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Αποκαλύπτοντας τη συνενοχή

Βασιλική Σακκά, Κομοτηνή, Δεκέμβριος 2013 

Η Ιστορία έξω από το σχολείο: δημόσιες 
χρήσεις της ιστορίας, οπτικός και 

μιντιακός εναλφαβητισμός. Η 
προσέγγιση του ναζιστικού φαινομένου 

στην παρούσα συγκυρία

Παρελθόν ≠ Ιστορία
• Γιατί διδάσκουμε ιστορία;
• Τι θέλουμε να έχουν αποκομίσει οι μαθητές μας όταν 

φύγουν από το σχολείο;
• Πώς θα τους πείσουμε ότι η ιστορία έχει σχέση με τη 

ζωή και την καθημερινότητά τους;
• Τι σημαίνει ιστορική και κοινωνική συνείδηση;
• Ποιος ο ρόλος των δημόσιων χρήσεων της ιστορίας;
• Ποια η σημασία του οπτικού και του μιντιακού 

εναλφαβητισμού (visual –media literacy);
• Ποια η σημασία των βιωματικών προσεγγίσεων στην 

ιστορία;
• Ποια η επιστημονική (ιστορική-παιδαγωγική) «σκευή» 

του εκπαιδευτικού σήμερα;

Παθογένειες της 
ελληνικής σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης

• Εθνοκεντρισμός, διδακτισμός, φρονηματισμός
• Στερεοτυπικές προσεγγίσεις
• Απουσία ενσυναίσθησης
• Ομφαλοσκοπικές και εσωστρεφείς αφηγήσεις
• Ισοπεδωτικά «φιλειρηνικός», άνευρα  

αντιπολεμικός λόγος
• Ατολμία στις θεματικές επιλογές
• Απουσία ιστορικών ερωτημάτων, 

πολυπρισματικών προσεγγίσεων, ένταξης σε 
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, σύλληψης «μεγάλης 
εικόνας»

• Απουσία τεχνολογικής, θεατρικής, αισθητικής, 
κινηματογραφικής παιδείας             

“The Past can be seized only as an image”
Walter Benjamin

• Μύηση στον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της 
ερμηνείας του ιστορικού φαινομένου και του 
ευρύτερου ιστορικού πλαισίου

• Οπτικός και μιντιακός εναλφαβητισμός (καλλιέργεια 
«ευφυούς παρατηρητικότητας»)

• Ενεργοποίηση ομαδοσυνεργατικής, βιωματικής 
μάθησης

• Εντοπισμός, αμφισβήτηση προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων

• Μετακίνηση από παγιωμένες απόψεις περί 
ιστορικής μάθησης

• Iστορικός εναλφαβητισμός, γνωστικός 
αναπροσανατολισμός (Keith Barton, 2011)
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Δημόσια Ιστορία: Η «δεύτερη ζωή του 
παρελθόντος» (Α. Λιάκος)

• Εικόνες και αναπαραστάσεις του παρελθόντος στο 
δημόσιο χώρο: διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού 
κοινωνιών

• Βιομηχανία της μνήμης: παραγωγή και κατανάλωση 
«ιστορικών» προϊόντων        κατασκευή ιστορικής 
κουλτούρας

• Τεχνολογία, πληροφοριακός πληθωρισμός, ταχύτητα, 
αλληλεπίδραση ΜΜΕ και πολιτικού πλαισίου, 
πολιτισμικών και κοινωνικών παραμέτρων

• Ανάγκη σύνδεσης κριτικής ιστορικής γνώσης με 
ευρύτερες  κοινωνικές ανάγκες και ανησυχίες         
παραγωγή ιστορικού νοήματος

• Διασπείρεται σε συνεχώς μεγαλύτερη ακτίνα 

• Αποκτά ικανά ερείσματα κατά βάση στον κοινό λόγο, 
λόγω της εξέχουσας δυναμικής που εμφανίζει η 
Δημόσια Ιστορία, η οποία ούτως ή άλλως διεκδικεί 
τουλάχιστον ισότιμο καθεστώς αποδοχής με αυτό 
της επιστημονικής πειθαρχίας την οποία 
συνηθίσαμε να ονομάζουμε ιστοριογραφία.

