ευχαριστώ


