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Περίληψη

Η παρουσίαση μιας εικόνας για τον πολύπλοκο 
κόσμο, που θα βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθή-
τριες να πορευθούν με ασφάλεια μέσα σε αυτόν, 
θεωρείται βασικός στόχος της εκπαίδευσης στον 
21ο αιώνα. Η επιθυμία να συνδεθεί η μάθηση με 
τα καθημερινά βιώματα των μαθητών καθιστά επι-
βεβλημένη την αναφορά σε περιπτώσεις παγκόσμι-
ας και ελληνικής κρίσης, χωρίς η σχολική αίθουσα να χρησιμοποιηθεί για την 
επιβολή μιας «αλήθειας» βασισμένης σε ιδεολογικές εμμονές. Σε αυτό το άρθρο 
δίνεται ένα παράδειγμα δημιουργίας διδακτικού υλικού για την πραγμάτευση 
της έννοιας της «κρίσης» με βάση τη δραστηριοποίηση του μαθητή και στόχο τον 
«προβληματισμό» του. Στη Γ́  Γυμνασίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν 
την αθηναϊκή κοινωνία στα χρόνια των Τριάκοντα Τυράννων (Αρχαία Ιστορία), 
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα μετά την οικονομική καταστροφή του 1929 και 
τις εξελίξεις στην Ελλάδα στα χρόνια 1967-1974 (Νεότερη Ιστορία). Αξιοποιώντας 
τη συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων, διαμορφώνονται κοινά ερωτήματα και 
προκύπτουν συμπεράσματα για τα αίτια, τις μορφές και τις συνέπειες μιας κρίσης.
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Abstract

A key aspect of education in the 21st century is to 
present the image of a complicated world that will 
help students cope safely with it. The need to relate 
learning with the daily experiences of students 
makes it necessary to refer to cases of global and 
Greek crises taking care, of course, not to impose 
ideological obsessions on the students. This article 
provides an example of creating teaching material to negotiate the concept of 
“crisis” based on the students’ activity and aiming at raising the awareness of 
young people on social and political problems. High school students examine 
Athenian society during the period of the Thirty Tyrants (Ancient History), the 
aftermath of the economic catastrophe of 1929, and developments in Greece 
in 1967-1974 (Modern History). Utilizing the cooperation between teachers, 
common questions are formed and conclusions are drawn about the causes, 
forms and consequences of a crisis.

1. Εισαγωγή

Η σύνδεση του σχολείου με τη ζωή και την καθημερινότητα των μαθητών και των 
μαθητριών θεωρείται πλέον απαραίτητη και προβάλλεται είτε ως αναντίρρητη 
αναγκαιότητα, στην οποία η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να ανταποκριθεί, 
είτε ως εξήγηση για την αναποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης. Η έκθεση 
της UNESCO για τις προοπτικές και τις προκλήσεις της εκπαίδευσης στον 21ο 
αιώνα επισημαίνει ότι η σχολική μάθηση οφείλει να «δεθεί» με την εμπειρία και 
τα βιώματα των μαθητών· μόνο έτσι θα δώσει «στα άτομα μια εικόνα για τον πολύ-
πλοκο κόσμο μας» και «θα τα βοηθήσει να πορευθούν με ασφάλεια μέσα σ’ αυτόν» 
(Φουντοπούλου, 2011: 2). Από την άλλη, η αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευ-
τικού συστήματος να απαντήσει σε αυτό το αίτημα, να εστιάσει στα προβλήματα 
που έχουν νόημα για τους μαθητές, αναδεικνύεται ως καθοριστικός ερμηνευτι-
κός παράγοντας για την «αδιαφορία» των μαθητών· η αδυναμία των γνωστικών 
αντικείμενων να συγκινήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες αποδίδεται στην 
«αναντιστοιχία ανάμεσα στα διδακτικά εγχειρίδια και τις κυρίαρχες διδακτικές 
πρακτικές αφενός, και στον ορίζοντα των βιωμάτων, των ενδιαφερόντων και 
των προσδοκιών του μαθητικού πληθυσμού αφετέρου» (Κόκκινος, 2003: 160).

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οι γονείς τους ζουν και λειτουργούν σήμερα σε 
συνθήκες πολύπλευρης και γενικευμένης κρίσης –υγειονομικής, οικονομικής, 
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ψυχολογικής– , οι παράμετροι της οποίας επηρεάζουν τη σχολική πραγματικότητα. 
Στον σχετικό προβληματισμό που αναπτύσσεται για το δίπολο «σχολείο – κρίση» 
ωστόσο δεν έχουν επαρκώς περιγραφεί τρόποι και διδακτικές τεχνικές που θα 
επέτρεπαν την εξέταση της έννοιας της «κρίσης» στο διδακτικό πρόγραμμα και 
θα καλλιεργούσαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη διάθεση κριτικής προσέγ-
γισης των σημερινών βιωμάτων τους (Κόκκινος, 2003: 270-282).