Γ. Κόκκινος: «ανιχνεύεται δομική σύμπτωση μεταξύ 
ιστορικής αφήγησης και μυθοπλασίας» 
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 Η Δημόσια Ιστορία και ειδικότερα το ιστορικό μυθιστόρημα 
και ο κινηματογράφος βιώνουν στις μέρες μας τη 
μεγαλύτερη ανθοφορία τους

 Στον αντίποδα, το ενδιαφέρον για την Ακαδημαϊκή 
Ιστοριογραφία, πλην εξαιρέσεων, κυρίως αυτή που 
κυριαρχείται από νεοθετικιστικές ή ολιστικές εμμονές 
υποχωρεί, συρρικνώνεται - εάν βεβαίως δεν ατονεί εξ 
ολοκλήρου

(Γ. Κόκκινος, 2013)

(Παράγοντες: δυναμική επίδραση ιστοριογραφικών πτυχών 
της γλωσσικής, και πολιτισμικής στροφής στην ιστορία, 
μεθοδολογικά εργαλεία προφορικής ιστορίας, 
μικροϊστορίας Οπτική και αισθητική ιστορία)

Γιατί λοιπόν πρέπει να καλλιεργηθεί ο οπτικός 
εναλφαβητισμός;

Διότι:
1. «H όραση προηγείται των λέξεων», ενώ «η σχέση ανάμεσα 

σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που γνωρίζουμε δεν 
είναι ποτέ ξεκαθαρισμένη»

(John Berger, H εικόνα και το βλέμμα, 1993)
1. «Η χρήση των εικόνων από τους ιστορικούς δεν πρέπει να 

περιορίζεται  στο «αποδεικτικό» μέρος τους αλλά θα 
πρέπει να παραχωρείται χώρος γι αυτό το οποίο ορίστηκε 
ως «επίδραση της εικόνας στην ιστορική φαντασία» 

(Peter Burke, Αυτοψία, 2003)
Συνεπώς:

«Η οπτική εκπαίδευση θα πρέπει να στηρίζεται στην 
προϋπόθεση ότι κάθε απεικόνιση συνιστά μια δήλωση»

(Rudolf Arnheim , Οπτική Σκέψη, 2007) 

Ναζισμός, φασισμός, ρατσισμός, 
ολοκληρωτικά  και δικτατορικά καθεστώτα

• Σύγχυση και αμηχανία στην κατανόηση των εννοιών
• Κατάχρηση των όρων. Ευκολία στη χρήση τους: π.χ. 

«αυτός είναι φασίστας» - «οι μουσουλμάνοι είναι 
ρατσιστές».  

• Προϋποθέσεις για την προσέγγιση: γνώση 
ιστορικών συνθηκών και παραμέτρων σχετικών με 
την εμφάνιση και αποδοχή των ανωτέρω πολιτικών 
και κοινωνικών φαινομένων

• Γνώση στοιχειωδών αρχών προπαγάνδας. 
Καλλιέργεια οπτικού και μιντιακού
γραμματισμού/εναλφαβητισμού (visual-media 
literacy)
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Μερικές σκέψεις για τη διδακτική προσέγγιση 
του θέματος… 

• Τι είναι και τι σημαίνει Ναζισμός; (Ιστορικό 
πλαίσιο, χρονολογικός άξονας)

• Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του; Μίσος, 
μισαλλοδοξία, ρατσισμός (ιδεολογία 
«αποδιοπομπαίου τράγου»), εθνικισμός, 
ναρκισσισμός, στρατιωτικού τύπου οργάνωση, 
άκριτη υπακοή στον αρχηγό, αυταρχισμός, 
ηθικολογία, λαϊκισμός, ομοιομορφία, 
παραπλανητική χρήση συγκεκριμένου λεξιλογίου.

