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Οι νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις των ιστορικών πηγών 

• Η μετάβαση από τη μακροϊστορία στη μικροϊστορία (ιστορία της
καθημερινής ζωής), η οποία αποκαλύπτει την Ιστορία σαν μια ροή με
πολλές όψεις και ατομικά κέντρα (Iggers 1999)

• Μια μορφή κοινωνικής Ιστορίας «από τα κάτω», που αναδεικνύει «τα
άτομα που μέσα από την περιπέτεια του βίου και της σκέψης τους
λειτουργούν ως πρίσματα για την αναγωγή του ιδιαίτερου και
ατομικού στο γενικό και συλλογικό» (Κόκκινος 1998)

• Οι ιστορικές πηγές αντιμετωπίζονται όχι ως «τεκμήρια», αλλά ως
ενδείξεις, ως στοιχεία συμβολικών κωδίκων, που αποδεσμεύουν
σημασία και επιδέχονται ερμηνεία (Κόκκινος 1998)



Αρχείο είναι: 



Η μελέτη του αρχειακού υλικού

α. προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να
πραγματευτούν αθέατες ή παραμελημένες όψεις της
ιστορίας σε μικροκοινωνικό επίπεδο

β. μεταβάλλει την εκπαιδευτική διαδικασία από
παραδοσιακή-κειμενοκεντρική σε διερευνητική-συνεργατική,

γ. μας φέρνει περισσότερο κοντά στον άνθρωπο με τις
δραστηριότητές του, τα συναισθήματά του, τις ψυχολογικές
όψεις των κινήσεών του και των επιλογών του στο χώρο
δράσης του.



Η μελέτη του αρχειακού υλικού: 

α. Φέρνει στο φως ένα σώμα πληροφοριών, που μοιάζουν
ικανές να οριοθετήσουν το παρελθόν μιας περιοχής και να
επαναπροσδιορίσουν τη σχέση του υλικού με τη σημερινή
της κατάσταση.

β. Προσφέρει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην
ανάδειξη μια ιστορίας “από τα κάτω”, δηλαδή να
αναδείξουμε τις “φωνές των άσημων ανθρώπων” που
έζησαν και έδρασαν σε έναν τόπο

γ. Δίνει μια σημαντική ευκαιρία να ενεργοποιήσουμε τη
σχολική κοινότητα από εξιστορούμενο αντικείμενο σε
ιστορούν υποκείμενο.



Τα αρχεία της σχολικής μονάδας



α. Ο εντοπισμός των πηγών

β. Συνοπτική καταγραφή αρχειακού υλικού

Φωτογράφιση, φωτοτυπία, σκανάρισμα

γ. Αποδελτίωση και ταξινόμηση (όλα εξαρτώνται από το θέμα)

δ. Σημειώσεις μεθόδου  ή ημερολόγιο δραστηριοτήτων

ε. Ειδικά δελτία και πίνακες



Από τις πηγές στα θέματα 



1Ο στάδιο.  (περιγραφικό)

• Καταγράφουμε: 



2ο στάδιο.  Έρευνα με συσχέτιση παραγόντων 















Ξηροκρήνη
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Ιστορικός περίπατος στη γειτονιά





67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης





19o Δημοτικό Σχολείο







Η β’ τάξη του σχολείου. Νοέμβριος 1935



Η δ’ τάξη του σχολείου. Νοέμβριος 1935



Διδακτική πρόταση: Ανακαλύπτω το παρελθόν της γειτονιάς μου, 
περπατώντας στους δρόμους και ερευνώντας τα αρχεία του σχολείου μου

Ονόματα εκπαιδευτικών: Δημήτριος Γουλής, Χαρίκλεια Πασσίδου.

Οι μαθησιακοί πόροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

Α. Τα μαθητολόγια του 19ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, 1926-1929. 

Β. Παλιές φωτογραφίες της γειτονιάς αλλά και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. 

Γ. Ιστοσελίδες με κείμενα και φωτογραφίες για την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης, καθώς και αντίστοιχες ομάδες στο Facebook. 

Δ. Φύλλα εργασίας με τις ερωτήσεις των μαθητών και μαθητριών για τις 
συνεντεύξεις. 

Ε. Πίνακες και γραφικές αναπαραστάσεις σε Φύλλα Excel, που 
δημιουργήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες και περιέχουν τους 
τόπους καταγωγής και τα επαγγέλματα των γονέων της εποχής. 