Το εγχείρημα έχει δυσκολίες που δεν πρέπει να παραγνωρίζονται. Τα προ-
γράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια έχουν κατά το παρελθόν χρησι-
μοποιηθεί για την ιδεολογική «κατήχηση» των παιδιών, σε μία προσπάθεια του 
εκπαιδευτικού συστήματος «να διαμορφώσει –ελέγχοντας τη σκέψη των μαθη-
τών– ανθρώπους φοβισμένους και γι’ αυτό υπάκουους, πειθήνιους και υποταγ-
μένους» (Κεχαγιόγλου, 2014: ιβ). Ιδιαιτέρως επιβαρυμένο προβάλλει το μάθημα 
της Ιστορίας· «στο εκπαιδευτικό μας σύστημα επιχειρήθηκε ιδεολογική χρήση της 
ιστορικής γνώσης και επιδιώχθηκε ιδεολογικός επηρεασμός των νέων», όταν οι 
αναζητήσεις και τα προβλήματα του παρόντος οδηγούσαν στην «προσφυγή σε 
αναδρομικές και σκόπιμα ιδεολογικοποιημένες ιστορικές ερμηνείες» (Βερτσέτης, 
1996: 8· Κόκκινος, 2003: 178). Επομένως, η ένταξη της έννοιας της κρίσης στο 
διδακτικό περιβάλλον των μαθητών πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο που δεν θα 
δικαιώνει ούτε θα ακυρώνει πρόσωπα, ιδεολογικά σχήματα, οικονομικές επιλο-
γές και κοινωνικές συνέπειες του σήμερα, που δεν θα μετατρέπει (και πάλι) την 
ιστορία σε απολογητή, υπέρμαχο ή επικριτή της σημερινής κατάστασης. 

Σε αυτό το άρθρο επιχειρείται να δοθεί ένα παράδειγμα δημιουργίας διδακτικού 
υλικού για την Ιστορία με θέμα την «κρίση», το οποίο αναγνωρίζει και αναδεικνύ-
ει πως η γνώση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και αναζήτησης των μελών της 
σχολικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, στη Γ́  Γυμνασίου οι μαθητές εξετάζουν 
την αθηναϊκή κοινωνία στα χρόνια των Τριάκοντα Τυράννων (Αρχαία Ιστορία), 
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα λίγο πριν και μετά την οικονομική καταστροφή 
του 1929 και τις εξελίξεις στην Ελλάδα στα χρόνια 1967-1974 (Νεότερη Ιστορία). 

2. Αρχαία Ιστορία: οι Τριάκοντα Τύραννοι

2.1. Στοχοθεσία και θεματικοί άξονες 

Μέσω του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου, επιδιώκεται κατ’ αρχάς οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να κατανοήσουν τις ποικίλες συνιστώσες του καθεστώτος των 
Τριάκοντα και να είναι σε θέση να τις συσχετίσουν με τις παραμέτρους ανόδου, 
ευδοκίμησης αλλά και πτώσης ανάλογων εκπροσώπων απολυταρχικής εξουσίας 
στην πορεία της ελληνικής ή της παγκόσμιας ιστορίας. Να ερμηνεύσουν την ποι-
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κιλία των αντιδράσεων των πολιτών απέναντι στο καθεστώς και την ευμετάβλητη 
ψυχολογία του πλήθους υπό συνθήκες πίεσης. Να παρακολουθήσουν τον κύκλο 
εξέλιξης, την παθολογία των πολιτευμάτων: από την ανθούσα δημοκρατία του 
θριαμβεύοντος Περικλή στην παρακμή των δημαγωγών, τη μεταπολεμική διχό-
νοια για το πάτριο πολίτευμα, την αναρχία που ανοίγει τον δρόμο στην τυραν-
νία, η οποία σύντομα ανατρέπεται, δίνοντας τη σκυτάλη πάλι στη δημοκρατία.

Οι τέσσερις θεματικοί άξονες του σεναρίου εξετάζονται σε ισάριθμα φύλλα 
εργασίας. «Περί τυράννων» (θεωρία και πράξη της τυραννίας): η πολιτική θεω-
ρία και η πρακτική εφαρμογή. «Οι ρίζες της πολιτικής κρίσης»: η πορεία από τη 
δημοκρατία στην τυραννία. «Η στάση των πολιτών»: από τον Πελοποννησιακό 
Πόλεμο έως την εδραίωση των Τριάκοντα μετά τον θάνατο του Θηραμένη. «Η 
πορεία προς τη δημοκρατία»: η επιχειρηματολογία του θύματος και του θύτη, η 
αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Σπάρτης, αλλά και του πολιτικού κλίμα-
τος. Η συνθήκη ειρήνης, η αμνηστία και η γενναιοψυχία των θυμάτων που δεν 
θέλησαν να γίνουν θύτες. 

