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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ 
 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
 
 

Η ερμηνεία στο Μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο 
 

Έχει κατά καιρούς διατυπωθεί το αίτημα για εκσυγχρονισμό της διδακτικής 
πράξης του Μαθήματος της Ιστορίας. 

Και ερωτάται: τι είναι αυτό που θα την εκσυγχρονίσει. 
Προφανώς, χρειάζεται να γίνουν όχι ένα, αλλά περισσότερα βήματα.  
Το καίριο βήμα, πάντως, είναι η άσκηση του μαθητή στην ανάλυση και την 

ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων.  
Αλλά αυτό το πρώτιστο βήμα, πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη στόχευση. Κι 

αυτή είναι η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων1.  
Η ερμηνεία, σημειώνω ότι θα διατυπώνεται από τον μαθητή, αλλά σε μια βάση 

συνεργασίας του με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος, ωστόσο, θα περιορισθεί στο να 
κατευθύνει τον μαθητή του μόνο ως προς τη διαδικασία της έρευνάς του. 

Θα αποπειραθώ να δώσω τις κατάλληλες εξηγήσεις στη συνέχεια. 
Συνεπώς, το θέμα της ανακοίνωσής μου θα είναι: Η ερμηνεία στο Μάθημα της 

Ιστορίας. 
Δεν θα αναφερθώ σήμερα σε ερμηνευτικές πρακτικές μέσα στην τάξη. Αυτό 

αφορά τις εφαρμοστικές επιλογές της διδακτικής διαδικασίας, και, συνεπώς, μιαν 
επόμενη συζήτηση. 

Εδώ. θα περιοριστώ να  εξηγήσω την αξία και τη σημασία της ερμηνείας των 
ιστορικών γεγονότων, όπως εγώ την εννοώ. και πάντα στο πλαίσιο του Μαθήματος 
της Ιστορίας. 

Αναγνωρίζω. ότι κάποιες, περίπου ερμηνευτικές, απόπειρες γίνονται και τώρα. 
Αλλά. γνωρίζω και ότι όποτε γίνονται, είναι περισσότερο ευκαιριακές.  

Κυρίως γνωρίζω ότι δεν συνειδητοποιείται από δασκάλους και μαθητές ότι η 
εξήγηση και ερμηνεία2 των ιστορικών γεγονότων είναι το τελικό ζητούμενο της 
διδασκαλίας. αυτό που καθιστά την Ιστορία ολοκλήρωμα. 

Αυτό υπαγορεύουν οι δικές μου εμπειρίες, τουλάχιστον από τις πάρα πολλές 
δειγματικές και άλλες διδασκαλίες, που έχω παρακολουθήσει σε διάφορα σχολεία. 

 
Για να ξεκινήσω, λοιπόν, έτσι, λέω ότι η σχολική τάξη πρέπει να πάψει να 

θεωρείται χώρος μόνο για ιστορικές αφηγήσεις και μονολόγους. Η αφήγηση δεν είναι 

1 Βλ. μερικές αιτιολογημένες παραθέσεις στο: Γεωργ. Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, Διδακτική 
της Ιστορίας: Σύγχρονες τάσεις και δεοντολογία, Αθήνα 2006, σ. 19 εξ..Βλ. και 
Μόνικα  ΠΑΠΑ.  Η Σωκρατική Ειρωνεία και τα αναπάντητα ερωτήματα του Β 
Brecht στη Διδασκαλία του Γλωσσοιστορικού μαθήματος,Αθήνα 2009,σ. 7-18. 
 
2 Ιεραρχώντας τους δύο αυτούς όρους εκτιμούμε, ότι η ΄ερμηνεία΄ προχωρεί βαθύτερα στην ανάλυση των 
δεδομένων της, καθώς επιδιώκει την αποκάλυψη των αιτιών των αιτίων των ιστορικών γεγονότων. 
Εκτιμούμε, συνεπώς, την ΄ερμηνεία΄ ως έννοια άκρως σημαίνουσα, που λειτουργεί  αδιάλειπτα στο 
πλαίσιο της Επιστήμης της Ιστορίας, φυσικά και του σχολικού Μαθήματος της Ιστορίας. 
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παρά μια προκαταρκτική φάση3. Η τάξη χρειάζεται να γίνει χώρος ερμηνείας των 
ιστορικών γεγονότων4. 

Όμως. για κάθε προσπάθεια ερμηνείας χρειάζεται δάσκαλοι και μαθητές, να συν-
λειτουργήσουν στην τάξη σαν σε εργαστήριο5. - και με συνεργασία τύπου 
εργαστηρίου6, ώστε να μπουν στην ατμόσφαιρα μιας ολιστικής θεώρησης του 
ιστορικού παρελθόντος7.  

Και πότε θα συμβεί αυτό; Θα  συμβεί, όταν ο μαθητής συνεργαζόμενος, ασκηθεί 
και μάθει:  

-να κατατάσσει το υλικό της διδακτικής ενότητας σε κατηγορίες: τοπικές, χρονικές 
και αποτελεσμάτων, 

-να συσχετίζει τα αποτελέσματα με τα αίτιά τους. και, έπειτα,  
-να προσπαθεί συστηματικά να τα ερμηνεύει.  
Θα καταλήξει, έτσι, σε κάποια ερμηνεία, αφού επίσης ασκηθεί να εξελίξει τη 

συλλογιστική του συνθετικά.  
Η συνθετική ερμηνεία, ωστόσο, από τη φύση της θα χρειαστεί να απασχολήσει 

περισσότερο μέρος του διδακτικού χρόνου.  
Και επειδή ο διδακτικός χρόνος δεν είναι μεγάλος, ο μαθητής χρειάζεται να 

ξεκινήσει την προετοιμασία του από το σπίτι, ώστε να διευκολύνεται να καταλήγει σε 
λογικά συμπεράσματα8.  

Και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του δασκάλου, όπου αυτός θα ποδηγετεί τον 
μαθητή για να ανάγεται στο «εκεί»  και «τότε», δηλ. στην ατμόσφαιρα του ιστορικού 
παρελθόντος9. 

