
Μπορεί το µάθηµα της Ιστορίας και του Ελληνικού 
Πολιτισµού να αποτελέσει κίνητρο για την εκµάθηση της 
Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας; 
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Περίληψη 

Αξιοποιώντας τον παιδαγωγικό ρόλο της Ιστορίας και της συµβολής της 
στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των ανθρώπων γενικότερα, και µε 
δεδοµένη την πολιτισµική προσφορά του Ελληνισµού και την πανανθρώπινη 
σηµασία της, µας επιτρέπεται να «χρησιµοποιήσουµε» το µάθηµα της ελληνικής 
Ιστορίας και του ελληνικού Πολιτισµού σαν «όχηµα» που θα παρακινήσει τους 
µαθητές ελληνικής καταγωγής του εξωτερικού να θελήσουν να µάθουν αλλά και 
να εµβαθύνουν στην ελληνική γλώσσα. 
Summary  

History and its contribution to the formation of the human personality in 
general has an educational role beyond any doubt. Moreover, the cultural 
contribution of Hellenic civilization and its importance for the humanity is also 
granted. Therefore, it allowed to utilize the less on of Hellenic History and 
Hellenic Civilization as the vehicle that will motivate Hellenic students of abroad 
to learn as well as to delve into the Hellenic language. 

 
Η Iστορία γεννήθηκε από την επιθυµία των ανθρώπων να κληροδοτήσουν 

στους µεταγενεστέρους τους κάτι από τη ζωή τους. Η σηµασία της ιστορίας στη 
ζωή των ανθρώπων είναι σηµαντική. Λαοί που δε γνωρίζουν το παρελθόν δεν 
µπορούν να προγραµµατίσουν το µέλλον. Άνθρωποι που αγνοούν τα λάθη του 
παρελθόντος είναι βέβαιο πως θα τα επαναλάβουν. Ο Ευριπίδης µε τη φράση 
εκείνη «όλβιος, όστις της ιστορίας έσχε µάθησιν» εκφράζει έµµεσα αυτή την 
επιταγή, δηλαδή να αντλεί ο άνθρωπος διδάγµατα από το παρελθόν . 

Ενώ το ιστορικό γεγονός, ως συνάρτηση πολλών παραγόντων, είναι 
µοναδικό και ανεπανάληπτο, οι άνθρωποι όταν αντιµετωπίζουν ίδια προβλήµατα, 
κάτω από ορισµένες συνθήκες, αντιδρούν γενικά κατά τρόπο οµοιόµορφο. Από 
αυτή την άποψη, ότι δηλαδή «η ιστορία επαναλαµβάνεται», µπορούµε να 
υποστηρίξουµε ότι η Iστορία, ενώ είναι επιστήµη του παρελθόντος, µε κατάλληλη 
επεξεργασία µπορεί να αποβεί και «προεπιστήµη του µέλλοντος» καθότι ο 
άνθρωπος µε τη διεύρυνση του γνωστικού του ορίζοντα, οξύνει την κρίση του, 
αξιολογώντας το σήµερα και προβλέποντας κατά κάποιο τρόπο το αύριο.  

Μέσα από την Ιστορία οι άνθρωποι αποτυπώνουν το στίγµα του 
πολιτισµικού τους πλαισίου και εκφράζουν τη µοναδικότητα και την ετερότητά 
τους. Μέσω της γνώσης του παρελθόντος θα είναι δυνατόν να 
προσανατολιστούν στα προβλήµατα (πολιτικά,  
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κοινωνικά, οικονοµικά) του παρόντος και στους παράγοντες που τα επηρεάζουν . 
Συνεπώς η Ιστορία δε διδάσκει µόνο, αλλά πρωτίστως διαπαιδαγωγεί 



συµβάλλοντας στη διαµόρφωση της προσωπικότητας και οξύνοντας τον πολιτικό 
νου του ατόµου.  

Μέσα από το µάθηµα της Ιστορίας, οι λαοί εντοπίζουν τα στοιχεία της 
πολιτισµικής τους ταυτότητας, επισηµαίνουν ότι ο πολιτισµός είναι αποτέλεσµα 
συλλογικής προσπάθειας, διαπιστώνουν ότι είναι δανειοδότες και δανειολήπτες 
σε µια αέναη πολιτισµική δοσοληψία και αποκτούν αµοιβαίο σεβασµό από τη 
σπουδή της πολιτισµικής συµβολής των άλλων. 