2.2. Οργάνωση τάξης, στάδια διδασκαλίας, επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Η τάξη οργανώνεται σε επτά ομάδες. Ανά δύο ομάδες θα ασχοληθούν με τα τρία 
πρώτα φύλλα εργασίας, ενώ η έβδομη θα είναι η μόνη που θα ξέρει την εξέλιξη… 
Ο εκτιμώμενος χρόνος εργασίας για κάθε φύλλο δεν θα ξεπερνάει τα 35 λεπτά.

Μέσα από τα φύλλα εργασίας και με ανάλογες βιωματικές δραστηριότητες 
αναδύονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα. «Περί τυραννίας»: Το διπλό πρόσωπο 
του τυράννου και οι μέθοδοι εξόντωσης των αντιπάλων, πλουσίων και δημο-
φιλών. «Τα χαρακτηριστικά του τυράννου»: αυθαιρεσία, ωμότητα, αμοραλισμός, 
φιλοχρηματία. «Οι ρίζες της κρίσης»: ο πόλεμος επιτείνει την πολιτική παθογένεια, 
η ήττα συγκλονίζει το πολιτικό στερέωμα, φέρνει διχόνοια, αναρχία, ανοίγει τις 
πόρτες στον εχθρό, ευνοεί τον Μεσσιανισμό. «Η στάση των πολιτών»: η ευμετά-
βλητη ψυχολογία του λαού που εξυμνεί ή αποκαθηλώνει πολιτικούς ανάλογα με 
τα συμφέροντα και η τρομοκρατία των τυράννων διασφαλίζουν μέσω του φόβου 
την αδράνεια των πολιτών. «Η πορεία προς τη δημοκρατία»: η ύβρις του τυράν-
νου οδηγεί σε λάθη και στην πτώση του. 

2.3. Ενδεικτική περιγραφή φύλλου εργασίας 

Στο φύλλο εργασίας που αναφέρεται στην κρίση του πολιτικού συστήματος 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ζητείται αρχικά από τις δυο ομάδες να ανακαλέσουν στη μνή-
μη τους χαρακτηριστικά του χρυσού αιώνα του Περικλή: αναμένεται να αναφερ-
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θούν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης. Το απόσπασμα του Επιταφί-
ου σχετικά με τις αρετές του πολιτεύματος, την ατομική και συλλογική ευημερία 
που απολάμβαναν οι Αθηναίοι και τον σεβασμό στον συμπολίτη, στους θεσμούς 
και τους νόμους έρχεται να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς και τις γνώσεις των 
μαθητών. Έτσι, η θετική απάντησή τους στην ερώτηση αν θα ήθελαν να ζουν 
και αυτοί εκεί είναι σχεδόν σίγουρη. Η επόμενη πηγή έρχεται να ανατρέψει τα 
δεδομένα: Ο «Ολιγαρχικός», όπως ονομάζεται ο άγνωστος συγγραφέας της Αθη-
ναίων Πολιτείας, παρουσιάζει μια νοσηρή εικόνα της αθηναϊκής δημοκρατίας, 
με τον δήμο να θυσιάζει την αρετή και τη σοφία των πολιτικών του στον βωμό 
της δικής του πολιτικής και οικονομικής ισχύος. Η γνωστική σύγκρουση που 
προκαλείται στους μαθητές αποτυπώνεται με τη σύγκριση της συγκεκριμένης 
πηγής με το προηγηθέν απόσπασμα του Επιταφίου. Σειρά έχουν οι δημαγωγοί, 
όπως εκφράζονται μέσω της αλληγορίας των αριστοφανικών Ιππέων, με τη βοή-
θεια των οποίων οι ομάδες κατανοούν το εύρος του προβλήματος που φτάνει 
να διακωμωδείται, με στόχο την καταγγελία του φαινομένου και την αφύπνιση 
του κοινού. Η τελευταία πηγή προέρχεται από τον Διόδωρο Σικελιώτη, ο οποίος, 
αντλώντας υλικό από παλαιότερούς του ιστορικούς, παραθέτει συνοπτικότερα 
από τον Ξενοφώντα τον πολιτικό αναβρασμό και φωτίζει τις ζυμώσεις που οδή-
γησαν στην άνοδο των Τριάκοντα. 

Η τελική δραστηριότητα, η οποία θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια και θα 
αποδώσει το πνεύμα και το απόσταγμα του φύλλου εργασίας, είναι βιωματική. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες γίνονται καθηγητές και καθηγήτριες και, με αφορ-
μή την αφίσα που απεικονίζει μια μαθήτρια να απαντά στον καθηγητή της ότι 
«δημοκρατία είναι η ελευθερία να εκλέγεις τους δικτάτορές σου», συνδιαλέγο-
νται με αυτή, δίνοντάς της νοερά μια απάντηση και αξιοποιώντας το σύνολο των 
γνώσεων που αποκόμισαν με το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας.

