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Ο «κόσμος» των πηγών 

στο μάθημα της Ιστορίας: 

από την τεκμηριωτική λογική 

στις πολυπρισματικές προσεγγίσεις  
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Βασικοί σκοποί της διδασκαλίας της Ιστορίας  

 Ιστορική σκέψη = ειδική κατηγορία της κριτικής 
σκέψης 
 Γεγονότα = απόδοση σημασίας, επιλογή 
 Ερμηνείες = πολλαπλότητα, πολυπρισματικότητα   
 Ιστορικές έννοιες = κατανόησή τους μέσα στο ιστορικό πλαίσιο 
 Ιστορική εξέλιξη = συνθετότητα, πολυπλοκότητα 
 Αιτιότητα = πολλαπλότητα παραγόντων, αιτίων και οπτικών 
 Ιστορικός χρόνος = όχι ένας και γραμμικός 
 Πηγές = φύση και λειτουργία, σημασία, προσεγγίσεις  

 Ιστορική συνείδηση = ειδική κατηγορία της 
συνείδησης  

 Σύνδεση παρόντος με παρελθόν και μέλλον  
 Κατανόηση σχέσεων μεταξύ παρελθόντος, μνήμης και ιστορίας  
 Κοσμοθεωρία 
 Κατανόηση ανθρωπολογικής διάστασης της ιστορίας  
 Αποφυγή ιδεολογικής μονομέρειας 
 Ανάπτυξη ελεύθερου, κριτικού πνεύματος  
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Τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού  

    Δύο τα πρωταρχικά καθήκοντα του 

εκπαιδευτικού που διδάσκει ιστορία:  

 

    Να καταστήσει, με τρόπους που θα 
εξασφαλίζουν την άμεση εμπλοκή των μαθητών 
στις διαδικασίες μάθησης και την κατάλληλη 
αξιοποίηση της «πρώτης ύλης»,  

  το ξένο οικείο  

                                   και  

  το οικείο ξένο  
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Συνέπειες για την ιστορική εκπαίδευση  

 Αναγκαία η κοινωνικοπολιτισμική ανάλυση της ιστορικής 
εκπαίδευσης από τη σκοπιά της «διαμεσολαβημένης 
δράσης»  

                      →  εξέταση 6 αλληλένδετων στοιχείων:    

1. Πράξεις: σκέψεις και ενέργειες ανθρώπων 

2. Πλαίσιο: κατάσταση, συνθήκες μέσα στις οποίες αυτές 
λαμβάνουν χώρα 

3. Φορέας: άτομα που τελούν την πράξη 

4. Μέσα: τρόπος με τον οποίο τελούνται 

5. Σκοπός: κίνητρα  

6. Αποτελέσματα: εκτίμηση συνεπειών σε συσχέτιση με όλα τα 

παραπάνω στοιχεία   
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Σύγχρονο διδακτικό πλαίσιο και χρήση πηγών 

    Οι ιστορικές πηγές συμβάλλουν:  

 στην αντιμετώπιση της ανίας και της παθητικότητας (αφήγηση εγχειριδίων, 
μονόλογος εκπαιδευτικού) 

 στη δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης (ελκυστικότητα γνώσης, 
ικανοποίηση περιέργειας και ενδιαφερόντων)  

 στην υπέρβαση των αδυναμιών του παλιού μεταβιβαστικού παραδείγματος 
της γνώσης (μετάδοση έτοιμου σώματος γνώσεων)  

 στην προώθηση της ενεργητικής, ερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης 
(απόδοση νοήματος στη γνώση) → ενίσχυση μάθησης όταν οι μαθητές: 

χρησιμοποιούν περισσότερες αισθήσεις, δεν αντιμετωπίζουν πληθωρισμό 
πληροφοριών, μαθαίνουν σε πολλαπλό περιβάλλον, έχουν χρόνο για την 
αφομοίωση της γνώσης εστιάζοντας σε έννοιες-κλειδιά, βασικά 
περιεχόμενα και διαδικασίες και εξασκούνται συχνά στην κριτική ανάλυση 
πηγών (και αντικρουόμενων) 
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 στην αποφυγή της μονολιθικότητας, του δογματισμού και των 
ιδεολογικών καταχρήσεων της ιστορίας  