ΣΤ. Βιβλία που αναφέρονται στην ιστορία της Θεσσαλονίκης.



Το Βιβλίο 
Πιστοποιητικών 

Σπουδής
1930
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 1927-1934

ΣΧ. ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΙΣΡΑΗΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ 

1927-28 26    (404)
1928-29 22
1929-30 24
1930-31 25
1931-32 0
1932-33 1
1933-34 1
ΣΥΝΟΛΟ 99

Μαθητές/τριες εβραϊκού θρησκεύματος 
13ο / 19ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης



Το επάγγελμα του πατέρα
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Πηγή: Αρχεία 
Ι.Κ.Θ



Το καπνεργοστάσιο Ρεζί στο Βαρδάρι



Τα ερείπια του Ρεζί;



Ο έφορος του Εβραϊκού Μουσείου κ. Χεκίμογλου
ενημερώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες για
την τοπογραφία της περιοχής Ξηροκρήνης από το
18ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα





Η καταγωγή των προσφυγόπουλων 1928



Τα επαγγέλματα της γειτονιάς μας το 1928







• Τα σχολικά αρχεία δεν διαθέτουν την αφηγηματική
αναπαράσταση του παρελθόντος.

• Η πρώτη ύλη της Ιστορίας, οι πηγές, είναι στις
περισσότερες περιπτώσεις κείμενα που παλινδρομούν
ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα και την
αφηγηματική αναπαράσταση, ενώ αφετέρου η
ιστοριογραφική πράξη δομείται ως τριπλή γλωσσική
διαμεσολάβηση μεταξύ ιστορικών πηγών και παρελθόντος,
πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών
(Κόκκινος, 1998)



• H ιστορική γνώση είναι έμμεση, καθώς το παρελθόν δεν 
μπορεί να είναι άμεσα προσιτό. 

• Η ανασύνθεσή της προϋποθέτει: 

α) να κατέχουμε τις κατάλληλες πηγές, 

β) να τις κατανοούμε και 

γ) να έχουμε βάσιμους λόγους να τις εμπιστευόμαστε 

(Samaran, 1985)



Η επινόηση της αφήγησης του παρελθόντος

Η επινόηση μιας αφηγηματικής κατάστασης και η 
τοποθέτησή της πλάι στο αρχειακό υλικό συνιστά μια 
απόδοση νοήματος σε πληροφορίες, που

• πληροί τουλάχιστον δύο από τα επιστημολογικά αξιώματα 
για την ιστορική γνώση 

• ανταποκρίνεται με ένα νέο τρόπο, στους στόχους και τις 
προτεραιότητες, που θέτει το ΔΕΠΠΣ τόσο για την 
παραγωγή του γραπτού λόγου όσο και για τη διαχείριση της 
πληροφορίας.  



“Οι αφηγήσεις των απόντων”

Α. Τα ερευνητικά ερωτήματα:

- Ποιοι ζούσαν πριν από χρόνια στην περιοχή μας;  

- Πώς και πότε ήρθαν;  

- Πώς ήταν η περιοχή μας πριν από 100 χρόνια; 

- Ποιες οι  ομοιότητες και οι  διαφορές των ανθρώπων με τη  
σημερινή πραγματικότητα; 

- Πώς ήταν η ζωή στο παλιό σχολείο της περιοχής μας; Πού 
βρισκόταν;  



«Ταξίδια στο χρόνο»

• Οι μαθητές/τριες έκαναν στάσεις και «παρατηρούσαν» 
κάθε φορά τι έβλεπαν γύρω τους το 1990, το 1950 και το 
1925.

• Μικρού μήκους ταινία, που δημιουργήθηκε από  του 
μαθητές/τριες του σχολείου το 2012 με τίτλο «Ένα 
παράξενο ταξίδι» και αφορά μια φανταστική συνάντηση 
των σύγχρονων μαθητών με τα παιδιά του παρελθόντος. 



Το μαθητολόγιο 
του 1928









… διαλέγοντας το πρόσωπο



… διαλέγοντας το πρόσωπο



… φτιάχνοντας    
την καρτέλα 
της Aναστασίας



… αντλώντας στοιχεία από το Διαδίκτυο για τη χαμένη 
πατρίδα του μαθητή που περιγράφουμε…





H ιστορία του 
Αναστάση
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H ιστορία του 
Αναστάση



• https://auth.academia.edu/DimitrisGoulis

• dagoulis@film.auth.gr  