3. Κρίση και Μεσοπόλεμος (1919-1939)

3.1. Στοχοθεσία και θεματικοί άξονες

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση για τη μελέτη της κατάστασης στην Ευρώπη 
κατά τον Μεσοπόλεμο (1918-1939) εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Ιστορίας της Γ́  Γυμνασίου και, πιο συγκεκριμένα, στο ιδιαίτερο γνωστικό αντι-
κείμενο «Η εποχή του Μεσοπόλεμου (1919-1939)», που καλύπτεται στο ένατο 
κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου. Μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα διδακτικό δίωρο, 
χρόνος που κρίνεται ως «ευνόητος» για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ομα-
δικής διδασκαλίας (Χατζηδήμος, 2011: 32).
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Ως κύριος στόχος της διδασκαλίας ορίζεται η σφαιρική προσέγγιση των συν-
θηκών που επικράτησαν στον ευρωπαϊκό χώρο μεταξύ των δύο παγκόσμιων 
πόλεμων. Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Ιστο-
ρία, η στοχοθεσία του κεφάλαιου για τον Μεσοπόλεμο περιλαμβάνει τη γνώση 
«του είδους και της έκτασης της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης 
στην Ευρώπη», την κατανόηση των συνθηκών «ανόδου στην εξουσία των ολο-
κληρωτικών καθεστώτων» και των όρων «ολοκληρωτικό καθεστώς, δικτατορία, 
φασισμός, εθνικοσοσιαλισμός», ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη εξέτασης σε 
αυτό το πλαίσιο και των κύριων σημείων «της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης και 
κρίσης της Ελλάδας του Μεσοπόλεμου». 

Η ελληνική περίπτωση συσχετίζεται με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια 
κατάσταση με την ταυτόχρονη εξέταση πηγών που αναφέρονται στους τρεις 
αυτούς «χώρους», στο πλαίσιο της ίδιας θεματικής υποενότητας και από την ίδια 
ομάδα μαθητών· η οργάνωση της ύλης σε «ομόκεντρους κύκλους» ευνοεί την 
κατανόηση «ιστορικών συγκλίσεων, αποκλίσεων και ιδιαιτεροτήτων» (Κόκκινος, 
2003: 187). Τέλος, αξιοποιούνται πηγές του σχολικού βιβλίου, ώστε αυτό να μην 
ακυρώνεται στη συνείδηση των μαθητών ως ανεπαρκές εργαλείο προσέγγισης 
της ιστορικής γνώσης. 

3.2. Οργάνωση τάξης, στάδια διδασκαλίας, επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Κατ’ αρχάς ζητείται από τους μαθητές να επισημάνουν τις δυσοίωνες και τις αισιό-
δοξες προοπτικές που ανοίγονταν μετά το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων, 
σχολιάζοντας προφορικά τρία παραθέματα από το σχολικό βιβλίο – τα «14 σημεία 
του Wilson», τον νέο πολιτικό χάρτη της Ευρώπης και την εικόνα ενός ακρωτη-
ριασμένου βετεράνου του Ά  Παγκόσμιου Πόλεμου. Στη συνέχεια, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες καλούνται να «προβλέψουν» τις εξελίξεις στα μεταπολεμικά χρόνια 
με βάση όσα προηγήθηκαν. Για την ολοκλήρωση της «αφόρμησης» έχουν επιλεγεί 
δύο παραθέματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) που φαίνεται να δικαιώνουν «αισιόδοξους» 
και «απαισιόδοξους», προκαλώντας έτσι στους μαθητές «γνωστική ανισορροπία... 
αδυναμία ανταπόκρισης στους όρους του προβλήματος»: τι έγινε στον κόσμο μετά 
τον Μεγάλο Πόλεμο; (Κόκκινος, 2003: 208).

Ανακοινώνεται το θέμα του προβληματισμού – η προσέγγιση των πολιτικών, 
οικονομικών, ιδεολογικών, καλλιτεχνικών παράμετρων του Μεσοπόλεμου. Ο καθη-
γητής παρουσιάζει σύντομα ένα σημαντικό γεγονός της ιστορικής περιόδου, τη 
χρηματιστηριακή κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 1929. Οι μαθητές χωρίζονται 
σε τετραμελείς ομάδες και τους δίνεται φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει ιστο-
ρικές πηγές, πρωτογενείς και δευτερογενείς, για την περίοδο του Μεσοπόλεμου 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι πηγές είναι κατανεμημένες σε έξι ενότητες και 
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κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να ασχοληθεί με μία από αυτές. Στο φύλλο 
εργασίας καλύπτονται οι θεματικοί άξονες «Οικονομική κρίση», «Ρατσισμός – Δαι-
μονοποίηση του άλλου», «Ανάδειξη του χαρισματικού ηγέτη», «Ολοκληρωτισμός 
και βία», «Ολοκληρωτισμός και προπαγάνδα», «Τέχνη και Μεσοπόλεμος». Κάθε 
ομάδα επεξεργάζεται τις πηγές του θέματός της για περίπου 20-25 λεπτά, απα-
ντώντας γραπτώς στις ερωτήσεις που τις συνοδεύουν. Στο τέλος αυτής της διαδι-
κασίας, κάθε ομάδα παρουσιάζει τις πηγές και τα πορίσματά της στην ολομέλεια. 

