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Η ιστορική αφήγηση: 

από την ιστοριογραφία 

στην ιστορική εκπαίδευση 

 



Ευγ. Ιονέσκο, «Η Πείνα και η Δίψα» 

   Με είχαν διδάξει πως τα γαλλικά ήταν η πιο όμορφη 
γλώσσα του κόσμου, πως οι Γάλλοι στρατιώτες ήταν οι 
πιο ανδρείοι και πως δεν νικήθηκαν ποτέ, παρά μόνο 
μετά από προδοσία. Έγραψα, λοιπόν, σε τριάντα δύο 
σελίδες το δράμα ενός στρατιώτη, θύμα του πολέμου, 
που απαγγέλλει ένα μονόλογο για τη δόξα της πατρίδας. 
Ο τίτλος, άλλωστε, του έργου ήταν «Για την πατρίδα».  

   Όταν έφτασα στη Ρουμανία και, όπως εκεί, διδάχτηκα 
πως τα ρουμάνικα ήταν η πιο όμορφη γλώσσα του 
κόσμου, πως οι Ρουμάνοι στρατιώτες ήταν οι πιο 
ανδρείοι και πως δεν νικήθηκαν ποτέ, παρά μόνο μετά 
από προδοσία, δεν είχα παρά να μεταφράσω το έργο 
μου στα ρουμάνικα κάνοντας μερικές μετατροπές σε 
ελάχιστες λεπτομέρειες.  

 



Quino, Πόση καλοσύνη! 

 

 



Ιστορικές αφηγήσεις 

 Αποτελούν τον πιο κοινό τρόπο για την αντίληψη 

του παρελθόντος →  

    ιστορικές αναπαραστάσεις που χαρακτηρίζονται 
από την ένταση μεταξύ αντιτιθέμενων φιλοδοξιών 
και αλληλοσυγκρουόμενων δυνάμεων, καθώς και 
από τη δραματική πλοκή (εντάσεις, ταύτιση 
αναγνωστών με ιστορικά πρόσωπα, κάθαρση κλπ) 

  Άρα, οι αφηγήσεις αποτελούν ερμηνεία = 

  αντίδραση στα παρελθόντα γεγονότα 

  προσπάθεια για απόδοση νοήματος  

  νοητικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος 

 



Τρόποι ιστορικής αναπαράστασης 

 Υπάρχουν δύο έννοιες της ιστορικής αφήγησης, που 
εδράζονται σε γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες 
των ανθρώπων: 

μορφή οργάνωσης του παρελθόντος → δίνει 
νόημα σε δεδομένα της παρατήρησης και της 
εμπειρίας: κυκλική ή γραμμική – 
γεγονοτολογική  

πολιτικό – θρησκευτικό περιεχόμενο → παίρνει 
τη μορφή πολιτικού ή θρησκευτικού σχεδίου 
(προγράμματος) 

Ένας ακόμη τρόπος ιστορικής αναπαράστασης είναι 
η αναλυτική έρευνα και οι δομικές εξηγήσεις → 
μοντέρνα αφήγηση  



Ιστορική μνήμη και αφηγήσεις 

  Συλλογικοί σκοποί που προέρχονται από το 
παρελθόν διαμεσολαβούνται και ενισχύονται μέσω της 
συλλογικής μνήμης 

  Μια από τις λειτουργίες της συνύπαρξης των γενεών 
είναι και η διαμεσολάβηση της συλλογικής μνήμης, 
που παίρνει τη μορφή αφηγήσεων. Αυτές πάλι 
οργανώνονται με τρόπο που να αποδίδουν σταθερά 
νοήματα στην ιστορία 

  Η συλλογική μνήμη, επομένως, αποτελεί κοινωνική 
κατασκευή και όχι ένα στατικό απόθεμα πραγμάτων 
που πρέπει να θυμόμαστε, Κι αυτό γίνεται από κάθε 
γενιά. Έτσι, οι μνήμες – αφηγήσεις αποτελούν 
κοινωνικά – πολιτισμικά εργαλεία που υπηρετούν τη 
συλλογική ταυτότητα 



