
Γιατί και πώς  

μελετούμε την Ιστορία; 

http://9mouses-velvento.gr/mouses.html


Στο μάθημα αυτό θα πληροφορηθούμε: 

 τι είναι η Ιστορία, 

 γιατί μελετούμε την Ιστορία, 

 πώς θα την μελετήσουμε αντικειμενικά και 

αμερόληπτα. 

http://www.istorikathemata.com/2010/09/blog-post_07.html


Ετυμολογία και 
σημασία  

της λέξεως Ιστορία: 

Οἶδα = γνωρίζω.  
ἵδτωρ > ἵστωρ = γνώστης.  
ιστορώ = αναζητώ πληροφορίες, επιδιώκω τη γνώση. 
ιστορία = η μελέτη των γεγονότων του παρελθόντος 
εστιασμένη κυρίως στην ανθρώπινη, δραστηριότητα έως την 
παρούσα εποχή. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://xa.yimg.com/kq/groups/15328200/homepage/name/homepage.jpg?type=sn&imgrefurl=http://groups.yahoo.com/group/istoria/&h=312&w=360&sz=17&tbnid=7hSiWOws9FlVOM:&tbnh=89&tbnw=103&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo


Ποιες λέξεις έρχονται στο μυαλό μας  

όταν ακούμε τη λέξη «Ιστορία»; 

Τόπος 

Γεγονότα 

Χρόνος 

Πρόσωπα 

http://www.memphis.edu/history/clio.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2334,8910/


• Ιστορία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται κυρίως με 
το παρελθόν του ανθρώπου.  

• Γράφεται από ειδικούς επιστήμονες, τους ιστορικούς. 
Ο ιστορικός παίρνει πληροφορίες για το παρελθόν από 
τις γραπτές πηγές. 

• Μελετώντας τις πηγές αυτές, καταγράφει το 
ανθρώπινο παρελθόν (πρόσωπα, γεγονότα, σχέσεις 
κρατών, πολιτισμό, τέχνες, γράμματα κλπ). 

• Το χρονικό διάστημα που προηγείται των γραπτών 
πηγών ονομάζεται «Προϊστορία». 

• «Ιστορικοί» ονομάζονται οι πολιτισμοί που μας έχουν αφήσει 
γραπτά μνημεία, τα οποία είμαστε σε θέση να διαβάσουμε, και 
«προϊστορικοί» οι πολιτισμοί, που δεν μας έχουν αφήσει 
γραπτά μνημεία ή μας έχουν αφήσει γραπτά μνημεία, τα οποία 
δεν είμαστε σε θέση να διαβάσουμε. 

Ιστορία είναι η επιστήμη που μελετά το ανθρώπινο παρελθόν 



Ο προϊστορικός άνθρωπος 

http://www.archaiologia.gr/blog/2010/10/14/%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%89%CF%82-%CE%B8%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1-2/


Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού: 
αφορμή για βαθύτερη γνώση του ανθρώπου 

 Ο άνθρωπος είναι δημιουργικό πλάσμα και με την 
πολιτιστική του εξέλιξη δημιουργεί ιστορία. 

  Στην ιστορική έρευνα καταγράφονται και 
αξιοποιούνται οι σκέψεις, οι αποφάσεις και οι 
ενέργειες του ανθρώπου.  

 Παράλληλα όμως καταγράφονται και τα 
συναισθήματα του: ο φόβος, η αγωνία, η ελπίδα και 
η αισιοδοξία.  

 Η μελέτη της ιστορίας λοιπόν φωτίζει τις βαθύτερες 
πτυχές του ανθρώπου, αυτές που του δίνουν το 
κίνητρο να δημιουργήσει.  



Σκοπός μελέτης της Ιστορίας 

 Γνώση των    γεγονότων του παρελθόντος 

 Κατανόηση του παρόντος 

 Σχεδιασμός του μέλλοντος. 

Η Ιστορία μας δείχνει τα λάθη του 
παρελθόντος  και έτσι μας βοηθά να μην 
τα επαναλάβουμε στο μέλλον.                                                   

Ιστορία = Δάσκαλος της ζωής 



Έργο του ιστορικού 

 Έρευνα, 

 καταγραφή 

 αξιολόγηση των γεγονότων. 