 στην ανάπτυξη αναλυτικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων, απαραίτητων 
για την κατανόηση του παρελθόντος  

 στην ανακάλυψη των σχέσεων μεταξύ παρόντος και παρελθόντος 
(κριτική εξέταση ιδεολογικών και ιστοριογραφικών προσεγγίσεων και 
οπτικών)  

 στην ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης  

 στην αίσθηση αμεσότητας, αυθεντικότητας, ρεαλισμού και ζωντάνιας 
κατά την εξέταση του παρελθόντος  

 στην ευαισθητοποίηση απέναντι στα ιστορικά κατάλοιπα  

 στη σύζευξη της θεωρίας με τα γεγονότα, στην κριτική ανάλυση των 
διαφορετικών ερμηνειών και στην εξήγηση των διαφορετικών μορφών 
ιστορικής αφήγησης   
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 στην κατανόηση των ιστορικών εννοιών  
 στην ανακάλυψη της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ των ποικίλων 

ιστοριογραφικών αναπαραστάσεων, των νοημάτων και των χρήσεών τους 
με την ιστορική σκέψη και έκφραση  

 στην αντιμετώπιση αντικρουόμενων οπτικών και ερμηνειών, στον 
εντοπισμό στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στη διαχείριση των 
αντιφάσεων, της αμφιβολίας και της αβεβαιότητας, στην πολυπρισματική 
προσέγγιση συγκρουσιακών θεμάτων, στην επίλυση προβλημάτων και στη 
διαμόρφωση προσωπικής άποψης  

 στην κατανόηση της φύσης των πηγών και των τρόπων αξιοποίησής τους 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων   

 στην καλλιέργεια του «ιστορικού γραμματισμού» σε συνδυασμό με 
τον «αφηγηματικό γραμματισμό» και τις «αναγνωστικές 
δεξιότητες»   

 στον εκδημοκρατισμό της διδακτικής πράξης και στην ελευθερία της 
σκέψης  

 στη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών 
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Τι είναι οι ιστορικές πηγές; 

 1. Τεκμήρια για τα γεγονότα του παρελθόντος – ιστορικο-
ερμηνευτική μέθοδος επεξεργασίας τους (φιλολογική ερμηνεία)  

      τεκμηριωτική λειτουργία  

 2. Ίχνη του παρελθόντος – νοηματοδότησή τους με βάση τις 
ιδέες, τις οπτικές και τα ερωτήματα των ιστορικών – μετατροπή 
τους σε τεκμήρια μέσω κριτικής – ερμηνευτικής διαδικασίας  

      ποιητική λειτουργία  

 3. Ερμηνείες – ίχνη της σκέψης πάνω στο παρελθόν – 
«γλωσσικά ενεργήματα» (speech acts)  

      γλωσσική / αφηγηματική λειτουργία  
 

 Η «βύθιση στις πηγές» δε θεωρείται αρκετή, για να ισχυριστεί 
κανείς ότι «κάνει» ιστορία. Γιατί οι πηγές δεν είναι ένα ανοιχτό 
βιβλίο που προσφέρει έτοιμες απαντήσεις, αλλά, «όπως τα 
παιδιά της παλιάς εποχής, μιλούν μόνον όταν τις απευθύνεις το 
λόγο και, φυσικά, δε μιλούν σε ξένους»   

 
   C. R. Cheney (1973). Medieval Texts and Studies. Oxford: Oxford  University 

Press 
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Βήματα για την επεξεργασία των πηγών  

 Βασικά ερωτήματα:  

1. Θέμα – περιεχόμενο  

2. Κατηγορία και είδος  

3. Γνησιότητα 

4. Αυθεντικότητα  

5. Προέλευση (χρόνος – τόπος δημιουργίας / ανακάλυψης, δημιουργός) 

6. Ένταξη στο ιστορικό πλαίσιο  

 Στοιχεία ανάλυσης και ερμηνείας: 

1. Κατανόηση (γλώσσα – ύφος, σύμβολα – κώδικες κλπ)  