Δημόσια ιστορική κουλτούρα 

  Εκτός από την προφορική παράδοση, και η δημόσια 
ιστορική κουλτούρα μπορεί να λειτουργεί ως μέσο για 
τη διαμεσολάβηση αφηγηματικών στοιχείων της 
συλλογικής ταυτότητας 

  Η δημόσια ιστορική κουλτούρα εκφράζεται μέσω των 
δημόσιων αναπαραστάσεων της ιστορίας, δηλαδή των 
ιστοριογραφικών έργων, των λαϊκών αναγνωσμάτων, 
των αναφορών στα ΜΜΕ, των λογοτεχνικών και των 
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, των μνημείων, των 
μουσείων, των ιστορικών τόπων και των κτιρίων 

  Στη διαμόρφωση της δημόσιας ιστορικής κουλτούρας 
συμβάλλουν, επίσης, οι τελετουργίες που αποσκοπούν 
στη θύμηση του παρελθόντος, καθώς και η πολιτική 
ρητορεία, που συχνά περιέχει ιστορικές αναφορές με 
σκοπό την υποστήριξη «μεγάλων αφηγήσεων» 



Καχυποψία για την ιστορική αφήγηση 

  Η καχυποψία προς την ιστορική αφήγηση προήλθε 
από τα “Annales”, που απέρριψαν το «δράμα της 
αφήγησης» και προέκριναν τη σε βάθος ανάλυση 
περιπτώσεων (= παραδειγματική - θεματική ιστορία) 

  Η σχετική καχυποψία ενισχύθηκε και από το 
στρουκτουραλισμό και, κυρίως, το μεταμοντερνισμό 
(= μεταϊστορία) , ο οποίος θεωρεί κάθε ιστορική 
αφήγηση ως «γλωσσικό ενέργημα», κατασκευή δηλ. 
μέσω της γλώσσας 

  Σύμφωνα με τον H. White υπάρχουν 4 διαφορετικές 
προσεγγίσεις της ιστορικής αφήγησης:  
διαμορφωτική (formist) 
οργανωτική (organicist) 
μηχανιστική (mechanistic) 
ερμηνευτική του πλαισίου (contextualist)  



Τυπολογία ιστορικών αφηγήσεων 

Jörn Rüsen  

ΑΦΗΓΗΣΗ Μνήμη Συνέχεια Χρόνος 

Παραδοσιακή  απαρχές - σήμερα θεσμοποίηση 

αυτοσυνειδησίας 

αιωνιότητα 

Παραδειγματική ένταξη «ειδικών» 
μορφών μνήμης 
στο γενικό κανόνα 

εγκυρότητα  

μέσω ένταξης 
«ειδικών» 
μορφών μνήμης  

χωρική 

επέκταση  

Κριτική αποκλίνουσα εναλλακτικές 
ιδέες 

θέμα 

κρίσης 

Γενετική «μεταμόρφωση» 
ξένων μορφών 
ζωής σε άλλες 
καταλληλότερες 

δυναμική (τρόποι 
ζωής δομικοί)    

χρονικότητα 



Σχολική ιστορία  
και μεγάλες αφηγήσεις 

  Παλιότερη σχολική ιστορία = αφηγήσεις (stories) 
με αρχή, μέση και τέλος, με καλούς και κακούς και 
με ηθικά διδάγματα για την ανθρώπινη δράση 

  «Μεγάλες αφηγήσεις» (grand narratives) = 
ερμηνευτικό σχήμα βασισμένο σε οικουμενικές 
ιδέες, σε αντίληψη αιτιοκρατική για την πορεία της 
ιστορίας και στην ιδέα της συνέχειας (χρονική – 
εδαφική), πχ.: 