Ο μαθητής χρειάζεται να ενημερωθεί ότι η ερμηνεία είναι μια δουλειά σύνθετη και 
συνθετική που αποτελεί ιδρυτικό στοιχείο της ερμηνευτικής επιστήμης της 
Ιστορίας10.  

Γι’ αυτό πρέπει να ασκηθεί στο να επιστρατεύει και συν-αξιολογεί τα 
στρατιωτικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, αλλά ιδίως τα πολιτιστικά κριτήρια, 
εφόσον αυτά είναι συναφή με τα εξεταζόμενα γεγονότα της διδακτικής ενότητας11. 

Έχοντας, λοιπόν, αναστραφεί ο μαθητής με αυτή την άσκηση, και πάντα 
υποβοηθούμενος με κατάλληλα ερωτήματα  από μέρους του δασκάλου ή του βιβλίου, 
θα μπορέσει να προσεγγίζει συνδυαστικά τα εξεταζόμενα γεγονότα.  

 

3 Βλ. και Ζακ Λε ΓΚΟΦ, Ιστορία και Μνήμη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1998, σ. 167. 
4 Ως ΄Ιστορικά γεγονότα΄ εννοούμε (και είναι) τα πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά έως και τα ενγένει 
πολιτιστικά, (θρησκεία, γράμματα, τέχνες και επιστήμες), και συμπεριφορικά, στον κοινωνικό του 
περίγυρο, στοιχεία του διαχρονικού ανθρώπου. 
5 βλ. Γεωργ. Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, Διδακτική της Ιστορίας: Σύγχρονες τάσεις και 
δεοντολογία, Αθήνα 2006, σ. 51 εξ. 
6 Πρβλ. Γεωργ. Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, Ειδική διδακτική της Ιστορίας, Γ΄, Θεματολογία 
ΙΙ, Ανάλυση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, εκδ. περιοδ. Γρηγόριος ο 
Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 56 εξ., όπου και παραπομπές. 
7 Βλ. και Georg G. IGGERS, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα, μτφρ. Παρ. Ματάλας, εκδ. Νεφέλη, 
Αθήνα 1999, σ. 133. 
8 Βλ. Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ, Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην 
κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 274. 
9 Πρβλ. και Παύλου ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Διαλεκτική Σκέψη στην Επαίδευση: Θεωρία και Πράξη΄, 13-
14.5.2006, Αθήνα, σ. 99.  
10 Βλ. και Χρ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, Λεξικόν της Φιλοσοφίας, Αθήναι 1929, σ. 157. 
11 Πρβλ. και Παύλου ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΄Κριτική Σκέψη΄, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του 
ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. με θέμα: ΄Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη στην Επαίδευση: Θεωρία και 
Πράξη΄, 13-14.5.2006, Αθήνα, σ. 103. 
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Τονίζω κάτι ακόμα: ότι θεμελιώδης διδακτική θέση είναι πως:  
τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να ερμηνεύονται, και να αξιολογούνται ως θετικά ή 

αρνητικά γεγονότα, μόνον ανάλογα με τη θετική ή αρνητική συμβολή τους στον 
πολιτισμό.  

Η πολιτιστική συμβολή των γεγονότων οφείλει να είναι βασικό ερμηνευτικό 
κριτήριο. 

Ανάλογα, άλλωστε, με αυτή τη συμβολή μπορεί να κρίνεται ή να αξιολογείται 
ποιοτικά και η κουλτούρα του έθνους που τα έχει ενεργήσει.  

Παραδειγματικά, αναφέρω από το ένα μέρος τον πρωτογονισμό των περσικών 
επιθετικών πολέμων. Οι Πέρσες επεδίωκαν τότε κατάκτηση πλούτου και ζωτικού 
χώρου για επικυριαρχία.  

Από το άλλο μέρος, επικαλούμαι συνδυαστικά και τη διάσταση της άμυνας των 
Ελλήνων. Αυτοί δεν επεδίωξαν παρά την προστασία της ποιότητας του κοινωνικού 
και του πνευματικού πολιτισμού τους.  

Παρατηρείστε, λοιπόν, την τεράστια πολιτιστική απόσταση μεταξύ των δύο 
νοοτροπιών, δηλ. των δύο λαών. 

Ερμηνευτικά είναι προφανές, ότι καθ’ εαυτήν η άμυνα των Ελλήνων υπήρξε 
ισχυρή συμβολή στην ανέλιξη του πολιτισμού. Δηλ.: 

οι περσικοί πόλεμοι απέδειξαν διαφορές συμπεριφορικών και στοχοθετικών 
ποιοτήτων Ελλήνων και Περσών, που οφείλοντο στις πολιτιστικές καταβολές, και, 
αντίστοιχα διαφορές, μεταξύ τους.  

Προβλήθηκαν, π.χ. οι πολιτισμικές αναστολές και η πνευματική στατικότητα, από 
την πλευρά των Περσών, που πολεμούσαν για γαίες και πλούτο.  

Αλλά προβλήθηκαν συνθήκες και γεγονότα που υπηρετούσαν τον παγκόσμιο 
πνευματικό πολιτισμό, από την πλευρά των Ελλήνων, οι οποίοι Έλληνες αμύνονταν 
για βωμούς και εστίες. 

Γαίες και πλούτος, απ’ το ένα μέρος, ‘βωμοί και εστίες’, απ’ το άλλο. 
Να γιατί ο πολιτισμός, ως κύριο ερμηνευτικό κριτήριο, επιτρέπει να κατανοούνται 

οι λαοί και τα δρώμενά τους στη βαθύτερη διάστασή τους, ενώ, παράλληλα, 
διευκολύνει την, κατά το εφικτό, αποκάλυψη της επιστημονικής αλήθειας των 
ιστορικών γεγονότων12. 

Τονίζω, εξάλλου, ότι δεν θα απαιτούσα οι ερμηνευτικές αξιολογήσεις του μαθητή 
να είναι απόλυτα ορθές και αληθείς. Θα αρκούσε να είναι απλά προσεγγιστικές ή και 
διαισθητικές της ιστορικής αλήθειας13. 

Πώς άλλωστε, αφού η αλήθεια των ιστορικών ερμηνειών, και η ίδια αλήθεια της 
Ιστορίας, είναι καταδικασμένη να είναι πάντα-μα-πάντα σχετική.  