• Ποια ήταν η ιδεολογία και πρακτική του 
φασισμού; (Φασιστικό και ναζιστικό κόμμα στο 
μεσοπόλεμο. Η πρακτική του εθνικοσοσιαλισμού. 
Σύμβολα, τελετουργίες, προπαγάνδα για την 
προσέλκυση των μαζών).

Ερωτήματα: 

• Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης της φασιστικής 
και ναζιστικής ιδεολογίας; Πού και πότε 
εμφανίστηκε;

• Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της 
ναζιστικής ιδεολογίας;

• Πώς η ιδεολογία αυτή (τρόποι, μέθοδοι, 
μηχανισμοί)  διαχέεται στις μάζες και γίνεται 
ασμένως αποδεκτή από την πλειονότητα του 
πληθυσμού;

• Εντοπίζονται αναλογίες με σημερινές 
καταστάσεις;

Ομοιότητες με το παρελθόν; Αρκετές

Άνεργη Γερμανίδα (1930)
ψάχνει για δουλειά. Στο
κείμενο γράφει: «Γεια
σας, ψάχνω για δουλειά.
Ξέρω στενογραφία και
γραφομηχανή.
Μιλάω αγγλικά και
γερμανικά και μπορώ
να κάνω οποιαδήποτε
οικιακή δουλειά [...]»

Ναζισμός-Φασισμός-ρατσισμός: γιατί 
σήμερα;

• Συγκυρία βαθύτατης και οδυνηρής οικονομικής, 
πολιτικής  και κοινωνικής κρίσης

• Μείωση αντοχών, άμβλυνση αντιστάσεων, οργή
• Πανίσχυρα συστήματα μετάδοσης μηνυμάτων, 

λαϊκισμός- προπαγάνδα: Μ.Μ.Ε.,  ψηφιακά μέσα, social 
media

• Μειωμένη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα – εύκολη 
ανάπτυξη και διάδοση «αντισυστημικής» ρητορικής

• Κοινωνικός αυτοματισμός: ο σώζων εαυτόν, σωθήτω
• «Διεφθαρμένοι» πολιτικοί                   «άφθαρτα», «νέα» 

πρόσωπα, άμεσες, «πρακτικές» λύσεις
• Αποδιοπομπαίοι τράγοι: φταίνε οι ξένοι, οι διαφορετικοί
• Εξοικείωση με τη βία
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Προπαγάνδα 
και ναζιστικό 
φαινόμενο

Ορισμός προπαγάνδας: τύπος 
μηνύματος που εκπέμπεται από 
μια ομάδα, έναν οργανισμό, ένα 
κέντρο εξουσίας και αποσκοπεί 
στο να επηρεάσει τη γνώμη και τη 
συμπεριφορά των ανθρώπων. Αντί 
να παρέχει αμερόληπτα 
πληροφορίες, η προπαγάνδα 
συνηθέστατα παραπληροφορεί 
και εξαπατεί σκόπιμα.

• Προπαγανδιστικές τεχνικές: κοινές στα ολοκληρωτικά 
καθεστώτα όλων των εποχών.

• Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, 
φιλμ)

• H πειθώ του οπτικού μηνύματος: προκαλεί 
συναισθηματική ανταπόκριση

• Τα παιδιά και οι νέοι: βασική ομάδα – στόχος
• Η πειθώ απευθύνεται σε μεγάλες ομάδες οι οποίες, 

μέσω επιχειρημάτων, λογικοφανών εξηγήσεων ή 
ικεσιών, παρακινούνται να ασπαστούν μια βασική 
άποψη και να αναλάβουν δράση

• Στόχος: να φτάσει το μήνυμα στις μάζες
• Με ποιο τρόπο;
• Προπαγάνδα-λογοκρισία-τρομοκρατία

Πώς ελέγχονται οι πολίτες στη ναζιστική 
Γερμανία;

Μέσα άσκησης ναζιστικής προπαγάνδας

• Εκπαίδευση
• Αφίσες

• Ραδιόφωνο
• Εφημερίδες- τύπος

• Φιλμ
• Δημόσιες τελετές

• Παρελάσεις, σημαιοστολισμοί
• Μνημεία

• Φαραωνικά μεγέθη
• Επανάληψη-βομβαρδισμός με τα κύρια 

συνθήματα- πλύση εγκεφάλου
• Άμβλυνση αντιστάσεων

Η προπαγάνδα μπορεί:
• Να είναι κραυγαλέα όπως η 

σβάστικα ή ανώδυνη όπως 
ένα ανέκδοτο

• Να καλλιεργεί αβεβαιότητα 
και φόβο ώστε να παρακινεί 
τους ανθρώπους να 
προστατεύσουν την 
ιδιοκτησία και τον εαυτό τους

• Να παρασύρει τα παιδιά
• Να εξαφανίζει την ανθρωπιά
• Να διασπείρει αμφιβολίες
• Να δημιουργεί εχθρούς
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Συνηθισμένοι μηχανισμοί προπαγάνδας:

• τα παρατσούκλια
• οι εξώφθαλμες γενικεύσεις
• ο μηχανισμός της μεταφοράς
• οι επιστρατευμένες 

«μαρτυρίες»
• ο τύπος του μέσου, οικείου 

συνανθρώπου
• η «σημαδεμένη τράπουλα»
• οι «περιφερόμενοι θίασοι»

Η προπαγάνδα των Ναζί 
εστιάζει:
-στον αντισημιτισμό
-στον μιλιταρισμό (στολές-
στρατός)
-στον εθνικισμό (υπερηφάνεια 
για τη   Γερμανία)
-στην υπακοή και την πίστη 
-στην υπεροχή της Αρίας φυλής
-στη λατρεία του Φύρερ (ο 
Χίτλερ - μεσιανική φιγούρα του 
έθνους: θεός)
-στην παραδοσιακή Γερμανική 
«λαϊκή» κουλτούρα

Πώς έλεγχε τη Γερμανία ο Χίτλερ;

Καθεστώς 
τρόμου

• Gestapo
• S.S.
• Συλλήψεις, 

εκτοπισμοί

Δημοφιλία-
λαϊκισμός

• Ακύρωση 
Συνθήκης 
Βερσαλλιών

• Δημιουργία 
θέσεων εργασίας

Προπαγάνδα

• Πόστερ, φιλμ, 
ραδιόφωνο, τύπος

• Εκπαίδευση: κατήχηση
• λογοκρισία
• Συγκεντρώσεις, τελετές
• Νέοι-γυναίκες

1. Ναι! O Ηγέτης θα σας 
ακολουθεί!

2. «Ένας λαός, μια αυτοκρατορία, 
ένας ηγέτης»: αφίσα μετά το 

Anschluss (1938)
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Es  lebe  Deutschland! = Ζήτω  η  Γερμανία! Ανάγνωση αφίσας (poster). 
• Περιγραφή εικόνας. Αναζήτηση αποδέκτη του μηνύματος.
• Σκοπός της αφίσας: τι προσπαθεί να πείσει τους 

αποδέκτες;
• Τι είδους εικόνες και σύμβολα χρησιμοποιούνται για το 

σκοπό αυτό;
• Αναγνωρίζετε ή κατανοείτε κάποιες από τις εικόνες ή τα 

σύμβολα;
• Γιατί οι αφίσες αποτελούσαν τέτοιας σπουδαιότητας μέσο 

επικοινωνίας κατά την περίοδο αναφοράς;
• Με ποιο τρόπο μπορείτε να εκτιμήσετε τον αντίκτυπο και 

την επιρροή που άσκησαν αυτές οι αφίσες στους 
ανθρώπους προς τους οποίους απευθύνονταν; 

• Νομίζετε ότι θα είχαν αποτελεσματικότητα ως 
προπαγανδιστικές αφίσες στην εποχή μας;
(Μαυροσκούφης, Δ., Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας. 
Ιστοριογραφία, Διδακτική Μεθοδολογία και Ιστορικές Πηγές, 
Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005, σ.σ. 91-94).