θρησκεία 

εθνικισμός 

μαρξισμός 

απελευθερωτική – αντιαποικιακή ιδεολογία 

 (νεο)φιλελευθερισμός 



Χαρακτηριστικά αφηγήσεων 
στα διδακτικά εγχειρίδια 

 Κυριαρχία πολιτικής, διπλωματικής, στρατιωτικής 
ιστορίας, καθώς και ιστορίας «από τα πάνω» 

Μονολιθική – επίπεδη αφήγηση 

 Απουσία πολυπρισματικότητας – πολυφωνίας 

 Απουσία συγκρουσιακών θεμάτων (ή «λείανση 
γωνιών») και προβληματικών καταστάσεων 

 Τεκμηριωτική λογική στη χρήση των πηγών 

Έλλειψη προϋποθέσεων για κατανόηση δομικών 
ιστορικών εννοιών, άρα και για καλλιέργεια 
ιστορικής σκέψης 

 Ιδεολογικές χρήσεις του παρελθόντος, άρα 
συγκρότηση στρεβλής ιστορικής συνείδησης  

 



Η μεταπολεμική Ελλάδα (1944-1974) Ι 
 

 Γ΄ Γυμνασίου, κεφ. 12, ενότητες 54 & 55 (σσ. 150-
156) 

 Γ΄ Λυκείου, κεφ. 6, ενότητες 2 & 6 (σσ. 143-145 & 
157-159) 

 Διαφορές ως προς την εστίαση της αφήγησης, την 
επιλογή «γεγονότων» και την πλοκή  

 Διαφορές ως προς την ιδεολογική οπτική και τις 
ερμηνείες 

 Διαφορές ως προς την έκταση που δίνεται στην 
περιγραφή των επιλεγμένων «γεγονότων»  

 Διαφορές ως προς την επιλογή των πηγών 

 Διαφορές παιδαγωγικού – διδακτικού χαρακτήρα  

 

 



Η μεταπολεμική Ελλάδα (1944-1974) ΙΙ 

 Ομοιότητες ως προς τον τρόπο συσχέτισης της 
αφήγησης με τις πηγές 

 Ομοιότητες ως προς το συμφυρμό μεταξύ γεγονότων 
και της ερμηνείας τους (παρουσίαση αξιολογικών 
κρίσεων ως αδιαμφισβήτητων γεγονότων) 

 Ομοιότητες ως προς την αδυναμία, ή έστω τη 
δυσκολία, ιστορικής κατανόησης και ανάπτυξης 
ιστορικής σκέψης 

 Ομοιότητες ως προς το μονολιθικό χαρακτήρα της 
αφήγησης  

 

 



Παράδειγμα 1ο (1955-1963):  
Γ΄ Γυμνασίου, σσ. 152-153 

 Διαδοχή Παπάγου από Κ. Καραμανλή, ίδρυση ΕΡΕ, κόμματα 
αντιπολίτευσης 

 Όξυνση πολιτικής κρίσης, αμφισβήτηση νίκης ΕΡΕ 1961, 
ένταση κοινωνικών αγώνων 

 Δολοφονία Γ. Λαμπράκη από παρακρατικούς με τη συνεργασία 
της αστυνομίας 

 Παραίτηση Καραμανλή λόγω προβληματικών σχέσεων με 
ανάκτορα 

 Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης παρά τα σοβαρά εσωτερικά πολιτικά 
προβλήματα 

 Γεγονός – σταθμός η έναρξη της διαδικασίας για ένταξη της 
Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.  

 Μετανάστευση εσωτερική (υδροκεφαλισμός Αθήνας) και  
εξωτερική (αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού)  

 Πηγές: 1) επιπτώσεις Εμφυλίου στις πολιτικές ελευθερίες, 2) 
φωτογραφία Ν. Μπελογιάννη, 3) φωτογραφία Καραμανλή-
Παύλου 



Παράδειγμα 2ο (1955-1963):  
Γ΄ Λυκείου, σσ. 157-158: 

 Ανάθεση από το βασιλιά εντολής για το σχηματισμό 
κυβέρνησης στον Καραμανλή μετά το θάνατο του Παπάγου, 
ίδρυση ΕΡΕ 

 Ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, πραγματοποίηση μεγάλων 
έργων 

 Προώθηση επίλυσης Κυπριακού 
 Συμφωνία σύνδεσης Ελλάδας – Ε.Ο.Κ. – λόγοι και σημασία 
 Αλλά ύπαρξη και σημαντικών προβλημάτων: 

 Εξωτερική μετανάστευση  
 Ανοιχτές πληγές του Εμφυλίου – καταγγελίες ΕΔΑ για «διακρίσεις 

σε βάρος της» 
 Δολοφονία Γ. Λαμπράκη από παρακρατική οργάνωση, «χωρίς 

άμεση ή έμμεση ανάμειξη της κυβέρνησης» 

 Αδύνατη η μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος, 
εξαναγκασμός του Καραμανλή από το βασιλιά σε παραίτηση 

 Πηγές: 1) Ομιλία Καραμανλή για τη σύνδεση Ελλάδας – Ε.Ο.Κ.,  
    2) Κείμενο του Γ. Θεοτοκά για τη σημασία της συμμετοχής της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση,  3) φωτογραφία Γ. 
Παπανδρέου 
 



Ιστορική αφήγηση και μύθος 

  Η ιστορική αφήγηση, λοιπόν, κυρίως στην εκδοχή της 
«μεγάλης αφήγησης», μοιάζει περισσότερο με μύθο 
παρά με κριτική διαδικασία ιστορικής ερμηνείας. Ο 
μύθος, βέβαια, με τον ολιστικό χαρακτήρα και την 
αισθητική μορφή του, είναι προσφορότερος για τη 
διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων 

  Γι’ αυτό και οι πολιτικοί ηγέτες ευνοούν τη μυθολογική 
εκδοχή της ιστορίας στο σχολείο (= ομογενοποιητική 
κοινωνικοποιητική λειτουργία) 

 Σε τέτοιες περιπτώσεις το curriculum είναι ομοιόμορφο 
και γραμμικό, περιλαμβάνοντας όσο γίνεται 
περισσότερα στοιχεία από τις «μεγάλες αφηγήσεις», με 
σκοπό τη νομιμοποίηση της πολιτικής ιδεολογίας και της 
εξουσίας, καθώς και τη διαμόρφωση ενιαίας συλλογικής 
ταυτότητας 

  Από εδώ προκύπτουν και οι «σιωπές» στο curriculum 



Πολλαπλότητα αφηγήσεων 

  Αντίθετα, η πολυπρισματικότητα στο curriculum και 
στα διδακτικά εγχειρίδια συνδέεται με πολλαπλές 
ταυτότητες 

  Το μάθημα της ιστορίας σ’ αυτήν την περίπτωση 
παράγει πολλαπλές αφηγήσεις (συμπληρωματικές ή 
μη), χωρίς προκαθορισμένες δεσμεύσεις από την 
κυρίαρχη ιδεολογία 

  Η πολυπρισματικότητα αποτελεί μια διανοητική – 
ψυχολογική διεργασία που αποσκοπεί στην κατανόηση 
του «άλλου», τον εντοπισμό προκαταλήψεων και τη 
συνειδητοποίηση των κοινωνικών, πολιτισμικών και 
ιδεολογικών όρων που επιδρούν στη διαμόρφωση των 
ιστορικών ερμηνειών, επομένως και των αφηγήσεων   

  Οι σχετικές επιλογές από την πλευρά των μαθητών 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα κριτικής διαδικασίας 



Παιδαγωγικές προϋποθέσεις 

της ιστορικής αφήγησης  

 

 Επομένως, από διδακτική σκοπιά προτείνεται:  
 η απόρριψη της έτοιμης αφήγησης (knowledge-

telling)  
 όχι όμως και της σύνθεσης αφηγήσεων (knowledge-

transforming), γεγονός που προϋποθέτει τη θεματική 
ανάλυση, τις εξηγήσεις, την επιχειρηματολογία, τη 
διασταύρωση των πηγών, την αποκάλυψη των 
σχέσεων της αφήγησης με τα ίχνη των τεκμηρίων και 
τη συγγραφή με ποικίλους τρόπους, με ποικίλες 
προθέσεις και ποικίλους αποδέκτες 

