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Oµιλία του Καθηγητή Γεωργίου Βαγιανού στο Ε΄ 
Συνέδριο του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. στη Μαράσλειο Ακαδηµία 
τον Μάϊο 2010. 
 
Γεώργιος Στ. Βαγιανός, Οµ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
            Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
Ξεκινώ να διατυπώσω τις σκέψεις µου υπενθυµίζοντας δύο και βασικά 
στοιχεία:  
1. ότι ο άνθρωπος, οι κοινωνίες του,  δεν κατανοείται (-ούνται), χωρίς 
την προηγούµενη κατανόηση της Ιστορίας τους· της διαχρονικής 
παρουσίας και των συµπεριφορών τους στον πλανήτη. Αλλά και,  
2. ότι η ιστορία τους είναι αδύνατο  να κατανοηθεί, αν προηγουµένως 
δεν περάσει η διδασκαλία της, ειδικώς µέσα απ’ τα σχολεία και, 
µάλιστα, µέσα από µια διαρκώς βελτιούµενη διδακτική προσφορά της σε 
αυτά.  
 

Θα επικαλεσθώ για το συζητούµενο πρώτιστα τις εµπειρίες µου 
ως Καθηγητή της ∆ιδακτικής των Κοινωνικών Σπουδών και της ∆ιαβίου 
Εκπαίδευσης στη Φιλοσοφική Σχολή (Τµήµα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΄Ο,τι, 
λοιπόν, έχω προσωπικά διαπιστώσει µε την ευκαιρία της, όπως 
παραπάνω, υπηρεσίας µου στον ακαδηµαϊκό χώρο και της συχνής 
επικοινωνίας µου µε εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, είναι ότι 
υπάρχουν, πράγµατι, εκπαιδευτικοί που θεραπεύουν µε φιλότιµο και 
αφοσίωση το γνωστικό αντικείµενο ‘Ιστορία’ στα σχολεία. 

Προσθέτω µετά λόγου γνώσεως: Υπάρχουν, πράγµατι, 
συνειδητοί επιστήµονες που ελκύονται από την Ιστορία ως επιστηµονικό 
κλάδο και ως διδακτικό αντικείµενο, και καταγίνονται, και προσπαθούν, 
και, ιδίως, αφιερώνουν χρόνο και την µελετητική ικµάδα τους, για να 
υλοποιήσουν στη σχολική τάξη ό,τι είναι το διδακτικά καλύτερο.  

Ωστόσο, και αυτοί, αλλά και άλλοι, δάσκαλοι του Μαθήµατος 
της Ιστορίας έχουν παράπονα. ∆ιατυπώνουν ευκαίρως-ακαίρως, ότι η 
θεωρητική διδακτική προπαιδεία τους στα Πανεπιστήµια, και η 
αντίστοιχη πρακτική τους στα πρότυπα σχολεία, που ασκούνται στα 
χρόνια της σπουδής τους, δεν είναι η αναγκαία και επαρκής, η ευκταία 
νεωτερική προπαιδεία. ∆εν τους στηρίζει ούτε θεωρητικά, ούτε 
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εµπειρικά. Συνεπώς, δεν τους έχει βοηθήσει όσο θα περίµεναν. 
‘Χρειάζεται να γίνουν και άλλα’, διατυπώνουν. 

Καταλήγει, γι’ αυτό, κανείς  να σκεφθεί, ότι οι εκπαιδευτικοί µας 
φαίνεται πως αναγκάζονται, συχνά, να στηρίζονται κυρίως σε ό,τι 
προσπαθούν οι ίδιοι µε φιλότιµο να πετύχουν σε µορφωτικό επίπεδο για 
τον εαυτό τους και τους µαθητές τους. Και καλά κάνουν, βέβαια!  