Επιδιώκεται, με τη βοήθεια και της ιστορικής αφήγησης από τον διδάσκοντα, 
να αποκατασταθεί ενώπιον των μαθητών το σχήμα: η οικονομική κρίση προκαλεί 
πολιτική κρίση με την ανάδυση «χαρισματικών» ηγετών και ιδεολογιών στον ρόλο 
του σωτήρα· τα καθεστώτα επιβάλλονται με τη βία και την επιβάλλουν εκμεταλ-
λευόμενα τους μηχανισμούς προπαγάνδας και στοχοποιώντας ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες· η ανασφάλεια, η κριτική κάθε παραδεγμένης αυθεντίας και, τέλος, 
η τραγικότητα του πόλεμου αποτυπώνονται και στην τέχνη του Μεσοπόλεμου. 

3.3. Ενδεικτική περιγραφή φύλλων εργασίας

Για την εξέταση της θεματικής ενότητας «Ολοκληρωτισμός και προπαγάνδα», 
δίνονται στους μαθητές της ομάδας γραπτές πηγές και φωτογραφίες της εποχής 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4). Στην πρώτη δραστηριότητα, η πρακτική της καύσης των βιβλίων 
στην Ελλάδα του Μεταξά και στη ναζιστική Γερμανία τίθεται υπόψη των μαθητών, 
καθώς και ο «πρωταγωνιστικός ρόλος» των νέων σε αυτήν. Με την παράθεση 
επιπλέον βιβλίων που λογοκρίθηκαν από το καθεστώς Μεταξά, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες προβληματίζονται για τον πραγματικό στόχο των ολοκληρωτικών 
καθεστώτων – την εξάλειψη κάθε παραδείγματος ελευθερίας και αντίστασης. Η 
ενότητα ολοκληρώνεται με ερώτημα για τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και την 
προσπάθεια ελέγχου τους. Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας μελετούν, περιγρά-
φουν και σχολιάζουν φωτογραφίες μικρών παιδιών και εφήβων οργανωμένων 
στις νεολαίες των φασιστικών καθεστώτων, με στόχο να επισημάνουν τα στοιχεία 
που δεν συμβαδίζουν με την παιδική ηλικία των απεικονιζομένων: την ομοιομορ-
φία, την απόλυτη πειθαρχία, τη μίμηση δραστηριοτήτων των ενηλίκων. Το φύλλο 
εργασίας ολοκληρώνεται με απόσπασμα από κείμενο του Χίτλερ που καθοδηγεί 
τους συνεργάτες του να εφαρμόσουν τις «αρχές» της κατασυκοφάντησης των 
αντιπάλων του, του απόλυτου έλεγχου της κοινής γνώμης.

Μία άλλη ομάδα ασχολείται με «κείμενα» των εικαστικών τεχνών, τον πίνακα 
του Πικάσο «Γκουέρνικα» και την αφίσα-διακήρυξη του ντανταϊσμού, που σχολιά-
ζουν τη σύγχυση, την ανασφάλεια και την οδύνη της ένοπλης αναμέτρησης στα 
χρόνια του Μεσοπόλεμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5). Οι ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας για 
την επεξεργασία του πίνακα του Πικάσο ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών 
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και των μαθητριών «να διακρίνουν και κατά συνέπεια να απολαμβάνουν οπτι-
κές ποιότητες και λεπτές διαφορές στα εικαστικά έργα» (Γραφάκου και Λαμπίτση, 
2011: 65). Το λογοτεχνικό κείμενο που έχει επιλεγεί –στίχοι που αποδίδονται 
στον Μπέρτολτ Μπρεχτ– στοχεύει περισσότερο στην ανάδειξη της προσωπικής 
ευθύνης για την άνοδο και την εδραίωση στην εξουσία αυταρχικών καθεστώτων. 

4. Κρίση και απριλιανή δικτατορία (1967-1974)

4.1. Στοχοθεσία και θεματικοί άξονες 

Στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Γ́  Γυμνασίου, η απριλιανή δικτατορία εντάσ-
σεται στην εξέταση της ευρύτερης πολιτικής κατάστασης που ταλάνιζε τη χώρα 
τη δεκαετία του 1960 και ουσιαστικά παρουσιάζεται ως ακραία συνέπεια αυτής, 
αφού πρόκειται για συνταγματική εκτροπή. Ειδικότερα, η περίοδος της Χούντας 
εντάσσεται στην Ενότητα 55 με τίτλο: «Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτα-
τορία της 21ης Απριλίου 1967 (1963-1974)», που με τη σειρά της εντάσσεται στο 
12ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, το οποίο τιτλοφορείται: «Η Ελλάδα από το 
τέλος του Β́  Παγκόσμιου Πολέμου έως τα τέλη του 20ού αιώνα».