Όποιος κι αν είναι ο ιστοριογράφος. η γραφή του θα είναι πάντα-μα-πάντα έργο 
υποκειμενικό και συνέπεια των εκτιμήσεων ενός ανθρώπου: δηλ. αυτού, του 
εκάστοτε ιστοριογράφου.  

Θέλω, λοιπόν, να πω, ότι κι αυτή η ίδια η επιστημονική Ιστορία υπόκειται στη 
νομοτέλεια μη ορθών και μη αληθινών ερμηνειών. Πώς, λοιπόν, να απαιτήσω άλλα 
από τη σχολική διδασκαλία της Ιστορίας; 

12 Πρβλ. και Kaya YILMAZ, ΄Postomodernism and its challenge to the discipline of History 
Implications for History Education΄, περιοδ. Educational Philosophy and Theory, τόμ. 42, τεύχ. 7, 
Malden MA 2010, σ. 793.  
13 Πρβλ. και Richard RORTY, Intuition: άρθρο στο: The Encyclopedia of Philosophy, τόμ. 3ος, εκδ. 
Collier McMillan Publishers, Londo-McMillan Publishing Co., Inc and The Free Press, New York, 
1972, σ. 204-212. 

 
ISSN 1790-8574  3 

                                                           



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
  

Αλήθεια. ποιος ιστοριογράφος είναι ικανός να κατέχει και να παρουσιάσει την 
απόλυτη αλήθεια του ανθρώπινου παρελθόντος; Κανείς! 

Αφού κι ο ιστοριογράφος είναι κι αυτός άνθρωπος. Αφού κι αυτός έχει πολιτικές, 
κοσμοθεωριακές, θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις, αναπόφευκτα επηρεάζεται το 
συναίσθημα, η λογική και, ασφαλώς, η γραφίδα του. 

Για εμάς, λοιπόν, που θεραπεύουμε τη Διδακτική Επιστήμη, και ειδικότερα τη 
Διδακτική της Ιστορίας, σημασία έχει  

ο μαθητής να ασκηθεί να διατυπώνει τις ερμηνείες του. Και, να τις διατυπώνει:  
με σαφήνεια.  
με λογική τάξη, και  
πάντως, να τις συνοδεύει με τεκμήρια, επιβεβαιωτικά της αξιολόγησης που κάνει. 
Στην προσπάθεια του μαθητή, ο δάσκαλος ασφαλώς παρεμβαίνει. Αλλά πώς. 

Παρεμβαίνει, όπως τόνισα, με, κατά βάση, διαδικαστικές οδηγίες και υποδείξεις. 
Χωρίς, δηλ., διορθώσεις που μπορεί να επηρεάσουν καθ’ εαυτές τις ουσιαστικές 
εκτιμήσεις του μαθητή. 

Σταθερή σκόπευση του δασκάλου παραμένει το να εξοικειώσει τον μαθητή  
με την αυτοκριτική του (προσέχω τί επιλέγω), 
με τον κριτικό έλεγχο των δεδομένων του (προσέχω τους λογικούς μου 

συνδυασμούς), και  
με το να μη διαφεύγουν της δημιουργικής προσοχής του οι γενεσιουργοί 

παράγοντες των ιστορικών γεγονότων14. 
Όταν, λοιπόν, καταστεί εφικτό, με βάση τα παραπάνω, ο μαθητής να προσεγγίσει 

τα ιστορικά γεγονότα ερμηνευτικά,  
η ερμηνεία του να διατυπώνεται με λογική τάξη και με δημιουργική αξιολόγηση,  
και, τέλος,  
έτσι όπως ο ίδιος τεκμηριωμένα θα εκτιμήσει,  
τότε θα τον έχουμε μάθει να δομεί τους ερμηνευτικούς συλλογισμούς του μέσω 

έμμεσων μαρτυριών, διηγήσεων, ιστορικών ιχνών κ.ο. και, έτσι, να διαλέγεται με το 
ανθρώπινο διαδραστικό παρελθόν, δηλ. την Ιστορία15.  

Τότε, φυσικά, και το Μάθημα της Ιστορίας θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα 
εκσυγχρονίζεται.  

Αυτό, εξάλλου, αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη μόρφωση του μαθητή! 
Γιατί; 

Διότι θα τον έχουμε ασκήσει,  
-να ανακαλύπτει το ιστορικό υλικό που τεκμηριώνει τις εκτιμήσεις του,  
-να διαλογίζεται όχι μόνο κριτικά και δημιουργικά16 πάνω στο υλικό του μέσω 

ερευνητικών-ανακαλυπτικών μεθόδων, αλλά και 
-να αρθρώνει, κατά το εφικτόν, πειστικό και υπεύθυνο ερμηνευτικό λόγο. 
Το γε νυν έχον, όμως, εμμονή στη διατύπωση κάποιων προκατασκευασμένων 

ερμηνειών από τον δάσκαλο ή από το διδακτικό βιβλίο, δεν διευκολύνει τον 
εκσυγχρονισμό που προτείνουμε. Γιατί;  

Διότι παρεμβαίνει και μια άλλη άποψη. αυτή περί αναγκαιότητας ορισμένων 
επιλεκτικών ερμηνειών των ιστορικών στοιχείων. Πρόκειται για την άποψη που 
εισηγείται να λαμβάνεται απολύτως υπόψει στη σχολική διδασκαλία η συλλογική 
ιστορική μνήμη (Παράδοση), για λόγους π.χ. εθνικών σκοπιμοτήτων.  

14 Πρβλ. ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ, Εγχειρίδιον, c. 5. 
 
15 Πρβλ. ενδεικτικά και Mario VITTI, Οδυσσέας Ελύτης. Κριτική Μελέτη, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1984, σ. 194. 
16 Βλ. και Αντωνίου ΔΑΝΑΣΣΗ-ΑΦΕΝΤΑΚΗ, Σύγχρονες τάσεις της αγωγής, Αθήνα 1977, σ. 114 εξ. 
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Σ’ αυτό το ‘απολύτως’ τοποθετείται και η διαμάχη μεταξύ επιστημονικής 
Ιστορίας, αφενός, και αφετέρου συλλογικής ιστορικής μνήμης και Παράδοσης. 