Αλλά διερωτάται κανείς, αν αρκούν αυτά κι αν είναι αντάξιο 
µιας κοινωνίας, όπως η Ελληνική, που οφείλει και να µη λησµονεί την 
Ιστορία της, που οφείλει να υπολήπτεται τον εκπαιδευτικό πολιτισµό 
της, και που οφείλει να αναλογίζεται τις ευθύνες της εξαιτίας του ότι 
παλεύει µέσα στην δίνη της πολιτισµικής χοάνης της Ε.Ε.; Και παλεύει 
για να συντηρηθεί στη συνείδηση των συνευρωπαίων της, ως η επάξια 
υπεύθυνη διάδοχος και διαχειρίστρια του Ελληνικού πολιτισµού της!… 

* 
Στο πλαίσιο, όµως, αυτού του Συνεδρίου προτείνω να δεχθούµε 

πως δεν είµαστε για να αναζητήσουµε ευθύνες. Υπάρχουν, 
αναµφισβήτητα, και αυτές, ως µη ώφειλαν. Προτείνω να δεχθούµε πως 
είµαστε εδώ, διότι χρειάζεται, είναι αντικειµενική ανάγκη, να ακουστούν 
κάποιες βάσιµες προτάσεις· όσες και ό,ποιες, εν-πάση-περιπτώσει, 
µπορούν να αποδειχθούν εποικοδοµητικές. Όπως, π.χ., ότι, επιτέλους, η 
σχολική διδασκαλία της Ιστορίας, χρειάζεται να στηριχθεί, και 
χρειάζεται να αναβαθµιστεί.  

Και πώς θα στηριχθεί; -Βασικά, θα στηριχθεί µέσα από την 
αναγνώρισή της, χωρίς παρεµβάσεις, ως της εθνικής µας Ιστορίας που 
είναι. Μέσα από την επιστηµονική προβολή και τη διδασκαλία της 
εθνικής µας Ιστορίας, χωρίς  πολιτικές σκοπιµότητες και διπλωµατικές 
πιέσεις, που αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια και, γι’ αυτό, αποβαίνουν 
επιβλαβείς και µε αντεθνικές διαστάσεις, ενάντια στο εθνικό συµφέρον 
και ενάντια στα µορφωτικά συµφέροντα του παιδαγωγούµενου.  

Και, επίσης, πώς θα αναβαθµισθεί; -Βασικά, θα αναβαθµισθεί µε 
το να συνδυαστεί στενά, και όχι κατ’ επίφαση, κατά τη σχολική 
διδακτική προσφορά της, µε τα προσφερόµενα σύγχρονα τεχνολογικά 
και άλλα δεδοµένα. Και εννοώ,  
1. και τον Η/Υ.  
2. και την πλούσια εκπαιδευτική προσφορά των Μουσείων, που δεν έχει 
αξιοποιείται διδακτικά, όπως πράγµατι θα συνέφερε τη διδασκαλία της 
Ιστορίας.  
3. και τους χώρους, όπου υπάρχουν ιστορικά ίχνη και ιστορικά µνηµεία, 
και στοιχεία που ζωντανεύουν ιστορικές µνήµες.  
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4. Εννοώ και τις ιστοριοδιφικές συλλογές, τις βιβλιοθήκες, τους χώρους 
φύλαξης χειρογράφων, κ.ά. 

 Όλα τα παραπάνω προσφέρουν πολύτιµες ιστορικές 
πληροφορίες. Κι αυτές µπορούν να είναι άριστα αξιολογήσιµες για τη 
σχολική διδασκαλία της Ιστορίας, κυρίως δε για την άσκηση του µαθητή 
στην εµβάθυνση, ανάλυση και ερµηνεία των ιστορικών γεγονότων.  

Με άλλα λόγια, δεν αρκούν µόνο κάποιες, έστω και 
αριστοτεχνικές, γραφιστικές σελιδοποιήσεις των διδακτικών εγχειριδίων 
της Ιστορίας. Ή, άλλως, µε την απλή παρουσία εικόνων ή φωτογραφιών 
µε ιστορικά αντικείµενα στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας δεν 
αντιµετωπίζεται, π.χ., η διδακτική αρχή της ζώσας εποπτείας. 
Χρειάζεται, ασφαλώς, να υπάρχουν και αυτά, ως συντρέχοντα στοιχεία, 
αλλά δεν αρκούν.  

Τί χρειάζεται, λοιπόν! -Απαντούµε: Κυρίως, χρειάζεται, ειδικά 
για το Μάθηµα της Ιστορίας, η σχολική διδακτική πράξη να συνδυάζεται 
µε µια ζώσα διδακτική εποπτεία. Την εποπτεία που προσφέρουν τα 
παραπάνω υπό 1-4 (και όχι µόνο αυτά), για χάρη µιας αποτελεσµατικής 
διδασκαλίας της Ιστορίας. Αντίστοιχα, και για χάρη µιας πραγµατικά 
αποτελεσµατικής ιστορικής µάθησης. Τελικά, για χάρη αξιοποίησης 
παντός στοιχείου, που µπορεί να διευκολύνει και συνδράµει ό,τι συνιστά 
την ιστορική κατάρτιση του παιδαγωγούµενου. 