 Διερεύνηση των αιτίων και αφορμών που 

οδήγησαν σ’ αυτά. 



                Αίτια και αφορμές:  
    η βάση της ιστορικής έρευνας 

 Η αφορμή είναι ο σπινθήρας που πυροδοτεί 
τα αίτια και  

 η διερεύνησή της είναι ευκολότερη απ’ αυτή 
των αιτίων. 



Τα συμπεράσματα της ιστορικής έρευνας 

 Τα συμπεράσματα βασίζονται στα 
αποτελέσματα των ιστορικών γεγονότων. 

 Τα αποτελέσματα είναι δύο ειδών: 
 Αυτά που εκδηλώνονται άμεσα και 

επισημαίνονται εύκολα, λόγω της σαφήνειας των 
γραπτών πηγών. 

 Αυτά που εμφανίζονται αργότερα (έμμεσα) και 
απαιτούν προσεκτική μελέτη της χρονικής 
περιόδου που ακολουθεί μετά τα γεγονότα. 



1. μεταφερθεί ο ίδιος στην 

εποχή που μελετά 

2. ελέγξει την αξιοπιστία 

των πηγών του 

3. με τη συγγραφή του δεν 

υπηρετεί ιδεολογικές και 

πολιτικές σκοπιμότητες. 

Αντικειμενικότητα και αμεροληψία 
επιτυγχάνονται όταν ο ιστορικός: 

αντικειμενικότητα = απουσία υποκειμενισμού κατά την περιγραφή της πραγματικότητας. 
αμεροληψία = μη επηρεασμός από προτιμήσεις ή υποκειμενικές γνώμες κάποιου όταν 
πρόκειται να πάρει θέση για κάτι, έλλειψη προσωποληψίας. 
αδέκαστος = Ανώτερος χρημάτων, που δε δωροδοκείται, που δε χαρίζεται, ο αμερόληπτος, 
δηλαδή εντιμότητα, ακεραιότητα. 
παρρησία = η ελεύθερη έκφραση γνώμης, το να εκφράζει κανείς την άποψή του με 
θάρρος και ειλικρίνεια. 



  

1) Ιστορικός 
αναχρονισμός,  

2) αθεμελίωτος 
στοχασμός (ερήμην 
των πηγών), 

3) ιδεολογική χρήση 
της Ιστορίας,  

καταργούν  

τον ιστορικό  

και την έρευνά του. 

Επισημαίνουμε! 



Λέξεις και φράσεις κλειδιά του μαθήματος 

 Ιστορία 

 Ανθρώπινος πολιτισμός 

 Ιστορική έρευνα 

 Αίτια και αφορμές 

 Αποτελέσματα 

 Συμπεράσματα 

 Αντικειμενικότητα και αμεροληψία. 



1. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας ιστορικός (ο Η. Heimpel) είπε ότι η 

ιστορία είναι μια «προσπάθεια σωτηρίας και θεραπείας» του 

ανθρώπου, καθώς και «συμφιλίωσης» των ανθρώπων μεταξύ τους. 

Πώς κατανοείτε εσείς αυτή την άποψη; 

Ο Γερμανός Hermann Heimpel παραδέχτηκε ότι οι Γερμανοί 

«εξολόθρευσαν κόσμο» και «έκαναν εκκαθάριση» σε κοινωνικές τάξεις. 

Καταδίκασε τα «στρατόπεδα συγκέντρωσης».  

Ως γνήσιος Προτεστάντης (χριστιανός γερμανικής καταγωγής) τόνιζε ότι 

«Η Ιστορία είναι μια προσπάθεια σωτηρίας και θεραπείας του 

ανθρώπου».  Πίστευε ότι η γνώση της Ιστορίας θα βοηθήσει τους 

λαούς της Ευρώπης να «συμφιλιωθούν». Έτσι οι φρικτές πράξεις των 

ΝΑΖΙ θα γίνουν  μακρινό παρελθόν – που δεν πρέπει να επαναληφθεί.    

Όπως έλεγε ο Heimpel:           

 «Αν θεωρήσουμε τον πόλεμο ως αρρώστια της ανθρωπότητας, η 

Ιστορία μπορεί να λειτουργήσει  λυτρωτικά και θεραπευτικά για τον 

άνθρωπο».    