Η προσωπική μου τοποθέτηση είναι κάθετη, ότι δηλ. το ζήτημα αυτό δεν μπορεί 
να αντιμετωπισθεί με ένα γενικό αφορισμό. Κι αυτό, διότι και τα δύο έχουν την αξία 
τους. δηλ. και τα δύο χρειάζονται. Και τα δύο μετέχουν της ιστορικής έρευνας. 
Διαφορετική τυχόν άποψη πρέπει να εκτιμηθεί ως αιρετική και αλυσιτελής. 

Ωστόσο. δεν αρνούμεθα ότι αντικείμενο συζήτησης οπωσδήποτε είναι το 
ερώτημα: σε ποιες σχολικές τάξεις και με ποια ηλικιακή ωριμότητα μπορεί να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά η επιστημονική Ιστορία. Και παραπέρα. σε ποιες 
τάξεις και ηλικίες έχει λόγους να αξιοποιείται η Παράδοση και η συλλογική ιστορική 
μνήμη17.  

Διδακτικολογικός οδηγός είναι η αποφυγή ιδεολογικών παρεμβολών που 
αλλοιώνουν δραματικά την ιστορική αλήθεια18. 

Η επιδίωξη της ιστορικής κατάρτισης του μαθητή, μέσα από ερμηνείες των 
ιστορικών γεγονότων, είναι σε κάθε περίπτωση ένας διανοητικός αγώνας.  

Ένας αγώνας που θα έλεγα ότι διαθέτει μια αξιοπαρατήρητη γνησιότητα. Γιατί; -
Διότι επιδιώκει να παράγει πλούσια και πρωτογενή μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτά 
επιδιώκει να εμπεριέχονται στην ερμηνεία του μαθητή. 

Σε μια τέτοια παιδευτική ατμόσφαιρα, ερμηνεία και μάθηση ή, μάλλον, μάθηση 
διά της ερμηνείας, συμπορεύονται. Και, μάλιστα, συμπορεύονται δημιουργικά.  

Είναι προφανές ότι η ερμηνεία γίνεται, έτσι, το όχημα της ενεργητικής μάθησης19. 
Αυτό που οδηγεί τον μαθητή προς ένα στιβαρό ιστορικο-γνωστικό αποτέλεσμα. 

Θέλω να πω πάλι, ότι μια μη ακριβής ερμηνευτική αξιολόγηση του ιστορικού 
γεγονότος από τον μαθητή, δεν πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Ποιος 
ιστορικός κι από τους επαγγελματίες, άλλωστε, μπορεί να είναι απόλυτα ακριβής, να 
κατέχει την απόλυτη αλήθεια!  

Τουλάχιστον, λοιπόν, δεν πρέπει να προβληματιζόμαστε τόσο, όσο σε περίπτωση 
μιας ατεκμηρίωτης και λογικά αποκλίνουσας πορείας του μαθητή, αναφορικά με την 
από μέρους του αξιολόγηση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. 

Κι αν ρωτήσει κάποιος: τότε σε τί τάχα θα ωφελήσει μια μη ακριβής ερμηνευτική 
πρόταση. 

Απαντώ: Λειτουργούμε διδακτικολογικά οπότε μας ενδιαφέρει περισσότερο ο 
δρόμος για την Ιθάκη. παρά η Ιθάκη καθ’ εαυτήν.  

Μας ενδιαφέρει η κατάκτηση από τον μαθητή μιας γκάμας δεξιοτήτων, στις οποίες 
αυτός, (ο μαθητής) θα έχει ασκηθεί,  

-να καταφέρνει να μη πολυδιασπάται,  
-να επικεντρώνει το ερευνητικό του ενδιαφέρον στο ζητούμενό του, 
-να μη παρασύρεται από υπερβολές, (σωβινισμός, πολιτικαντισμός ή 

θρησκοληψία, κ.ό.), και 
-να μη αντικρίζει τα γεγονότα αποσπασματικά ή απομονωμένα από τον υπόλοιπο, 

και κυρίως τον πολιτιστικό, περίγυρο. Αντίθετα, να τα προσεγγίζει ολιστικά, και 
ιδίως συνδυαστικά. 

17 Γεωργ. Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, Ιστορική μνήμη: Συστατικό και αποτέλεσμα της εθνικής συνείδησης, Αθήνα 
2011, σ. 23  (υπό δημοσίευση).  
18 Πρβλ. ενδεικτικά. και Γεωργ. Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, Ειδική διδακτική της Ιστορίας, Γ΄, Θεματολογία ΙΙ, 
εκδ. Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 273, όπου εξηγείται η προσπάθεια για αποφυγή της 
ιδεολογικής ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων. 
19 Για την ενεργητική μάθηση και την αξία της πρβλ. και Αθαν. Ε. ΠΑΠΑ, Διδακτική γλώσσας και 
κειμένων, τόμ. Α΄, Αθήνα χ.χ., σ. 63 εξ. 
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Είναι προφανές ότι μόνον έτσι θα έχει βοηθηθεί να εντοπίζει τις σχέσεις ιστορικών 
αιτίων και αιτιατών, χωρίς τις παρεμβολές υποκειμενικών απόψεων που πιθανώς θα 
αλλοιώνουν την ιστορική πραγματικότητα20. Κι  αυτό είναι θεμελιώδες διδακτικό, 
όσο και ιστορικο-μορφωτικό ζητούμενο. 

Όμως, η μάθηση διά της ερμηνείας έχει και ορισμένες προϋποθέσεις: 
-κατάλληλο και επαρκές ιστορικο-μορφωτικό επίπεδο του δασκάλου, και, βέβαια, 

τη βαθειά γνώση των δεδομένων της εκάστοτε συγκεκριμένης  διδακτικής ενότητας,  
-τη συστημική, θα την έλεγα, δέσμευσή του για συνεργασία με τον μαθητή του, 

ώστε να συγκροτούν μια μαθησιακή κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτής της κοινωνίας δεν 
θα πρωτουργεί η διδασκαλική αυθεντία, ούτε στόχος της θα είναι η μεταβίβαση, αλλά 
η ανακάλυψη γνώσης21.  