* 
Ωστόσο, εύλογα θα διερωτηθεί κανείς: Και η σχολική τάξη, τί θα 

γίνει; -Αποπειρώµεθα µιαν απάντηση:  Η σχολική τάξη, γενικότερα, 
αλλά και σε ό,τι αφορά το Μάθηµα της Ιστορίας, ειδικότερα, αξίζει να 
γίνεται, να λειτουργεί ως το πολύτιµο εργαστήριο ιστορικής 
καλλιέργειας, δηλαδή:  
1. συγκέντρωσης ιστορικών πληροφοριών µετά από έρευνα, κατά τα 
παραπάνω,  
2. ιστορικής ανάλυσης των πληροφοριών αυτών, και  
3. ερµηνείας τους. Με ό,τι όλα αυτά µπορεί να σηµαίνουν, 
προϋποθέτουν ή συνεπάγονται .  
 

Για τη σχολική τάξη, και για µια διδακτική αξιοποίηση του 
χώρου της µε τρόπο αποτελεσµατικό, χρειάζεται να γίνει µια ειδική 
µελέτη. Η µελέτη θα ξεκινήσει από την κατάλληλη οργάνωση των 
ωρολόγιων και των αναλυτικών προγραµµάτων ως προς ό,τι αφορά το 
Μάθηµα της Ιστορίας.  
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Σκεπτόµαστε, ότι τη σχολική τάξη, σε κάθε περίπτωση, 
πραγµατικά αξίζει να την αξιοποιήσουµε, λειτουργώντας την ως 
εργαστήριο. Στο εργαστήριο αυτό ο παιδαγωγούµενος θα µαθαίνει να 
εργάζεται τόσο ατοµικά, όσο και συλλογικά. Να καταγίνεται, κυρίως, 
πρωτοβουλιακά µε την έρευνα και την επεξεργασία των πληροφοριών 
και των γνώσεων που θα συγκεντρώνει από τον Η/Υ, το µουσείο, τα 
ιστορικά ίχνη, τα ιστοριοδιφικά δεδοµένα, τα µνηµεία, τις βιβλιοθήκες, 
κ.λπ. κ.λπ. 

Άποψή µας είναι, ότι η διδασκαλία και η µάθηση ειδικά της 
Ιστορίας έχει απαιτήσεις ευρετικού χαρακτήρα. Γιατί; -∆ιότι,   
1. πρόκειται για την κοινωνική συµπεριφορά του διαχρονικού 
ανθρώπου, που συναρτάται µε ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και 
πολιτισµικές συνθήκες και περιστάσεις.  
2. Είναι εύλογη και βάσιµη η κρίση, σύµφωνα µε την οποία αυτές οι 
εκδηλώσεις χρήζουν και ανάλυσης, και αξιολόγησης, και ερµηνείας. 
Μέσα από την ερµηνεία των ιστορικών γεγονότων, ιδίως, µπορούν να 
χαράσσονται οι προγραµµατισµοί του κοινωνικού µέλλοντος ενός λαού. 
Και  
3. Μόνον έτσι η ιστορική γνώση εµπεδώνεται και βιώνεται, µε όλα τα 
αγαθά συνεπακόλουθα. 

Οι ανθρώπινες, ατοµικές ή κοινωνικές, συµπεριφορές χρήζουν 
αξιολόγησής τους όταν είναι ιστορικά σηµαίνουσες, και συνιστούν 
θετικές κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές στάσεις.  Μια τέτοια 
αξιολόγηση συναρτάται µε ιστορικο-µορφωτική σηµασία, κι αυτό 
αποτελεί µορφωτικό δέον που λειτουργεί δηµιουργικά στη διανόηση του 
µαθητή.  

Πρόκειται, λοιπόν, για σηµαίνουσας αξίας αξιολόγηση στο 
πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας της Ιστορίας. Αυτού του τύπου η 
διδασκαλία αρµόζει να βρίσκεται στην υπηρεσία του πρωτεύοντος 
ενδιαφέροντος κάθε κρατικής κοινωνίας, και µάλιστα της Ελληνικής, 
δεδοµένου ότι µπορεί να συνεργάζεται στην καλλιέργεια 
συνειδητοποιηµένων πολιτών.  
  