2. Αξιοπιστία – εγκυρότητα (θέση – ρόλος δημιουργού, σχέση με 
γεγονότα – ακρίβεια, προθέσεις, κενά – παραλείψεις, προέλευση 
πληροφοριών κλπ) 

3. Ιδεολογική ανάλυση – πλαίσιο δημιουργίας (ιδέες, αξίες, 
πεποιθήσεις, οπτικές, προκαταλήψεις κλπ 

4. Αποδέκτες / πρόσληψη (σύγχρονοι και μεταγενέστεροι)  

5. Πολυπρισματικότητα / διασταύρωση (ενίσχυση οπτικών ή 
ασυμφωνία) 

6. Σημασία (ερωτήματα, συνεισφορά στην κατανόηση του θέματος)  
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Παραδείγματα πηγών: 

γνησιότητα, αυθεντικότητα, 

εγκυρότητα και αξιοπιστία, 

πολυπρισματικότητα 
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   APOLLINARIS, MEDICUS TITI 

   IMP[ERATORIS], HIC CACAVIT BENE 
 

   Σημείωση: 

 1. Χάραγμα σε βράχο, που βρέθηκε κοντά σε έπαυλη στην πόλη 
Ercolano (αρχαία Ηράκλεια/ Herculaneum) της Κ. Ιταλίας. 

 2. Ο αναφερόμενος αυτοκράτορας είναι ο Τίτος Φλάβιος 
Βεσπασιανός (79-81 μ.Χ.). 
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 «Λαμπυριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης 
παρά λίμνην της Δοϊράνης εωράκαμεν τους 
ληστάς. Κράζων δε “σταθήτε, ρε πούστηδες, γαμώ 
το σταυρό σας” και απαντησάντων “κλάστε μας τ’ 
αρχίδια”, απέδρασαν»  

 

 Σημείωση:  

    απόσπασμα αναφοράς του υπενωμοτάρχη Ιωάννη Πετράκη προς τη 
Διοίκηση της Χωροφυλακής του Κιλκίς (7 – 4 – 1923). 
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Οι πηγές ως «κλειστός» 

ή ως «ανοιχτός κόσμος» 
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Παράδειγμα 1 

 

 

 

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 
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Παράδειγμα 2 

 

 

 

Ο Καποδίστριας και η εκπαίδευση  
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«Έτσι στο τέλος της περιόδου το σχήμα 
διαγράφεται με πληρότητα, και οι στόχοι έχουν 
καθορισθή με σαφήνεια: Οι Έλληνες οραματίζονται 
για το ελεύθερο κράτος τους ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα κλιμακωμένο σε τρεις βαθμίδες, που θα 
προσφέρεται δωρεάν (τουλάχιστο στην πρώτη 
βαθμίδα) σε αγόρια και κορίτσια κάτω από την 
επίβλεψη της Βουλής, με υπεύθυνο στην κυβέρνηση 
έναν ειδικά ορισμένο Υπουργό. Το δικαίωμα στη 
μόρφωση θα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και η 
εκπαίδευση θα αποβλέπη στη διαμόρφωση 
ελεύθερων πολιτών, που θα έχουν συνείδηση τόσο 
των καθηκόντων όσο και των δικαιωμάτων τους. 
 

Όταν όμως έρχεται η ώρα να οργανωθή το 
κράτος, ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης φαίνεται 
να αλλάζη ριζικά, όπως ριζικά άλλαξε και η μορφή του 
πολιτεύματος σε σύγκριση με αυτά που είχαν 
οραματισθή οι Έλληνες στα χρόνια του Αγώνα. Ο 
Ιωάννης Καποδίστριας, με τη γενικότερα «πατρική» 
στάση του απέναντι στους πολίτες του νέου κράτους, 
δίνει στην εκπαίδευση των τέκνων τους έναν 
χαρακτήρα έντονα φιλανθρωπικό και σωφρονιστικό. 
Το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα που συσταίνεται μετά 
την άφιξή του (με δική του, μάλιστα, προσωπική, 
φροντίδα) είναι ένα ορφανοτροφείο (τ. 9), του οποίου 
οι τρόφιμοι υποβάλλονται σε βαριά σκληραγωγία 
(«προσκεφάλαιον μία πέτρα») και απειλούνται με μια 
κλίμακα ποινών που φτάνει ως τη διαπόμπευση». 