Ως κύριοι σκοποί της διδασκαλίας τίθενται η κατανόηση των γεγονότων 
μέσω της εξέτασης των αιτίων που οδήγησαν σε αυτά, αλλά και των αποτελε-
σμάτων τους και το γεγονός ότι η εκάστοτε συμπεριφορά των ανθρώπων πρέπει 
να εντάσσεται και να αξιολογείται στο πλαίσιο συγκεκριμένων καταστάσεων. Ως 
επιμέρους στόχοι ορίζονται: α) η γνώση των βαθύτερων λόγων που προκάλεσαν 
τη σύγκρουση του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαν-
δρέου, β) η κατανόηση των παραγόντων που υπονόμευσαν τους κοινοβουλευ-
τικούς θεσμούς, ώθησαν τη χώρα προς τη δικτατορία και τελικά οδήγησαν στην 
επιβολή της και γ) η απόκτηση της εικόνας της απριλιανής δικτατορίας, καθώς 
και η κατανόηση των παραγόντων που έφεραν την πτώση του καθεστώτος των 
συνταγματαρχών (Λούβη και Ξιφαράς, 2006: 137).

4.2. Οργάνωση τάξης, στάδια διδασκαλίας, επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Στην αρχή της διδακτικής διαδικασίας γίνεται αναφορά στον τίτλο της νέας ενό-
τητας και οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται ελεύθερα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους σχετικά με την έννοια «κρίση», που υπάρχει σ’ αυτόν. Ουσιαστικά, 
προτείνεται εδώ η αξιοποίηση της τεχνικής της ιδεοθύελλας. Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, ο διδάσκων καθηγητής καταγράφει τις σκέψεις των μαθητών 
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στον πίνακα κι έτσι σχηματίζεται ο εννοιολογικός χάρτης της έννοιας «κρίση». 
Αντίστοιχα, τις σκέψεις αυτές καταγράφουν και οι μαθητές σε φύλλο εργασίας 
που τους έχει διανεμηθεί.

Έπειτα, ακολουθεί ο χωρισμός των μαθητών σε πέντε πενταμελείς ομάδες. Δίνε-
ται χωριστό φύλλο εργασίας σε καθεμιά, το οποίο περιλαμβάνει ποικίλο υλικό και 
καλείται η ομάδα να ασχοληθεί με δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό. Πιο 
συγκεκριμένα, οι πέντε ομάδες θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα: «Οι δύο 
κυβερνήσεις του Γεώργιου Παπανδρέου και η σύγκρουση με τον βασιλιά Κων-
σταντίνο», «Η λαϊκή αντίδραση και η πορεία προς τη δικτατορία», «Η απριλιανή 
δικτατορία», «Ο αντιδικτατορικός αγώνας» και «Το πραξικόπημα στην Κύπρο, η 
εισβολή της Τουρκίας και η κατάρρευση της δικτατορίας». Κάθε ομάδα θα έχει στη 
διάθεσή της 25 λεπτά περίπου προκειμένου να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες, 
ώστε στη συνέχεια να παρουσιάσει τα πορίσματά της στην ολομέλεια. Κάθε ομάδα 
επίσης θα πρέπει να αναφερθεί στην πλευρά της «κρίσης» που αναδείχθηκε μέσω 
αυτών των δραστηριοτήτων. Σκοπός δεν είναι να λειτουργήσει η όλη διαδικασία 
αθροιστικά, αλλά μέσα σ’ ένα πλαίσιο επαναπροσδιοριστικό. 

Τελειώνοντας το διδακτικό δίωρο, ανατίθεται στους μαθητές να πάρουν συνε-
ντεύξεις για την περίοδο της δικτατορίας από μέλη της οικογένειάς τους (παπ-
πούδες και γονείς κατά προτίμηση), προκειμένου να διαπιστώσουν πώς βίωσαν 
την περίοδο εκείνη μέλη του περιβάλλοντός τους. Οι άξονες βάσει των οποίων 
θα διατυπωθούν οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων θα καθοριστούν στην τάξη. Η 
προτροπή για τη λήψη συνεντεύξεων – αφηγήσεων ζωής από παππούδες και 
γονείς οφείλεται στην προσπάθεια να προσεγγιστούν διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες, ώστε να διακρίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες επιμέρους διαφορές 
και τρόπους αντίληψης των πραγμάτων, που μπορεί να οφείλονται σε ποικίλους 
παράγοντες, όπως π.χ. η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Έτσι, το όλο ζήτημα 
αποκτά προσωπική νοηματοδότηση για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ενώ η ίδια 
η εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα και σχετίζεται με την καθημερινή τους 
ζωή (Μαυρόπουλος, 2013: 52). Παράλληλα, οι μαθητές αρχίζουν να ασχολούνται 
με θεμελιώδεις έννοιες, όπως αυτή της «Μνήμης», ενώ έρχονται σε επαφή και 
με έναν άλλο κλάδο της Ιστορίας, αυτόν της Προφορικής Ιστορίας (Thompson, 
2008). Με τη δραστηριότητα αυτή εντάσσουν το ατομικό γεγονός στο κοινωνικό 
και ανακαλύπτουν τις πολλαπλές εκδοχές της αλήθειας.