Για τους παραπάνω λόγους, εκτιµούµε πως είναι εθνική και 
κοινωνική µας ανάγκη, στη βάση των στοιχείων που περιγράφονται 
παραπάνω, να συνειδητοποιηθεί η διδακτική αξία του Μαθήµατος της 
Ιστορίας, εφόσον φιλοδοξεί να αποδεικνύεται και βιωµατική. Κι αυτό 
είναι κάτι που δεν γίνεται µε απλοϊκή µετωπική και µονολεκτική 
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περιγραφή ιστορικών γεγονότων στη σχολική τάξη. Προϋποτίθεται, 
συνεπώς, ένας υπεύθυνος διδακτικός χειρισµός.   

Ένας τέτοιος διδακτικός χειρισµός στο Μάθηµα της Ιστορίας 
συναπαιτεί (=απαιτεί σωρρευτικά),  
1. την, βασικά υπεύθυνη, πολιτεία,  
2. προ παντός τους επίσης υπεύθυνους, που είναι οι δάσκαλοι της 
Ιστορίας στα σχολεία.  

* 
Η διδακτική διαδικασία του Μαθήµατος της Ιστορίας 

επισηµαίνουµε, ότι είναι µια ιδιαίτερη και εξειδικευµένη ‘διαδικασία’ 
που καλείται,  
1. να προσαρµόζει τη σκέψη του παιδαγωγούµενου βασικά στην 
επιστηµονική,  την αντικειµενική, ιστορική σκέψη. -Τί ακριβώς σηµαίνει 
αυτό; -Σηµαίνει, ότι πρέπει να τον ασκεί έτσι, ώστε αυτοελεγχόµενος να 
τοποθετείται µακρυά από στείρες σωβινιστικές σκοπιµότητες, ωστόσο 
καθόλου µακρυά από τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά ιδεώδη, ούτε υπέρ 
κάποιων διπλωµατικών σκοπιµοτήτων.  

Και πάλι, ας µη λησµονείται ότι η Επιστήµη της Ιστορίας, οσάκις 
υπηρέτησε µονιστικά διπλωµατικές σκοπιµότητες, δεν συνέβαλε ούτε 
στην προαγωγή των πολιτισµικών ιδεωδών, ούτε στην ικανοποίηση των 
εθνικών δικαίων των ιστορικών κοινωνιών, όπως είναι η Ελληνική, 
ούτε, βέβαια, στην υπηρέτηση της Επιστήµης της Ιστορίας. Αντίθετα, 
έβλαψαν την τελευταία και τα άλλα. Και 
2. να στοχεύσει, πριν από κάθε άλλο, στο να καλλιεργεί στον µαθητή 
την ικανότητα και δεξιότητα  να ερµηνεύει τα ιστορικά γεγονότα. Η 
ερµηνεία των ιστορικών γεγονότων εκτιµούµε ότι είναι το παν στην 
ιστορική γνώση. Είναι δε το παν και για κάθε κοινωνικό ταγό, που 
ενδιαφέρεται για την κατάρτιση πολιτών, προσωπικοτήτων ικανών να 
συµβάλουν στην πραγµατική πολιτισµική ανέλιξη της κοινωνίας του. 

* 
Η ερµηνεία των ιστορικών γεγονότων καθεαυτήν και η άσκηση 

του µαθητή σε αυτήν,  
1. δεν είναι δυσκατόρθωτη εκπαιδευτική στοχοθεσία. Είναι ζήτηµα 
κατάλληλης προγραµµατικής οργάνωσης, και  
2. είναι ιστορικο-µορφωτική ανάγκη να γίνεται µε υγιή κοινωνικά και 
πολιτικά, αλλά προ παντός πολιτιστικά, κριτήρια.   