Παραπέρα προϋποθέσεις είναι: 
-η παράλληλη πνευματική και τεχνική συνεργασία δασκάλου και μαθητή22, 
-οι κατάλληλα εμπλουτισμένες σχολικές βιβλιοθήκες23,  
-η ευρεία χρήση Η/Υ24,  
-απαραίτητα οι επισκέψεις σε μουσεία και ιστορικούς τόπους25 και, πάνω απ’ όλα,  
-η πολύ καλή οργάνωση του διδακτικού χρόνου. 
Τονίζω την ανάγκη για ‘πολύ καλή οργάνωση’ του, άλλωστε περιορισμένου, 

διδακτικού χρόνου του Μαθήματος της Ιστορίας. ώστε η ιστορική μάθηση να γίνεται 
μόρφωση και πνευματικότητα26.  

Το προαπαιτούμενο οργάνωσης του διδακτικού χρόνου παίζει αποφασιστικό ρόλο 
στην προσπάθεια για κατόρθωση ενός πετυχημένου Μαθήματος Ιστορίας.  

Η πολύ καλή οργάνωση του διδακτικού χρόνου είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο 
μπορεί να εντάσσεται ο μαθητής και το πρόγραμμα της δουλειάς του, ώστε  

με απελευθερωμένη τη σκέψη του και μέσα σε ένα εύλογο χρόνο, να μπορεί να 
ολοκληρώνει τη διατύπωση των ερμηνειών του.  

Τελείως ακροθιγώς θα πώ, πάντως, ότι ο διδακτικός χρόνος της Ιστορίας είναι 
ανάγκη να αντιμετωπισθεί από τη μεριά των ωρολόγιων προγραμμάτων.. 

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι μη σκεφθείτε ότι ζητώ πολλά ή ότι διατυπώνω 

ευσεβείς θεωρητικολογίες.  
Σας βεβαιώνω ότι οι προτάσεις μου είναι και δόκιμες, και εφαρμόσιμες και έχουν 

αποδώσει αλλού θαυμάσια αποτελέσματα. 

20 Πρβλ. R.F. ATKINSON, Knowledge and Explanation in History. An Introduction to the 
Philosophy of History, εκδ. McMillan, London 1989, σ. 73: ΄new history books differ from the old in 
ways that are not wholly to be accounted for by reference to whatever new information has 
meanwhile become available΄. 
21 Πρβλ. και Georg St. VAYANOS, ΄Der Geschictsunterricht: Gedanken ueber eine staerkere 
Modernisierung der Function der Lehrmethoden dieses Faches΄, στον συλλ. τόμο ΄Παρουσία΄, έκδ. 
Σ.Δ.Π. της Φ.Σ. του ΕΚΠΑ, τ.ΙΓ΄-ΙΔ΄ 1998-2000, σ. 442. 
22 Πρβλ. και James CATTERALL, ‘School Reforms and Scholl Dropouts in California’ εκδ. Tracking 
the Linkages California State Depertment of Education, 1988, passim. 
23  Βλ. και άλλες λεπτομέρειες στο: Γεωργίου Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, Η σχολική τάξη και προεκτάσεις της: 
Ανάγκες ή απαιτήσεις του σύγχρονου Μαθήματος της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 69, 75 εξ. 
 24 Για τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων βλ. και Douglas GREENBERG, ‘You do   not need a 
Weatherman to Know which Way the Wind Blows’, Urban History for a Plural Society, περιοδ. The 
History Teacher, τόμ. 30, Washington DC (Febr. 1997), passim.  
 25 Γεωργίου Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, όπ.π., σ. 14 εξ. 
26 Πρβλ. και Ν. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, Γενική Διδακτική, Αθήνα χ.χ., σ. 21. 
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 Αναφέρω ενδεικτικά ότι είναι ο βασικός τρόπος διδασκαλίας της Ιστορίας στα 
σχολεία των ΗΠΑ, όπως έχω αποκομίσει από επιτόπιες μελέτες μου, όπου η εκεί 
προτεινόμενη διδακτική πρακτική χαρακτηρίζεται ως ‘personal inventory strengths’ 
και έχει να επιδείξει αξιόλογα αποτελέσματα27. 

Εξάλλου, ο τρόπος διδασκαλίας της Ιστορίας ασφαλώς ενημερώνει όταν 
διεξάγεται απλά αφηγηματικά. Αλλά μορφώνει μόνο όταν η διδακτική πρακτική 
γίνεται με επιστημονικά πρότυπα, όπως συμβαίνει με τις συνθήκες ερμηνείας28. 

Στην επιδίωξη, λοιπόν, εκσυγχρονισμού του Μαθήματος της Ιστορίας, διδακτική 
θέση είναι ότι: κανένα ιστορικό γεγονός δεν μπορεί να προσεγγίζεται ως ιδιογενές 
και αυθύπαρκτο.  

Πρέπει, να εξηγήσουμε στον μαθητή ότι καλείται να αναζητεί, κριτικά συγκριτικά 
και δημιουργικά, τις εκεί και τότε πολιτισμικές και άλλες, όπως ετόνισα, επιρροές και 
συνθήκες, του υπό εξέταση γεγονότος29.  

Κι αυτό, διότι τα ιστορικά γεγονότα έχουν πάντα επηρεασθεί άμεσα ή έμμεσα από 
ποικίλους παράγοντες (οικονομικούς, κοινωνικούς, γεωπολιτικούς, διπλωματικούς, 
στρατιωτικούς κ.ά.).  

Αλλά, κάποτε, και από εντελώς τυχαίες συνθήκες, όπως είναι π.χ. τα φυσικά 
φαινόμενα.  

Χωρίς την κριτική αντιμετώπιση των παραγόντων και φαινομένων που ανέφερα, 
δεν μπορεί ο μαθητής να σκεφθεί ολιστικά και να ερμηνεύσει. 

