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Η ιστορική παιδεία ως αντίδοτο στην 

κρίση 

«Στη σημερινή συγκυρία, η κοινωνία μας χρειάζεται να πιει από την κρήνη της Ιστορίας 
περισσότερο από ποτέ!», υποστηρίζει η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου 
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Tα δύο τελευταία χρόνια μια ομάδα τολμηρών Ελλήνων πανεπιστημιακών 
δασκάλων εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει τα πρώτα ελληνικά 
«Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα». Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι 
το «Mathesis» (mathesis.cup.gr). 

Παρουσιάσαμε εκτενώς και εγκαίρως στους αναγνώστες μας την εκπαιδευτική 
αλλά και την κοινωνική σημασία αυτού του προγράμματος με τη βοήθεια του 
Στέφανου Τραχανά, εμπνευστή και συντονιστή του «Mathesis» και προέδρου 
των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης που ανέλαβαν να υλοποιήσουν 
αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα (βλ. «Εφ.Συν.» 24-10-2015). 

Από τις 16 Νοεμβρίου, οπότε ξεκίνησαν επίσημα οι δύο πρώτοι κύκλοι 
διαδικτυακών μαθημάτων, ήταν εντυπωσιακή η ανταπόκριση του κοινού: στον 
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πρώτο κύκλο, μια πλήρη εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική με μαθήματα του 
Στέφανου Τραχανά, έχουν ήδη γραφτεί 3.500 «μαθητές», ενώ στον δεύτερο 
κύκλο, που αφορά την Ιστορία του Νέου Ελληνισμού από τον 11ο έως τον 
18ο αιώνα με μαθήματα της γνωστής ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου, έχουν 
γραφτεί πάνω από 5.500! 

Ζητήσαμε από την κυρία Ευθυμίου να μας μιλήσει γι’ αυτήν τη διαδικτυακή 
«περιπέτεια» αλλά και για την επιτακτική ανάγκη, σε μια τόσο κρίσιμη καμπή 
της ιστορίας μας, να καλλιεργήσουμε συστηματικά και μαζικά την ιστορική μας 
συνείδηση. 

• Γιατί εσείς, μια «παραδοσιακή» καθηγήτρια Ιστορίας, αποφασίσατε 
τελικά να υποκύψετε στους μετανεωτερικούς πειρασμούς της 
διαδικτυακής παιδείας (αλλά και στις επίμονες πιέσεις του Στέφανου 
Τραχανά); Ποιες σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες έρχονται να 
ικανοποιήσουν οι δύο κύκλοι μαθημάτων Ιστορίας που αναλάβατε; 

Πράγματι, το εγχείρημα των ΠΕΚ έφτασε σε μένα μέσω του Στέφανου 
Τραχανά και της εμπιστοσύνης που μου έδειξε. Ελπίζω να μην τον διαψεύσω. 

Για μένα είναι ένα εγχείρημα που θα έλεγα πως, κατ’ αρχήν, δεν μου ταιριάζει, 
μια και πιστεύω πως η διδασκαλία είναι ερωτική διαδικασία, που απαιτεί την 
άμεση επαφή διδάσκοντος και διδασκομένου και απογειώνεται μόνον με την 
ένθεν και ένθεν διασταύρωση των δρόμων του μυαλού με εκείνους του 
προφορικού Λόγου και των ανθρώπινων κωδίκων που άφατα μετέχουν της 
άμεσης διδασκαλίας. 

Η διαδικτυακή διδασκαλία, ωστόσο, διαθέτει τα ισχυρά στοιχεία της 
τεχνολογίας: τη δυνατότητα της απεριόριστης διάχυσης (κάτι απαραίτητο 
τώρα που η Γη αποκτά, τόσο γρήγορα, και νέα δισεκατομμύρια πληθυσμού) 
και τη δυνατότητα της δωρεάν διάχυσης (κάτι επίσης σημαντικότατο 
προκειμένου η πανεπιστημιακή διδασκαλία να γίνει απόλυτα δημοκρατική και 
να μπορεί να φθάνει σε κάθε γωνιά της γης και σε κάθε ενδιαφερόμενο). 