Ας µη λησµονείται, ότι έσχατο κριτήριο των ιστορικών 
γεγονότων είναι η θετική ή η αρνητική συµβολή τους στην πρόοδο του 
πολιτισµού. Με άλλα λόγια, ο πολιτισµός και η ανέλιξή του είναι η 
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λυδία λίθος των γεγονότων της Ιστορίας. Και πώς θα µπορεί να γίνεται η 
σχετική διάγνωση; -Απαντούµε πάλι: Μόνο µέσα από την ερµηνεία των 
ιστορικών γεγονότων. Τέλος, 
(3) Να διδάσκει αυτόν που, µε τη σειρά του, διδάσκει την Ιστορία στα 
σχολεία, αλλά και να τον πείθει επιστηµονικά και πολιτισµικά, για κάτι 
που τη στιγµή αυτή ίσως δεν το συνειδητοποιεί. ∆ηλαδή, ότι αυτός ο 
ίδιος ο δάσκαλος της Ιστορίας είναι και ο βασικότερος των παραγόντων 
της κοινωνικής και της πολιτικής καλλιέργειας του παιδαγωγούµενου. 
Πιο υπεύθυνος από ό,ποιαδήποτε άλλη αρχή ή πρόσωπα. 

* 
Μπορεί να συµπεράνει κανείς, τώρα, ότι οι συνιστώσες της 

διδακτικής πράξης του Μαθήµατος της Ιστορίας είναι: 
1. η µάθηση των ιστορικών γεγονότων. Και αυτή πρέπει να αντικρίζεται 
όχι ως µια απλή ενηµέρωση του µαθητή. Η ιστορική γνώση πρέπει να 
αντικρίζεται ως το µέσο για επίγνωση ιδίως του πολιτιστικού επιπέδου 
της κοινωνίας του µαθητή, και το µέσο επίγνωσης της δεοντολογίας για 
µια ανελικτική δυναµική της, 
2. κυρίως, η κοινωνική και η πολιτική διαµορφωτική καλλιέργεια του 
παιδαγωγούµενου, και 
3. καθόλου λιγότερο, η αυτοσυνειδησία του διδάσκοντος την Ιστορία, 
όπως και η συνειδητοποίησή του από τον περίγυρό του, ως του 
υπεύθυνου διαµορφωτή, υπεύθυνων πολιτών. Και αυτούς τους έχει 
µεγάλη ανάγκη η κοινωνία µας στις ηµέρες µας. 

* 
Ό,τι περιγράψαµε παραπάνω έγινε στη βάση του εκτιµώµενου ως 

του ιδανικού διδακτικού στόχου του Μαθήµατος της Ιστορίας. Κι αυτό 
πρέπει να είναι τόσο η γνώση, όσο και η επίγνωση της ιστορίας. Η δε 
επίγνωση της Ιστορίας χρειάζεται να συνειδητοποιείται ως ο καίριος 
τρόπος µορφωτικής ένταξης του παιδαγωγούµενου στην κοινωνία των 
πολιτών.  

Εννοούµε, λοιπόν, τη διδασκαλία της Ιστορίας στη βάση µιας 
δυναµικής, που επιτρέπει στους ταγούς της Εκπαίδευσης να συγκροτούν 
την προπαιδεία και, εξ αυτής, την ικανότητα του παιδαγωγούµενου για 
οργάνωση του παρόντος, και για προγραµµατισµό του µέλλοντος.  

Η επίγνωση της Ιστορίας, και µόνον αυτή, είναι ό,τι επιτρέπει και 
ό,τι καθιστά δυνατή την οργάνωση του παρόντος και τον 
προγραµµατισµό του µέλλοντος στη συνείδηση και στις δραστηριότητες 
του µαθητή. Καµιά άλλη γνώση δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες· και 
επιµένουµε σε αυτό. 
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* 
Στη βάση αυτών, οι συνθήκες που περιγράφουµε δεν αποτελούν 

µια κοινότοπη θεωρητική προσέγγιση. Μπορούν (και πρέπει) να 
υλοποιηθούν στη σχολική τάξη. Αλλά µπορούν να υλοποιηθούν. Πότε; -
Μπορούν, αν συνδυασθούν µε κατάλληλες διδακτικές εφαρµογές στο 
σχολείο, στηριγµένες, βασικά και κύρια, στην άσκηση του µαθητή στην 
ερµηνεία, τονίζουµε, των ιστορικών γεγονότων.  

Αναφερθήκαµε σε µερικές νεωτερικές διδακτικές εφαρµογές που 
είτε δεν αξιοποιούνται, είτε αξιοποιούνται ανεπαρκώς. Αναφερθήκαµε 
στην τεχνολογία, στο µουσείο, στα ιστορικά ίχνη, στα ιστοριοδιφικά 
δεδοµένα, στα ιστορικά µνηµεία, και, βεβαίως, στην ανάγκη 
συνδυασµού τους στη διδακτική πράξη του Μαθήµατος της Ιστορίας στο 
σχολείο. Και στην µέσω αυτών επιδίωξη ερµηνείας των ιστορικών 
γεγονότων, για την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης στο εργαστήριο 
της σχολικής τάξης. 