4.3. Ενδεικτική περιγραφή φύλλων εργασίας

Ειδικότερα, η Ομάδα Α καλείται να εντοπίσει στο σχολικό βιβλίο τις μεταρρυθμίσεις 
των κυβερνήσεων Παπανδρέου και να τις ταξινομήσει, να επεξεργαστεί γραπτές 
πηγές, μία από το σχολικό βιβλίο και μία που έχει επιλέξει ο διδάσκων καθηγητής, 
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ώστε να φωτίσει τις πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης Γεώργιου Παπανδρέου 
– βασιλιά Κωνσταντίνου και στη συνέχεια να δραματοποιήσει τη διαφωνία αυτή 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6). Με αυτές τις δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στους μαθη-
τές να αναπτύξουν δεξιότητες ταξινόμησης, αλλά και ανακάλυψης της ιστορικής 
γνώσης μέσω γραπτών πηγών. Στην επεξεργασία των πηγών, ιδιαίτερη σημασία 
όμως θα δοθεί –και με τη βοήθεια του διδάσκοντος– στον «εσωτερικό έλεγχο» της 
πηγής, με έμφαση, αφενός, στην «καταγραφή της τυπολογίας τους, τη γλωσσική 
και λεξιλογική τους ανάλυση σε σχέση με τους κώδικες της συγκεκριμένης κάθε 
φορά ομάδας, κοινωνίας και εποχής στις οποίες παραπέμπουν, την ιδιαιτερότητα 
του ύφους τους, και αφετέρου, την αξιοπιστία του συντάκτη των πληροφοριών, 
η οποία ελέγχεται όσον αφορά τις προθέσεις του και τις σκοπιμότητες που εξυ-
πηρετεί…» (Κόκκινος, 2004: 61). 

Η Ομάδα Β καλείται να αξιοποιήσει δύο πολιτικές γελοιογραφίες του Κώστα 
Μητρόπουλου, καθώς και την εικόνα 2 του σχολικού βιβλίου σε μια δραστηριότη-
τα δημιουργικής γραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7). Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο 
των δημοσιογράφων και πρέπει να γράψουν ένα ρεπορτάζ για τα Ιουλιανά σε 
μια εφημερίδα της εποχής. Οι γελοιογραφίες ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία 
των εικονιστικών πηγών. Οπωσδήποτε οι μαθητές, προκειμένου να ανταποκρι-
θούν στη δραστηριότητα, θα ακολουθήσουν την πορεία: Παρατήρηση, Περιγραφή, 
Ερμηνεία (Αζέλης, 2004: 149). Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται εδώ να 
κατανοήσουν το πώς η σάτιρα μπορεί να αποτελέσει όχημα άσκησης κριτικής, 
αλλά και το ότι η ίδια είναι που «προλειαίνει τον δρόμο για την πειθώ», καθώς 
και ότι ο Τύπος αποτελεί σημαντική ιστορική πηγή (Αζέλης, 2004: 154).

5. Συναιρώντας το παρελθόν: το φαινόμενο της κρίσης 
στον χώρο και τον χρόνο

Με το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8), το οποίο διανέμεται σε 
όλες τις ομάδες, επιδιώκεται ο συγκερασμός των γνώσεων που αποκόμισαν οι 
μαθητές και από τα τρία διδακτικά σενάρια μέσω της συνεξέτασης των φαινομέ-
νων, αλλά και η τομή του άξονα του χώρου με τον άξονα του χρόνου στο σημείο 
της κρίσης: πολιτικής, κοινωνικής, ηθικής και οικονομικής, με σκοπό να εξα-
χθούν τα τελικά, συνολικά συμπεράσματα. Η διαδικασία αυτή δεν αναιρεί την 
ιστορική διάσταση των γεγονότων, η οποία άλλωστε προβλήθηκε ιδιαιτέρως στα 
τρία επιμέρους στάδια. Στηρίζει, αντιθέτως, την αρχή ότι η Ιστορία «δεν αφορά 
μόνο ένα απόμακρο και νεκρό παρελθόν» και αναγνωρίζει πως με την επεξεργα-
σία ουσιαστικών ερωτημάτων, υποθέσεων και συμπερασμάτων γίνεται δυνατή η 
κατανόηση του παρόντος (Νάκου, 2004: 163).
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Συγκεκριμένα, αρχικά ζητείται από τις ομάδες, αξιοποιώντας τα προηγούμενα 
φύλλα εργασίας τους, να συμπληρώσουν τους πίνακες με τις ομοιότητες και τις δια-
φορές των τριών περιόδων που διερεύνησαν: της κλασικής Αθήνας των Τριάκοντα, 
του μεσοπολεμικού ολοκληρωτισμού και της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Οι 
πίνακες είναι χωρισμένοι σε θεματικά πεδία, οπότε κάθε ομάδα αναλαμβάνει από 
ένα πεδίο. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, πέρα από την καλλιέργεια 
γνωστικών δεξιοτήτων, είναι, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην 
ολομέλεια, να καταδειχθούν οι υπερ-χρονικές αναλογίες στα αίτια ανόδου των 
τυράννων, στις μεθόδους τους και στις αντιδράσεις που πυροδοτούν αυτές στους 
δημοκρατικούς πολίτες, αλλά και η διαφορετική κατάληξή τους, προϊόν τόσο εξω-
γενών παραγόντων όσο και του ενδογενούς αξιακού συστήματος κάθε κοινωνίας.