Στους καιρούς μας οι ιστορικές εξελίξεις επηρεάζονται πολύ από διακρατικές 
οικονομικές συνεργασίες (βλ. ευρωζώνη). ή από πολιτικο-στρατιωτικές συμμαχίες 
(βλ. ΝΑΤΟ), αλλά πολύ και από κοινωνιολογικά στοιχεία30.  

Εδώ πρόκειται για συνεργασίες που, μάλιστα μετά την παγκοσμοποίηση που 
βιώνουμε, έγιναν περίπου ο κανόνας. 

Ο μαθητής, όμως, είναι διδακτική ανάγκη να ασκείται στο να συν-εκτιμά όλα αυτά 
τα δεδομένα, όταν θα του ζητηθεί να διατυπώσει δικές του ερμηνείες.  

Πρέπει, ακόμα, να παίρνει υπόψει του, και ότι είναι διαχρονική πραγματικότητα οι 
ισχυρότεροι να θέλουν να επιβάλουν τα συμφέροντά τους στους αδυνατότερους.  

οι δε αδυνατότεροι να εξαναγκάζονται να προσκολλώνται στους ισχυρότερους για 
την προστασία τους, απεμπολώντας κάποτε έως και μέρος της εθνικής τους 
κυριαρχίας, όπως μας διδάσκει η πρόσφατη πραγματικότητα.  

Γενικά, επιμένω να τονίζω ότι δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής, πως απ’ τον 
ορισμό της δεν νοείται η Ιστορία χωρίς την ερμηνεία των δεδομένων της,.  

27 Βλ. ενδεικτικά Γεωργ. Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, Ειδική διδακτική της Ιστορίας, Γ΄, Θεματολογία ΙΙ, εκδ. 
Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1999, passim. Πρβλ. και Wendy Ecklund LAMBERT , ‘From 
Crockett to Tubman, Investigating Historical Perspectives’, περιοδ. Educational Leadership, τόμ. 55, 
(Σεπτ. 1997), σ. 51 εξ. 
28 Βλ. και Linda S. LEVSTIK-Keith C. BARTON, ‘They still use some of their past. Historical 
salience in elementary children’s chronological thinking’, περιοδ. Journal of  Curriculum Studies, τόμ 
28 (Sept.- Oct.) 1996, σ. 534. 
29 Πρβλ. και άρθρο: Χαράλ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ, ΄Ιστορική σκέψη, κριτική σκέψη 
και λογική κατανόηση στη σχολική Ιστορία΄, αναρτημένο στο διαδίκτυπο. ..Βλ. και 
Μόνικα  ΠΑΠΑ.  Η Σωκρατική Ειρωνεία και τα αναπάντητα ερωτήματα του Β 
Brecht στη Διδασκαλία του Γλωσσοιστορικού μαθήματος,Αθήνα 2009,σ. 7-18. 
 
 
30 Γι’ αυτό και οι ιστορικοί έχουν υιοθετήσει μεθόδους και πορίσματα των κοινωνικών επιστημών, και 
συναφώς πρβλ.και Georg G. IGGERS, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα, μτφρ. Παρ. Ματάλας, 
εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1999, σ. 133. 
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Παντού στην Ιστορία εμφωλεύει το ερμηνευτικό στοιχείο. Αυτός είναι και ο 
έσχατος σκοπός της Ιστορίας, αυτός την καθιστά ολοκλήρωμα. 

Γι’ αυτό, λέω, ότι κάθε απόπειρα κατακερμάτισης του επιστημονικού 
ολοκληρώματος, που είναι η Ιστορία, θα οδηγεί σε αγνωσία ή, άλλοτε, σε 
γνωσιολογική μετριότητα. όπερ άτοπον. 

Αλλά τότε, πώς δεν είναι άτοπον να στερήσουμε από τη σχολική διδασκαλία της 
Ιστορίας το επιστημονικό της ζητούμενο, δηλαδή την ερμηνεία των γεγονότων της, 
και έτσι να την καθιστούμε μερικότητα;  

Είπα παραπάνω, ότι παντού στην ιστορία εμφωλεύει η ερμηνεία. και εξηγούμαι:  
Ερμηνεύει ο ιστοριοδίφης, όταν προσφέρει αποκαθαρμένα τα ιστορικά ίχνη. 
Ο ιστορικός ερευνητής αναλύει και ανασυνθέτει τα στοιχεία του, για να τα 

ερμηνεύσει. 
Ο ιστοριογράφος, ερμηνεύει τα δεδομένα της ιστοριοδιφικής και της ιστορικής 

έρευνας, για να τα ερμηνεύσει και να τα καταγράψει, καθιστώντας τα επιστημονικό 
ολοκλήρωμα, όπως επεσήμανα, και να παρουσιάσει το διαδραστικό ανθρώπινο 
παρελθόν. 

Συνεπώς. όσο η ιστορική ερμηνεία των γεγονότων δεν είναι καθόλου περιθωριακό 
έργο για την επιστήμη της Ιστορίας, άλλο τόσο δεν  είναι και για τη σχολική 
διδασκαλία της και για την καλλιέργεια της λογικής του μαθητή31. 

Αντίθετα, η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων παραμένει κορυφαία διαδικασία, 
και ύπατος σκοπός και λόγος και, της διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο. 

Ιδού γιατί είναι μαθησιακή αναγκαιότητα, η ερμηνεία να καλύπτει μεγάλο, το 
μεγαλύτερο, μέρος του διδακτικού χρόνου. 

Πέρα άλλων, λοιπόν, θέλω να τονίσω και ότι ο μαθητής διά της ερμηνείας που 
αποδύεται να κάνει, ασκείται και εθίζεται  

- στο να διαλογίζεται,  
-να ερευνά,  
-να διαγιγνώσκει ποιο είναι το μέτρο του εφικτού π.χ. στις διεθνοπολιτικές 

διαδράσεις, και 
-να συνδέει το ιστορικό γεγονός με την αιτία του. 
Αυτό το τελευταίο τον διευκολύνει να μπαίνει πιο βαθειά στα ιστορικά στοιχεία. 