Και όµως, οι τρέχουσες, σήµερα, διδακτικές εφαρµογές 
λειτουργούν ως διδακτικά απολιθώµατα, κατά µεγάλο ποσοστό, παρά τις 
ό,ποιες προσπάθειες επιφοράς κάποιων εκσυγχρονισµών. Πάντως, κι 
αυτές οι προσπάθειες είναι και περιορισµένες, και όχι 
προγραµµατισµένες µε τη δέουσα επιµέλεια. Συνεπώς, δεν αποβαίνουν 
αποτελεσµατικές.  

∆ιερωτώµεθα κατόπιν αυτών: από ποιον, άραγε, µπορούµε να 
περιµένουµε να απαιτήσει,  
1. τη βελτίωση των διδακτικών εφαρµογών στο Μάθηµα της Ιστορίας,  
2. τη διδακτική ενηµέρωση των δασκάλων της, και  
3. την καθιέρωση µιας διαβίου επιµόρφωσης, και µιας κατάλληλης 
διδακτικής µετεκπαίδευσης του δασκάλου της Ιστορίας; 

Αποτολµούµε µιαν απάντηση: -Μόνη βάσιµη ελπίδα µας είναι να 
περιµένουµε την απαίτηση αυτή να την προβάλει δυναµικά η λεγόµενη 
‘βάση’, δηλαδή οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι ίδιοι οι µαθητές τους.  
Οι πρώτοι κατανοώντας τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία,  
οι δεύτεροι συνειδητοποιώντας το συµφέρον τους στο κοινωνικό τους 
µέλλον,  
και οι ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι τ ι µ ώ ν τ α ς  τον όρκο που δώσαµε στις 
Αρχές της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ως ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι. 

* 
Φροντίδα χρειάζεται η διδασκαλία του Μαθήµατος της Ιστορίας. 

Η προσφερόµενη φροντίδα σήµερα δεν είναι επιστηµονικά και 
εµπειρικά επαρκής. Είναι λίγη και ανεπαρκής. Πώς εννοούµε την 
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φροντίδα και την επάρκειά της; Την εννοούµε ως µιαν επιµεληµένη 
φροντίδα µε τις εξής διαστάσεις:  
1. Φροντίδα προµελέτης για το τί, και πώς, και πότε θα διδαχθεί.  
2. Φροντίδα για επιστηµονικά ειλικρινή και για πολιτικά φιλαλήθη 
σχολικά βιβλία.  
3. Φροντίδα για την άσκηση του παιδαγωγούµενου στη διερεύνηση των 
ιστορικών γεγονότων. 
4. Φροντίδα για τον δάσκαλο της Ιστορίας, και για την κατάλληλη 
διδακτική ενηµέρωση και διαβίου επιµόρφωσή  του. Και 
5. Φροντίδα που πρέπει να την λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους και οι 
Πανεπιστηµιακές Σχολές, ως νόµιµη και ηθική ευθύνη τους. 

* 
Κλείνουµε αυτή την ανακοίνωση επισηµαίνοντας, ότι δεν 

βρίσκουµε, ούτε θεωρήσαµε ποτέ στο παρελθόν ή σήµερα, σπουδαία την 
απόκτηση πλήθους ιστορικών γνώσεων. Βρίσκουµε και θεωρήσαµε 
ανέκαθεν πολύ πιο σπουδαία την άσκηση του δασκάλου της Ιστορίας, 
βεβαίως και του παιδαγωγούµενου, στις τεχνικές της ιστορικής σκέψης 
και ερµηνείας των γεγονότων της Ιστορίας. Εκτιµούµε δε, ότι αυτή η 
τελευταία είναι που διαθέτει την ποιότητα και την τεχνική του να µάθεις 
πώς να µαθαίνεις. Και η διδακτική ποιότητα, και µόνο αυτή, µπορεί να 
πολλαπλασιάζει ουσιαστικά την ποσότητα της γνώσης. 

Γ.Στ.Β. 
 
 
 
 