Εν συνεχεία, οι αρχικές ομάδες διαλύονται και οι μαθητές και οι μαθήτριες 
καλούνται να συμμετάσχουν ως δρώντα υποκείμενα σε ένα άχρονο και μυστη-
ριώδες παιχνίδι ρόλων: εννιά μαθητές θα παραστήσουν τους τυράννους και των 
τριών εποχών, εννιά τα θύματά τους και οι άλλοι εννιά τους δημοσιογράφους. 
Οι μαθητές καλούνται να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις για τα επιχειρήματά 
τους, τις ερωτήσεις τους και τα αναμενόμενα αντεπιχειρήματα των… αντιπάλων!

Το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο, παρακινώντας τους μαθητές να μπουν 
στη θέση των ιστορικών υποκειμένων που μελετούσαν, υπηρετεί μια σειρά από 
στόχους, αφού ενεργοποιεί τη φαντασία των μαθητών και ενισχύει την κριτική 
τους σκέψη, καθώς καλούνται να συγκρίνουν και εν τέλει να συναιρέσουν τα κίνη-
τρα και τις αντιδράσεις διαφορετικών ιστορικών υποκειμένων, και αναπτύσσει τη 
μαθητική ενσυναίσθηση και καλλιεργεί την πολυπρισματική θέαση των γεγονότων.

6. Συμπεράσματα

Σε αυτό το άρθρο επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε, όχι μόνο μία διδακτική πρόταση, 
αλλά και έναν τρόπο προσέγγισης της διδακτικής πράξης. Αυτός στηρίζεται στην 
άμεση σύνδεση των επιστημονικών γνώσεων του/της εκπαιδευτικού και του γνω-
στικού αντικειμένου (που καλείται να διδάξει) με την πραγματικότητα που βιώνουν 
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από αυτήν την άποψη, στη θέση της Ιστορί-
ας, Αρχαίας και Νεότερης, θα μπορούσαν να βρίσκονται η Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, η Νεοελληνική Λογοτεχνία ή ακόμα και τα Καλλιτεχνικά ή η Μουσική.

Το ζητούμενο να γίνει ο/η εκπαιδευτικός «δημιουργός ενός διδακτικού υλικού 
προσιτού στους μαθητές, διδάξιμου και παιδαγωγικά ενδεδειγμένου και απο-
τελεσματικού», που θα διαμορφώνει υπεύθυνα υποκείμενα, ίσως να μην είναι 
τελικά ένας φιλόδοξος, «άπιαστος» στόχος. Η εισαγωγή επιστημονικού ή άλλου 
υλικού στη σχολική τάξη δεν πρέπει βέβαια να γίνεται άκριτα. Το σχολικό βιβλίο, 
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η «διδακτέα ύλη» και οι απαιτήσεις τους αποτελούν έναν ασφαλή γνώμονα για 
την πορεία του εκπαιδευτικού: οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν και την εξέλιξη 
των πολιτικών θεσμών στην αρχαία ελληνική πόλη-κράτος και την Ευρώπη του 
Μεσοπόλεμου και την Ελλάδα της επταετίας. Η επίγνωση των δυνατοτήτων των 
μαθητών, των αναγκών και των ευαισθησιών τους συμπληρώνει τους περιορι-
σμούς: οι μαθητές της Γ́  Γυμνασίου δεν θα κερδίσουν από την «περιήγησή» τους 
σε επιστημολογικές προσεγγίσεις της έννοιας «κρίση», ούτε από τη λεπτομερή 
ανάλυση των βιβλιογραφικών τάσεων για τις τρεις περιόδους. Όμως οι μαθητές 
και οι μαθήτριες μπορούν να προσεγγίσουν πτυχές της ιστορίας των κρίσεων σε 
διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, μελετώντας με ομαδική εργασία πρωτογενείς 
ιστορικές πηγές που δεν περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο, και να καταλήξουν σε 
συμπεράσματα που θα συνδέσουν με τις πληροφορίες του βιβλίου τους αλλά και 
με τις δικές τους εμπειρίες, χωρίς αυτό να γίνεται με άμεσο και «φορτικό τρόπο».
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