 
Α. Δημαράς (1973). Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Αθήνα: Ερμής, 

Α΄, κζ΄ - κη΄,  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ / ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 

 

 
  
 

1. Προκαταρκτική εξέταση πηγής: 
 χρόνος και τόπος δημιουργίας 
 δημιουργός 
 αποδέκτης  
 

2. Ποια είναι τα κύρια θέματα στα οποία αναφέρεται 
η πηγή; 

 
3. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και 

αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα να 
απαντήσετε τεκμηριωμένα στα ακόλουθα 
ερωτήματα:   
 
α)ποια θέματα θεωρεί ο Καποδίστριας ως 
ζητήματα άμεσης προτεραιότητας σε σχέση με 
την αγωγή των τροφίμων του ορφανοτροφείου; 
 
β)πώς θα χαρακτηρίζατε τις αντιλήψεις του 
Καποδίστρια για την αγωγή των παιδιών και των 
νέων; 
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ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ: 
Η ΠΗΓΗ ΩΣ «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 

 

1. Ενδυμασία:  
 τι φορούσαν τότε οι Έλληνες, ιδιαίτερα τα παιδιά και οι νέοι; 
 πού θα μπορούσαν τότε να βρουν υφάσματα ή έτοιμα ενδύματα; 
 ποιοι θα μπορούσαν να ράψουν στολές; 
 κατά πόσο έχει σχέση με την ιδεολογία της ομοιομορφίας; 

2. Υγιεινή: 
 ποιες ήταν οι γενικότερες συνθήκες υγιεινής την εποχή εκείνη; 
 τι αρρώστιες μπορεί να είχαν οι τρόφιμοι του ορφανοτροφείου; 
 σε τι θα μπορούσε να αποσκοπεί η σχολαστική τήρηση κανόνων 

υγιεινής και οι σχετικές λεπτομερείς οδηγίες του Καποδίστρια; 
 έχουν σχέση οι σχετικές οδηγίες του Καποδίστρια με σκληραγωγία, 

όπως την αντιλαμβάνονταν οι τότε σύγχρονοι; 
3. Σύστημα ποινών: 
 τι ποινές ίσχυαν πριν και μετά τον Καποδίστρια στα ελληνικά 

σχολεία;  
 τι ποινές ίσχυαν σε ανάλογα ιδρύματα της «προηγμένης» 

Ευρώπης; 
 είχε υπόψη του ο Καποδίστριας τι συνέβαινε αλλού;  

4. Προέλευση τροφίμων ορφανοτροφείου:  
 από πού προέρχονταν τα ορφανά; 
 ποια ήταν η ηλικία τους; 
 τι είδους συνήθειες και συμπεριφορές μπορεί να είχαν; 

5. Αποτίμηση του προσωπικού ενδιαφέροντος του Καποδίστρια: 
 ποια άλλα προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει ο Καποδίστριας με 

τον ερχομό του στη χώρα; 
 ποιο ήταν το γενικότερο ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση και 

την αγωγή των παιδιών και των νέων; πώς μπορεί να συσχετιστεί 
με τη στάση του απέναντι στα ορφανά;  

6. Αξιολογικές κρίσεις: 
 πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η «πολιτική» του Καποδίστρια 

ως προς την αγωγή και την εκπαίδευση με βάση την ανίχνευση 
στοιχείων που μπορεί να προκύψουν ύστερα από τη διερεύνηση 
των πιο πάνω ερωτημάτων;  

 ποια σχέση μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πολιτική με τη 
γενικότερη ιδεολογία του Καποδίστρια; 
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Τι είναι η ιστορία; 

     

 

  «Όλοι ξέρουν τι είναι η ιστορία, 

 μέχρι να αρχίσουν να το σκέφτονται» 
  

Allan Griffin 
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Τι μπορεί να είναι η ιστορία; 

 Ιστορία = ανασυγκρότηση, αναπαράσταση, 
μορφοποίηση του παρελθόντος 

 

 Ιστορία = εξουδετέρωση του παρελθόντος 
(put down)  
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