Με την Iστορία το παιδί βοηθείται να εκτιµήσει και να ταυτιστεί µε τη δική 
του πολιτιστική κληρονοµιά, χωρίς να υποτιµά ή να περιφρονεί την κληρονοµιά 
άλλων λαών, και αντλώντας διδάγµατα µέσα από τις θετικές ή αρνητικές όψεις 
της ζωής του παρελθόντος, γίνεται ικανό να ερµηνεύει σύγχρονα γεγονότα υπό 
το φως της ιστορίας και να κατανοεί τις ανθρώπινες σχέσεις, που είναι 
απαραίτητες για την αρµονική συµβίωση των ανθρώπων . Με τη µελέτη της 
τοπικής, εθνικής και παγκόσµιας ιστορίας θα ανακαλύψει τη δική του εθνική 
ταυτότητα, θα καλλιεργήσει το αίσθηµα υπερηφάνειας για την εθνική του ιστορία 
και θα την αντιµετωπίσει µε κριτική διάθεση, χωρίς φανατισµό και µισαλλοδοξία 
για τους άλλους λαούς . 

Από τη µελέτη των ιστορικών γεγονότων οι µαθητές θα αποκοµίσουν 
γνώσεις οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρο, για να καλλιεργήσουν τις 
δεξιότητες που θα αποκτήσουν από τη µελέτη, αλλά θα διαµορφώσουν και 
θετικές στάσεις, που θα αποδειχτούν αξίες χρήσιµες για τη µετέπειτα προσωπική 
και κοινωνική τους ζωή . 

Τίθεται το ερώτηµα, γιατί ειδικά η επιλογή του µαθήµατος της Ιστορίας και 
του Ελληνικού Πολιτισµού θα εξυπηρετήσει στο συλλογισµό του ανωτέρω 
θέµατος και όχι κάποιο άλλο µάθηµα; 

Ας εξετάσουµε όµως πρώτα σε ποια πλαίσια έχει διαµορφωθεί το 
κοινωνικο-πολιτισµικό γίγνεσθαι των µαθητών ελληνικής καταγωγής του 
εξωτερικού υπό το πρίσµα της διαπολιτισµικής προσέγγισης της Ιστορίας.  

Τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού βιώνουν µια πολυπολιτισµική 
πραγµατικότητα και συνήθως κινούνται ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα 
γλωσσικά περιβάλλοντα δηλαδή βιώνουν µια πολυδιάστατη πολιτισµική και 
γλωσσική πραγµατικότητα. Ανάλογα λοιπόν µε το πώς είναι διαµορφωµένες οι 
συνθήκες κοινωνικοποίησής τους, κύρια χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους θα 
είναι η διπολιτισµικότητα- διγλωσσία ή η πολυπολιτισµικότητα-πολυγλωσσία. 

Με την προσέγγιση της ελληνικής Ιστορίας, οι µαθητές έρχονται σε άµεση 
επαφή µε τον ελληνικό πολιτισµό και συνειδητοποιούν τις ρίζες της πολιτιστικής 
τους ταυτότητας, Αυτό τους διευκολύνει να προσεγγίζουν πιο δηµιουργικά τον 
πολιτισµό της χώρας που διαµένουν αναγνωρίζοντας τα κοινά σηµεία και τις 
διαφορές ανάµεσα στους δύο πολιτισµούς, µέσα από τη συνειδητοποίηση του 
«όµοιου» και του διαφορετικού». 

Με άλλα λόγια τούς δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να  
Λέανδρος Αντωνιάδης, Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, Λευκωσία 1989, σ. 10  
Αντώνιος Χουρδάκης-∆ηµήτριος Καραγιώργος, Παιδεία Οµογενών, Θεωρητικές 
και εµπειρικές προσεγγίσεις, Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 1999, σ. 167  
Λέανδρος Αντωνιάδης,, ό.π., σ. 1  
Λέανδρος Αντωνιάδης,, ό.π., σ. 5  



Λέανδρος Αντωνιάδης,, ό.π., σ. 3 συνειδητοποιούν, µέσα από το «µωσαϊκό 
πολιτισµών» που αποτελεί την κοινωνία της χώρας που ζουν, τη δική τους 
πολιτιστική ταυτότητα και να συνεξετάζουν ανά πάσα στιγµή την ιστορία και τον 
πολιτισµό της χώρας από όπου προέρχονται και της χώρας της οποίας είναι 
υπήκοοι. Η πολιτισµική αυτή σύγκριση δεν πρέπει να έχει ως στόχο την 
υπογράµµιση των πολιτισµικών διαφορών, αλλά την ανάδειξη των πολιτισµικών 
οµοιοτήτων και των δυνατοτήτων πολιτισµικής σύνθεσης των δύο πολιτισµών. Οι 
µαθητές πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι µπορούν να συνθέτουν τα δύο 
πολιτισµικά συστήµατα σε ένα ενιαίο σύνολο και όχι ότι ζουν σε δύο διαµετρικά 
αντίθετα πολιτισµικά συστήµατα . Μέσα από αυτόν τον τρόπο προσέγγισης, η 
διδασκαλία της Ιστορίας και του ελληνικού Πολιτισµού θα βοηθήσει τους µαθητές 
να αναπτύξουν την κρίση τους απέναντι στην πολιτισµική πολυµορφία στην 
οποία καλούνται να ζήσουν, αλλά και να σέβονται το «διαφορετικό διπλανό τους. 
Έτσι αποκτούν το µοναδικό προνόµιο- µέσα από τις διπολιτιστικέςή πολύ-
πολιτισµικές παραστάσεις τις οποίες καθηµερινά βιώνουν και µέσα από τις 
συγκριτικές προσεγγίσεις της Ιστορίας και του Πολιτισµού της χώρας προέλευσης 
και της χώρας διαµονής,- να ενισχύουν τη δι-ιστορική και δι-πολιτιστική 
συνείδηση και κρίση τους και να αναλύουν και να κατανοούν καλύτερα 
πολυπολιτισµικά θέµατα, όπως είναι αυτό της µετανάστευσης, σε παγκόσµιο 
επίπεδο, και της πολυπολιτισµικότητας . Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν µια 
σταθερή βάση για την ανάπτυξη της διπολιτισµικής ή της πολυπολιτισµικής τους 
ταυτότητας. 