Η  αφήγηση  του  ιταλικού 
φασισμού:  

1. Παρέλαση  φασιστικής 
οργάνωσης  με  νεαρά κορίτσια  

(1930). 
2. Ο Μπενίτο  Μουσολίνι

3. Παρέλαση  της  στρατιωτικής 
αστυνομίας  στη  Ρώμη  (1938)

Η δικτατορία  της  4ης Αυγούστου: οι ιδεολογικές  επιρροές  και επικοινωνιακές  
πρακτικές  του φασισμού. Παρέλαση νέων της 4ης Αυγούστου
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«Η προπαγάνδα είναι αποτελεσματική όταν εκείνοι οι οποίοι 
χειραγωγούνται έχουν την πεποίθηση ότι ενεργούν με τη 

θέλησή τους» Joseph Goebels

O αρχιτέκτονας Albert Speer σχεδίαζε τις 
συγκεντρώσεις της Νυρεμβέργης. Τίποτα τυχαίο.

Οι νυχτερινές τελετές: δέος και 
φόβος



21/4/2014

9

• «Nύκτωρ δε κατιόντες εις τας οδούς των 
ειλώτων τον αλισκόμενον απέσφαττον. 
πολλάκις δε και τους αγρούς επιπορευόμενοι
τους ρωμαλεωτάτους και κρατίστους αυτών 
ανήρουν». 

• «Και αναμένουμε τη στιγμή της μεγάλης 
αντεπίθεσης, βαδίζοντας στα χνάρια της 
αρχαίας Κρυπτείας, που έπληττε αθόρυβα, 
μέσα στο απόλυτο σκότος και τη σιωπή, τους 
εσωτερικούς εχθρούς της 
πόλεως» 26/7/2008, Θερμοπύλες, Χ.Α.

• «Αίμα, τιμή...»         «Πατρίδα, τιμή…» 
(Blut und Ehre) Αγρότες-Εργάτες: 

στόχος, τα λαϊκά 
στρώματα
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Οι Γυναίκες στη Ναζιστική Γερμανία

1.Οι Ναζί ενθάρρυναν τις γυναίκες να 
μένουν σπίτι και να γεννούν παιδιά. 
Οι νιόπαντροι έπαιρναν επίδομα 
1000 μάρκων. Ανάλογα επιδόματα 
υπήρχαν και για τα νεογέννητα.
2. Δημιουργήθηκαν ειδικά 
καταλύματα για «φυλετικά καθαρές» 
ανύπαντρες μητέρες. Το ποσοστό 
γεννήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα
(Lebensborn).
3. Ο ρόλος των γυναικών ήταν να 
φροντίζουν τους συζύγους στο σπίτι. 
Υπήρχαν οδηγίες για το πώς έπρεπε 
να ντύνονται: όχι make up-τα μαλιά 
σε κότσο ή πλεξούδες.  Τα παιδιά 
ανήκαν στην πολιτεία. Kinder, Kuche, 

Kirche
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Το  δικό σου αυτοκίνητο

Η γυναίκα είναι 
ξανθιά και 

ντυμένη 
συντηρητικά. 