 «Η αμερόληπτη και αντικειμενική γνώση της Ιστορίας θεραπεύει 

τον άνθρωπο από την τάση και τη ροπή να πολεμάει, να κατακτά και να 

καταστρέφει».    

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 



2. Ένας αξιόλογος ιστορικός του 4ου μ.Χ. αιώνα, ο Αμμιανός Μαρκελίνος, 

έγραψε ότι στην ιστορία «δεν αξίζει κανείς να διηγηθεί όλα όσα 

συμβαίνουν στα ταπεινά άτομα». Ποιες σκέψεις σας δημιουργεί η άποψη 

αυτή; Συσχετίστε την απάντηση σας με την άποψη που διδαχθήκατε, ότι, 

δηλαδή, ο ιστορικός πρέπει να κάνει επιλογή των σημαντικότερων 

γεγονότων. 

Ο Μαρκελλίνος πιστεύει ότι η Ιστορία περιγράφει τα   

σημαντικά γεγονότα.   
̶ Και ο Ηρόδοτος ο ίδιος γράφει: «ἱστορίης ἀπόδειξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ 

γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ 

θαυμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται…» (ο 

ίδιος γράφει για να μην λησμονηθούν με την πάροδο του χρόνου τα έργα 

των ανθρώπων και να μην μείνουν αμνημόνευτα τα μεγάλα και 

θαυμαστά κατορθώματα των Ελλήνων και των βαρβάρων). [ Ηρόδοτος, Α, 

α, 1-2]  

̶ Και ο Θουκυδίδης «… ξυνέγραψε τὸν πόλεµον τῶν Πελοποννησίων καὶ 

Ἀθηναίων… ἐλπίσας µέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν 

προγεγενηµένων» (επειδή προέβλεπε ότι ο πόλεμος αυτός θα ήταν 

σημαντικός). [Θουκυδίδης, Α, 1].     



3. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ιστορικός δε δίνει την πρέπουσα προσοχή 

και σημασία σ' όλους τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το 

παρελθόν. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες αυτού του γεγονότος; 

 

 Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί ιστορικοί που δε δίνουν 
τη πρέπουσα προσοχή και σημασία στο σύνολο των 
παραγόντων που διαμόρφωσαν το παρελθόν.  

 Αυτό συμβαίνει είτε διότι δεν έχουν ελέγξει την 
αξιοπιστία των πηγών τους, είτε γιατί υπηρετούν 
ιδεολογικές και πολιτικές σκοπιμότητες.  

 Και στις δύο περιπτώσεις λείπει η αντικειμενικότητα 
και η αμεροληψία, με συνέπεια να οδηγείται ο 
ιστορικός στην εξαγωγή εντελώς αυθαίρετων 
συμπερασμάτων. 



4. Πιστεύετε ότι οι βασικές προϋποθέσεις συγγραφής της ιστορίας, η 

αντικειμενικότητα και η αμεροληψία, είναι πραγματοποιήσιμες και 

μέχρι ποιο βαθμό; Ποιοι παράγοντες δημιουργούν προβλήματα στην 

πραγματοποίησή τους; 

• Απόλυτη αντικειμενικότητα και αμεροληψία στην μελέτη της 
ιστορίας είναι αδύνατο να υπάρχει.  

• Αυτό συμβαίνει γιατί ο ιστορικός, όπως και κάθε άνθρωπος, 
έχει προσωπικές απόψεις, συμπάθειες και αντιπάθειες που 
αναπόφευκτα τον επηρεάζουν στη μελέτη της 
ιστορίας.Επίσης, προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν, 
όταν ο ιστορικός υπηρετεί πολιτικές και ιδεολογικές 
σκοπιμότητες ή όταν υπάρχουν ελάχιστες πηγές για τα 
γεγονότα που ερευνά.  

• Σε μεγάλο βαθμό όμως, ο ιστορικός μπορεί και οφείλει να 
πετύχει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία, 
ακολουθώντας τις συμβουλές του Λουκιανού «να είναι 
άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος... αβασίλευτος». 

 