Κυρίως να διαπιστώνει πόσο σχετικό είναι αυτό που λένε ‘ιστορική αλήθεια’.  
Θα μπορεί, έτσι, να στέκεται με έλλογη επιφύλαξη και απέναντι σε αυτό που 

ανέφερα παραπάνω περί ‘εθνικών σκοπιμοτήτων’, όπου η διαφοροποίηση υπέρ των 
‘σκοπιμοτήτων’ γίνεται σκάνδαλο. 

Την ίδια στιγμή δικαιούται να ερμηνεύσει και ο ίδιος. Μπορεί έως και να 
διαφωνήσει με τις όποιες υπάρχουσες ερμηνείες. Αλλά, πάντα στηριγμένος σε μια 
πλήρως λογική δική του τεκμηρίωση. 

Θέλω να τονίσω επίσης ότι:  
όσο η ερμηνεία παραμένει μόνο ένα ζητούμενο, και όχι μια δόκιμη εφαρμογή της 

διδακτικής της Ιστορίας,  
όμοια και η διδακτική επιστήμη θα συνεχίσει να την προτείνει επίμονα, για χάρη 

επίτευξης του διεκδικούμενου, που είναι ο εκσυγχρονισμός του Μαθήματος. 
Ιδεώδες της σχολικής Ιστορίας παραμένει ότι οι αρχές της επιστημονικής 

Ιστορίας, πρέπει, κατά το εφικτό, να μη απεμπολούνται ως εργαλεία και της σχολικής 
διδασκαλίας. 

31 Πρβλ. και . Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ, Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την 
πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 274. 
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Προσπάθησα να κάνω σαφές και στηρίζω τη θέση ότι η Ιστορία στο σχολείο δεν 
ωφελεί μαθησιακά αν αποστασιοποιείται από την ερμηνεία των γεγονότων της. Η 
ερμηνεία είναι καίριος σκοπός της32 και ανήκει στα επιστημονικά της θέσφατα.  

Η Παράδοση, στην οποία αναφέρθηκα, βεβαίως υπάρχει, και οφείλει να είναι 
σεβαστή. Θα ήταν δε όχι μόνο ενάντιο στην ιστορική συνείδηση και το συναίσθημα 
της κοινωνίας-φορέα της Παράδοσης, αλλά και αυτόχρημα αντιεπιστημονικό.  

Αλλά, την ίδια στιγμή η Παράδοση χρειάζεται να αντικρίζεται όπως της αρμόζει, 
δηλ. ως αποστασιοποιημένη, αν και σε όποιο ποσοστό αποστασιοποιείται, από την 
pura scientia. την καθαρή επιστήμη. Πρόκειται για μια απαραίτητη διαστολή. 

Με τον σεβασμό, όμως, των επιστημονικών δεδομένων, ας γνωρίζουμε ότι 
υπηρετούνται στόχοι αυτής της ίδιας της επιστημονικής ιστορικής έρευνας, αλλά και 
θεμελιώδεις εκπαιδευτικοί στόχοι, όπως η άσκηση του μαθητή στην κριτική σκέψη. 

Γι’ αυτό εχαρακτήρισα την ερμηνεία ως ουσιαστική επιστημονική παρέμβαση 
στο σχολικό Μάθημα της Ιστορίας, όπου ο μαθητής υπολανθανόντως μαθαίνει να 
λειτουργεί όπως ο ιστορικός33. 

Στο σκεπτικό μου για την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων στη σχολική τάξη, 
ως το απόλυτο διδακτικό δέον, παίρνω υπόψει μου και τη διδακτική-μαθησιακή 
ανάγκη για εναρμόνιση του μαθητή και με τις αρχές της ενεργητικής μάθησης. 
ειδικότερα αναφορικά με το Μάθημα της σχολικής Ιστορίας34. 

Εκτιμώ την ενεργητική μάθηση ως το στοιχείο που κάνει πιο εύκολη και πιο 
ευχάριστη ακόμα και τη δυσκολότερη μαθησιακή προσπάθεια. Γιατί; 

Διότι απελευθερώνει και παροχετεύει δημιουργικά τη διανόηση του 
παιδαγωγούμενου.  

Προφανώς εννοώ τη μαθησιακή του απελευθέρωση, όπως την εισηγήθηκε ο 
μεγάλος John Dewey. ενμέρει και ο J.J. Rousseau35. 

Άρα, όπως π.χ. η επιστημονική ιστοριογραφία χωρίς τη συνοδεία της ερμηνείας 
των γεγονότων που καταγράφει, δεν υπηρετεί τον σκοπό της, 

έτσι και η σχολική διδασκαλία της Ιστορίας χωρίς ερμηνευτικές προσπάθειες, δεν 
υπηρετεί τον ιστορικο-μορφωτικό στόχο της.  

Άλλωστε, η άσκηση του μαθητή στην ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, 
συνδέεται άμεσα και με το περίφημο παιδευτικό ιδεώδες: να μαθαίνει ο μαθητής 
πώς να μαθαίνει, τη στιγμή που δεσμεύεται, με μια έννοια, να αυτενεργεί. 

Η φράση: «ο μαθητής να αυτενεργεί» υποδηλώνει την προσωπική μαθησιακή 
δραματουργία του. Αυτό που τον οδηγεί έτσι, ώστε η αντικειμενική γνώση να γίνεται 
υποκειμενική του πνευματική περιουσία. 

Ας λάβουμε υπόψει, όμως, και την ψυχολογική διάσταση του πράγματος. Δηλαδή, 
ότι ο μαθητής κολακεύεται, όταν του ανατίθεται πρωτοβουλιακή δουλειά, όπως είναι 
η ερμηνεία. Και χαίρεται για τα προσωπικά μαθησιακά του τρόπαια36. 