Είναι μια τυπική 
προσέγγιση των 

Ναζί για τις 
γυναίκες

Η πολιτική των 
ναζί συνδέεται 
με τον πολύτο 
και τον άνετο 
τρόπο ζωής

Τα βουνά 
υπαινίσσονται 
τη σχέση των 
Γερμανών με 

το ιδεώδες της 
υπαίθρου

Είναι 
ολοφάνερα 

ευτυχισμένοι 
με αυτόν τον 
τρόπο ζωής

«5 Μάρκα την εβδομάδα 
πρέπει να αποταμιεύσεις 
αν θέλεις να οδηγείς ένα 

δικό σου αυτοκίνητο»
Volks Wagen-Το όχημα 

του λαού

«Oι  νέοι  υπηρετούν  τον  Ηγέτη. Όλοι οι 10χρονοι στη  Χιτλερική Νεολαία».
(Η  συμμετοχή  στη  Χιτλερική  Νεολαία  έγινε  υποχρεωτική το 1936)
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Η Γερμανική Προπαγάνδα : Joseph Goebels

«Όσοι δεν είναι γνήσιοι Γερμανοί 
δεν μπορούν να συμμετέχουν 
οικονομικά στη ζωή της χώρας 
σύμφωνα με το νόμο. Είναι 
εχθροί του έθνους ..»

Το 1939 το 80% των Γερμανών είχε ραδιόφωνο. 
«Το ραδιόφωνο είναι το πνευματικό όπλο του 

ολοκληρωτικού καθεστώτος» J. Goebbels

Οι Ναζί  κατασκεύασαν ραδιόφωνα φθηνά, 
για να φτάνει η προπαγάνδα τους σε κάθε 
γερμανικό σπίτι. Επιπλέον, τοποθέτησαν 
μεγάφωνα σε όλες τις πλατείες των πόλεων. 
Οι λόγοι του Φύρερ ακούγονταν παντού.

Όταν ένας αντίπαλος δηλώνει: 
“δεν θα σε ακολουθήσω”, εγώ 

λέω ήρεμα: “τα παιδιά σου 
ανήκουν ήδη σε μας” -Adolf 

Hitler, 1937

Έλεγχος της Γερμανικής 
Νεολαίας

Οι ναζί αντικατέστησαν τους αντι-ναζί 
εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς δασκάλους και 
τα σχολικά μαθήματα περιελάμβαναν κατήχηση στα 
ναζιστικά ιδεώδη. Ζητούσαν από τα παιδιά να 
υπολογίζουν πόσο κόστιζε στο κράτος ένας 
πνευματικά ή σωματικά ανάπηρος και να χλευάζουν 
τα εβραϊκά φυλετικά χαρακτηριστικά. Αποστήθιζαν 
τη ναζιστική ιδεολογία και την ιδέα ότι ο Χίτλερ ήταν 
ένας ήρωας στον οποίο άξιζε πίστη και υπακοή.

Προπαγάνδα

5/12/1930: Ο J. Goebbels 
διακόπτει την πρεμιέρα του 
φιλμ «Ουδέν νεώτερον από το 
Δυτικό Μέτωπο» , βασισμένο 
στο ομώνυμο έργο του Έριχ 
Μαρία Ρεμάρκ. Οι διαδηλωτές 
Ναζί πέταξαν καπνογόνα και 
σκόνες φτερνίσματος, ενώ 
ξυλοκόπησαν όσους 
διαμαρτυρήθηκαν από τους 
θεατές. Οι Ναζί θεωρούσαν το 
έργο αντι-Γερμανικό. Στο τέλος 
το φιλμ απαγορεύτηκε.
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«Ο Θρίαμβος της Θέλησης» (1934). Το φιλμ της Λένι Ρίφενσταλ 
απεικονίζει το χρονικό των μεγάλων ναζιστικών συγκεντρώσεων. Πάνω 
από 1000 προπαγανδιστικά φιλμ παράχτηκαν στο διάστημα 1933-1942. 

Πριν την προβολή τους παρουσιάζονταν επίκαιρα νέα. 