 Η αφήγηση πρέπει, επίσης, να εστιάζει σε προβλήματα, 
να εγείρει απορίες και να προκαλεί ερωτήματα, 
αξιοποιώντας κυρίως τη «γνωστική ασυμφωνία», και, 
φυσικά, να μην αποκλείει εναλλακτικές θεωρήσεις 



  Η παντελής, λοιπόν, απόρριψη της αφήγησης είναι 
λανθασμένη. Άλλωστε, οι ιστορικοί κυρίως 
αφηγήσεις παράγουν, που ισχυρίζονται ότι είναι 
αληθινές ή, έστω, ότι προσεγγίζουν την αλήθεια 
(historical storytelling) 

 
  Μάλιστα, η αληθοφάνεια και η αρτιότητα της 

ιστορικής αφήγησης (= «λόγος» όχι «μύθος») 
θεωρείται ότι αποτελεί και την καλύτερη απόδειξη 
της ιστορικής κατανόησης 

 
  Επιπλέον, ζούμε τις ζωές μας σύμφωνα με τις 

νόρμες και τις επινοήσεις της αφήγησης, γιατί έτσι 
δίνουμε νόημα στις εμπειρίες μας (narrative mode 
of thinking κατά τον J. Bruner) 



  Ωστόσο, η ιστορική αφήγηση, για να είναι άρτια, 
πρέπει να διαφέρει από τη μυθοπλαστική. Γιατί η 
πρώτη χαρακτηρίζεται από το συνεχή διάλογο του 
ιστορικού και του αναγνώστη με το παρελθόν (και 
τις πηγές του), καθώς και του ιστορικού με τον 
αναγνώστη 

  Ειδικά ως προς το ιστορικό πλαίσιο επισημαίνεται 
ότι αυτό συναπαρτίζεται από δομικές έννοιες, που 
πρέπει να αποτελούν και τους βασικούς άξονες 
της αφήγησης και της διδασκαλίας: 
συνέχεια – ασυνέχεια  
αλλαγή 
χρόνος (ιστορικοί χρόνοι, χρονολόγηση) 
πηγές – τεκμήρια 
αιτιότητα (πολλαπλότητα - πολυπλοκότητα) 
συνέπειες (αποτελέσματα) 
συνθήκες (περιστάσεις, ιστορικό πλαίσιο)  



Αξιοποίηση ιστορικής αφήγησης 

  Αντιλαμβανόμενοι, λοιπόν, την ιστορία ως μια 
ακολουθία γεγονότων (history as sequence), έχει 
σημασία να εστιάζουμε στα εξής ερωτήματα, που 
οδηγούν στη θεώρηση της ιστορίας ως 
προβλήματος και όχι ως σειράς δεδομένων: 
  Γιατί συνέβησαν έτσι τα πράγματα; 
  Υπάρχουν άλλες οπτικές – ερμηνείες; Γιατί; 
  Θα μπορούσε τα γεγονότα να είχαν συμβεί  

αλλιώς; 
  Ποιες θα ήταν οι συνέπειες, αν τα πράγματα 

είχαν συμβεί αλλιώς; 
  Ποιο ή ποια γεγονότα είναι πιο σημαντικά; Γιατί; 
  Πώς και από ποιους αποδίδεται «σημασία» 

(νόημα) στα γεγονότα; 



  Τα ερωτήματα αυτά έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη 
εναλλακτική σκέψη (counterfactual thinking), η οποία 
στην περίπτωση της ιστορίας συνδέεται άμεσα με την 
εναλλακτική ιστορία (alternative history, if history, 
counterfactuals, counterafactualism). 