32 Πρβλ. και J.B. BURY, Οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί, μτφρ. Φ.Κ. Βώρου, εκδ. Παπαδήμα, Αθήναι 
χ.χ., σ. 95. 
33 Βλ. contra Chris HUSBANDS, Τί σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; μτφρ Απ. Λυκούργος, εκδ. 
Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σ. 174: ‘Η αντίληψη ότι οι μαθητές μπορούν να ‘εργάζονται με πρότυπο’  την 
εργασία του ιστορικού αγνοεί ακριβώς τα κοινωνικά συμφραζόμενα επί των οποίων συγκροτείται η 
ιστορική γνώση…’. Με την άποψη αυτή υπάρχει διαφωνία σε διδακτικολογικό επίπεδο. 
34 Πρβλ. και Tom HERBERT, Experiencial Learning:  A Teacher’ s Perspective, στο Συλλ. Τόμ.: 
Experience and  the Curriculum, επιμ. Bert Horrwood, Dubuque, Iowa 1995, σ. 21. 
35 Βλ. ανάλυση στο Γεωργίου Στ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ, Σχολική τάξη και προεκτάσεις της: Ανάγκες ή 
απαιτήσεις του σύγχρονου Μαθήματος της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 11. 
36 Βλ. και Αντωνίου ΔΑΝΑΣΣΗ-ΑΦΕΝΤΑΚΗ, Παιδαγωγική Ψυχολογία. τ. Μάθηση και Ανάπτυξη, 
Αθήνα 1977, σ. 311: ‘Η πρωτοβουλία βοηθεί την αυτονομία του παιδιού, για να αναλάβει έργο με τη 
συναίσθηση της ευθύνης παίρνοντας τις αποφάσεις του ελεύθερα και ανεξάρτητα’. 
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Γι’ αυτό, και αναλαμβάνει αγόγγυστα το έργο της ερμηνείας.  
Τον ‘γεμίζει’ ένα τέτοιο έργο. τον γεμίζει να αποδύεται σε αυτοδύναμες 

αναζητήσεις, και σε προσωπικές κρίσεις και εκτιμήσεις.  
Όταν, μάλιστα, τις αιτιολογεί με δικές του λογικές παραδοχές και με τεκμήρια που 

ο ίδιος εντόπισε και επικαλείται.  
Συνεπώς, με σιγουριά υποστηρίζω, ότι η ερμηνεία διευρύνει τον ιστορικο-

μορφωτικό ορίζοντα του μαθητή και τη δυνατότητα κατανόησης της Ιστορίας που 
διδάσκεται37.  

Ετόνισα, ήδη, ότι τον αναστρέφει με το διδακτικό ιδεώδες του διαλόγου με την 
Ιστορία. Και, όταν θα ‘διαλέγεται με την Ιστορία’, θα έχει μάθει να ξεχωρίζει αληθινά 
και μη, αντικειμενικά και μη, ιστορικά στοιχεία,  

και, να γίνεται ο ίδιος κριτής των πηγών που επιλέγει και, τελικά, αξιολογητής του 
εαυτού του. 

Και ακόμα:  
Με την άσκηση στην ερμηνεία ο μαθητής μαθαίνει να αποβάλλει όποιους 

δισταγμούς και φοβίες.  
Να απομακρύνεται από ό,τι τον εμποδίζει να διατυπώνει την άποψή του δημόσια 

και υπεύθυνα. 
Συνεπώς,  
-ενθαρρύνεται στη δημόσια διατύπωση των δικών του λογικών συλλογισμών, 
-συνειδητοποιεί, ότι οφείλει να τους τεκμηριώνει.  
και γενικά,  
-βιώνει την ατμόσφαιρα της πνευματικής ελευθερίας του. 
Αυτά, ούτε λίγα είναι, ούτε μπορεί να αμφισβητηθεί η μορφωτική τους αξία. 
Όμως, πρέπει να κλείσω εδώ τις σκέψεις μου για την ερμηνεία στη σχολική 

Ιστορία.  
Επισημαίνω, λοιπόν, ότι μάθηση διά της ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων, 

αυτή κατ’ εξοχήν, άγει σε ιστορική επίγνωση τον μαθητή, 
ενώ, παράλληλα, το Μάθημα της Ιστορίας με την ερμηνεία, αποκτά πραγματικό 

ενδιαφέρον.  
Παράπλευρη συνέπεια, είναι και ότι οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων Ιστορίας  

δεσμεύονται και αυτοί να επεξεργάζονται και παραθέτουν κατάλληλα ερωτήματα 
έρευνας και ερμηνείας για την διευκόλυνση της αυτενέργειας του μαθητή. 

 
Περίληψη 

Το Μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο πρέπει να επαναποκτήσει την απωλεσθείσα 
αξιοπιστία του στη συνείδηση διδάσκοντος και διδασκόμενου.  

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τον εκσυγχρονισμό του, στο πλαίσιο του οποίου ο μαθητής 
θα πρέπει να μη απασχολείται μονιστικά με απομνημονευτικές ασκήσεις, αλλά  με ασκήσεις 
στην ανάλυση και την ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων, με στόχο την ερμηνεία τους. 

Αυτή η τελευταία οφείλει να είναι το τελικό ζητούμενο της διδασκαλίας, και αυτό που 
καθιστά την Ιστορία ολοκλήρωμα.  

Η ερμηνεία είναι αφενός το ‘δακτυλικό αποτύπωμα’ της επιστημονικής Ιστορίας, και 
αφετέρου το ‘κλειδί’  που μπορεί να εισαγάγει τον μαθητή στο ιστορικο-μορφωτικό 
ζητούμενο, δηλ. τον διάλογο με την Ιστορία.  

37 Πρβλ. και Charles W. MACUNE, ‘Beginning the Third Millenium or Whither the World in the 21st 
Century?  An Idea for an Undergraduate History Class’, περιοδ. The History Teacher , τόμ. 30, τεύχ. 2, 
Long Beach CA 1997, 214. 
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Summary 

The history lesson in schools needs to re-obtain its lost trustworthiness so far as concerns 
the conscious of teachers and learners. This can be achieved through the modernization of 
teaching history in schools, where learners have to stop wasting their time pursuing exercises 
concerning the memorizing of historical events, and instead get engaged with the analysis and 
re-establishment of the historical events, by targeting their interpretation and by following 
hermeneutical ways. - The interpretation must be the conclusive demand of teaching history 
in schools. In other words, the interpretation needs to be understood as the means, which 
make history an integration. The interpretation of the historical events, from one side must be 
considered as the ‘finger print’ of the science of  history, and from the other, as the ‘key’ that 
introduces the learners to the rooms of the historical knowledge and in a dialog with history 
itself.  
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