• Η διαδραστικότητα και η συνεργατική μάθηση μεταξύ όσων τα 
παρακολουθούν είναι δύο χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα 
ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα από το καθιερωμένο μαθησιακό 
πρότυπο. Από την άλλη, όμως, πρόκειται για μαθήματα που τα διδάσκει 
ή τα παρακολουθεί κανείς απομονωμένος στο σπίτι του. Αν αυτό το 
μοντέλο μαζικής ψηφιακής εκπαίδευσης επικρατήσει τελικά, δεν 
υπάρχει ο κίνδυνος να απολέσουμε για πάντα τον δημόσιο χαρακτήρα 
και τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του πανεπιστημίου; 

Εχετε δίκιο, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Η συμμετοχή των ατόμων στην 
ομαδική εκπαίδευση εμπεριέχει την ισχυρότατη και ζωτικής σημασίας 
παράμετρο της άμεσης συνύπαρξης των ανθρώπων, η οποία, με τη σειρά 
της, σαν ένα εργαστήρι, διαμορφώνει νήματα κοινωνικής συμπεριφοράς που 
συνδέουν κοινωνίες και ανθρώπους. 



Η ατομική, μοναχική μάθηση θα οδηγήσει, κατά τη γνώμη μου, σε 
δυσλειτουργικότερους συναισθηματικούς και πολιτικούς δρόμους τις 
κοινωνίες. 

Αυτό, όμως, δεν θα είναι παρά μία πλευρά των όσων επαναστατικών και 
ανατρεπτικών πρόκειται αναπόφευκτα να συμβούν –και μάλιστα στο άμεσο 
μέλλον!– στη ζωή των ανθρώπων. Και θα αποτελέσει αναμφίβολα μία ακόμη 
πρόκληση για την ανθρωπότητα. 

• Ο τίτλος των διαδικτυακών μαθημάτων σας είναι «Ενα τέλος μια αρχή: 
Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 11ος-18ος αιώνας». Μια ευρύτατη και 
αποφασιστική ιστορική περίοδος, αφού σε μεγάλο βαθμό καθόρισε τα 
βασικά εθνικά, πολιτικοκοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά (αλλά 
και τα ελαττώματα) της νεότερης Ελλάδας. Αραγε, οι σύγχρονοι Ελληνες 
γνωρίζουν την Ιστορία τους, κι αν όχι, τι φταίει για αυτό το παιδαγωγικό 
κενό; 

Είναι γενικά παραδεκτό και τονίζεται σε όλους τους τόνους ότι δεν γνωρίζουμε 
την ιστορία μας και ας μιλούμε τόσο πολύ γι’ αυτήν. 

Καθώς είμαστε ένας λαός συγκρουσιακός αλλά και πλεγματικός, την ιστορία 
μας συνήθως την προσεγγίζουμε –όσο και όταν την προσεγγίζουμε– 
αποσπασματικά, προκατασκευασμένα, σχεδόν υστερικά, χωρίς την αναγκαία 
ψυχραιμία και τη νοητική ουδετερότητα που θα μας επέτρεπαν να 
κατανοήσουμε τις παραμέτρους της και, εξ αυτού, τις παραμέτρους του 
καθενός μας μέσα σε αυτήν, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. 

Οσο για το σχολείο, φαίνεται ότι, από πολλού, σε αυτό η Ιστορία «διδάσκεται» 
ως αποστήθιση, χωρίς τη συμμετοχή του χάρτη, χωρίς τον συνδυασμό των 
γεγονότων, χωρίς την ερμηνεία και την παράθεση των πολλαπλών όψεων 
των πραγμάτων. 

Και δυστυχώς –όπως ομολογούν οι φοιτητές μου κάνοντας ανασκόπηση των 
μαθητικών τους χρόνων– διδάσκεται, συχνά, από εκπαιδευτικούς που ούτε τη 
γνωρίζουν, ούτε την πιστεύουν, ούτε δυστυχώς χαίρονται να τη διδάσκουν. 

• Σε ποιο βαθμό η συστηματική καλλιέργεια της ιστορικής μας 
συνείδησης θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτή την τόσο δύσκολη 
όσο και αποφασιστική καμπή της ιστορίας μας; 

Σε τεράστιο βαθμό. Θεωρώ πως σήμερα η κοινωνία μας, στη συγκυρία που 
βρίσκεται, χρειάζεται να πιει από την κρήνη της Ιστορίας περισσότερο από 
ποτέ! Και όχι μόνον της ελληνικής ιστορίας αλλά και της ιστορίας της 
ευρύτερης περιοχής, της ευρωπαϊκής ιστορίας και, τέλος, της παγκόσμιας 
ιστορίας. 

Ετσι, όλοι μας, μέσα από τη συνομιλία με το παρελθόν και μέσα από τη 
γνώση του «άλλου», θα βελτιώσουμε την κατανόηση του εαυτού μας, ως 
ατόμων και ως κοινωνίας, ενδυναμώνοντας τις ατομικές και συνολικές αντοχές 



ώστε να διαμορφώσουμε τις συντεταγμένες της δράσης μας. Οι καιροί ου 
μενετοί. 