 Εδώ εστιάζουμε στη σημασία των αποφάσεων ή του 
τυχαίου, καθώς και στο «κλίμα» μιας εποχής, χωρίς, 
βέβαια, να παραθεωρούμε το σκληρό πυρήνα των 
γεγονότων 

 Το «χαοτικό μοντέλο των ιστορικών δυνάμεων» στο 
παρελθόν, τότε που οι δρόμοι ήταν ακόμη ανοιχτοί, 
περιορίζει τη σημασία του «ιστορικού 
αναπόφευκτου». Παράλληλα, αποτελεί κατάλληλη 
μέθοδο για τη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος 
μέσα στο ιστορικό πλαίσιό του και εξαιρετικά χρήσιμη 
παιδαγωγική άσκηση (= creative aspect of doing 
history) 

 



Η ιστορική αφήγηση ως σενάριο 

 Στη διδακτική πράξη, λοιπόν, είναι παιδαγωγικά 
σκόπιμη η επινόηση ενός σεναρίου, που θα 
σταματάει την εξέλιξη των γεγονότων σ’ ένα κρίσιμο 
σημείο (= σημείο καμπής), απ’ όπου θα πρέπει να 
συνεχίσουν οι μαθητές με βάση τις εξής 
προϋποθέσεις: 
διατύπωση αρχικών υποθέσεων 
αιτιολόγηση των επιλογών τους 
αληθοφάνεια 
πιθανότητα 
χρονολογική οργάνωση (time line) – 

γεγονοτολογικό πλαίσιο (event framing) 
προσδιορισμός πραγματικών αιτίων (actual 

causes) σε αντίστιξη με αυτά που απλώς 
πιστεύουν οι ίδιοι (believed causes) 

στοιχεία που πήραν ή δεν πήραν υπόψη τους 
 



«Προβληματοποίηση» της αφήγησης: 
ένα παράδειγμα από το Δ.Ε. της Γ΄ Λυκείου 

 Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας → λόγοι, τεκμηρίωση 

ευρωπαϊκής ταυτότητας Ελλήνων (2 πηγές) – φανερές και αφανείς 
προθέσεις (π.χ. «Ψυχρός Πόλεμος», κίνημα Ειρήνης, ενίσχυση 
Αριστεράς) – συσχέτιση με πολιτικό σύστημα  

 Ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και μεγάλα έργα → μορφές 

ανάπτυξης, σύνδεση με μετανάστευση – συσχέτιση με πολιτικές 
συνθήκες – άλλη οπτική / ερμηνεία;  

 Επίλυση Κυπριακού → σ. 152 = συμμετοχή Κύπρου στο «κίνημα 
των αδεσμεύτων» και σ. 159 = πραξικόπημα Ιωαννίδη εναντίον του 
Μακαρίου – επιλύθηκε πράγματι το Κυπριακό;  

 Εσωτερική πολιτική κατάσταση → συσχέτιση με «Ψυχρό Πόλεμο», 

Ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας – αντίφαση μεταξύ των όσων 
αναφέρονται για την υπόθεση Λαμπράκη και του λήμματος 
«παρακρατική οργάνωση» (Γλωσσάριο ειδικών όρων, σ. 245) – 
διαφορετική οπτική εγχειριδίου Γ΄ Γυμνασίου – θέσεις Κέντρου και 
Αριστεράς;  



Αποτελέσματα για τη διδασκαλία 

 Ανάπτυξη κινήτρων μάθησης – 
κινητοποίηση ενδιαφέροντος μαθητών  

 Συσχέτιση διδασκαλίας με μάθηση 

 Βαθύτερη κατανόηση της ιστορικής 
εξέλιξης 

 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

 Νηφάλια προσέγγιση των διαφορετικών 
οπτικών και ερμηνειών  

 Συγκρότηση ιστορικής συνείδησης 
(σχέσεις παρόντος – παρελθόντος – 
μέλλοντος)  



 

 

 

  «Αν δεν σου αρέσει  

το παρελθόν,  

άλλαξέ το»  

 

William Burton 
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