Μέσα επίσης από τη µελέτη της ιστορικοκοινωνικής και πολιτιστικής ζωής 
που έχει συντελεστεί τόσο στην παροικία όσο και στην Ελλάδα (σύγκριση του 
εδώ και του εκεί), ο µαθητής διευκολύνεται να κατανοήσει και όσα συντελούνται 
γύρω του, αυτά που αφορούν τον κοινωνικό χώρο δράσης του, την παροικία και 
τη χώρα διαβίωσής του ( π.χ. οργάνωση ζωής των µελών της ελληνικής 
παροικίας, πολιτική δράση, εκπαιδευτικά δρώµενα), και που τον προκαλούν να 
συµπράξει και να δράσει αποκτώντας έτσι θετική στάση απέναντι στην ελληνική 
ιστορία και τον πολιτισµό10. Και από αυτή την οπτική η Ιστορία και ο Πολιτισµός 
είναι ένα από τα θέµατα εκείνα που συµβάλλουν ενεργά στη καλλιέργεια της 
ταυτότητας των µαθητών ελληνικής καταγωγής. Φυσικά καθοριστικό ρόλο σε όλα 
αυτά παίζει η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και των ερεθισµάτων που 
δέχεται ο µαθητής. 

Ποιος θέλουµε όµως να είναι ο σκοπός του µαθήµατος της Ιστορίας και 
του ελληνικού Πολιτισµού για τους µαθητές ελληνικής καταγωγής; 

Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τα ελληνόπουλα του 
εξωτερικού: 
• Να αποκτήσουν µια πρώτη επικοινωνία µε την ελληνική ιστορία και τον 
ελληνικό πολιτισµό. Μέσω αυτής της επικοινωνίας επιδιώκεται η δηµιουργία 
και διατήρηση δεσµών µε την πατρίδα των προγόνων τους. 

• Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν την πολιτισµική προσφορά του ελληνισµού και 
τη διαχρονική και πανανθρώπινη σηµασία αυτής της προσφοράς11 
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• Να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στην ελληνική ιστορία, και το 
ενδιαφέρον και την επιθυµία να διευρύνουν τις ιστορικές τους αναζητήσεις 
σχετικά µε τον ελληνικό πολιτισµό. 

• Να έρθουν σε επαφή µε την ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά (ιστορική, 
θρησκευτική, λογοτεχνία, παραδόσεις, ήθη και έθιµα) και να τη συσχετίσουν µε 
ανάλογες εµπειρίες και βιώµατα που προέρχονται από το οικογενειακό και το 
κοινωνικό τους περιβάλλον. 

• Να νιώσουν αγάπη για τη χώρα καταγωγής των προγόνων τους, ενδιαφέρον 
και επιθυµία να επισκεφθούν την Ελλάδα. 

• Όχι µόνο να διατηρήσουν αλλά και να εµπλουτίσουν την ταυτότητά τους µε 
στοιχεία από τον πολιτισµό της χώρας καταγωγής τους και της κοινωνίας της 
πατρίδας που ζουν. 

• Να αναπτύξουν την ιστορική και πολιτισµική τους παιδεία και να καλλιεργήσουν 
σταδιακά την ιστορική τους συνείδηση, που θα εκδηλωθεί σε αγάπη για τη 
διαφύλαξη και προαγωγή του πολιτισµού των προγόνων τους και της δικής 
τους πολιτισµικής καταγωγής και κληρονοµιάς. 

• Να καλλιεργήσουν εν κατακλείδι µέσω αυτού του αντικειµένου µάθησης και την 
ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελεί φορέα, αλλά συγχρόνως και µέσο 
έκφρασης του ελληνικού πολιτισµού, καθότι γλώσσα και ελληνικός πολιτισµός 
είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δεν νοούνται ξέχωρα και αποµονωµένα το ένα 
από το άλλο, αλλά διεισδύει το ένα στο άλλο και έτσι αλληλεξαρτώνται και 
αλληλοσυµπληρώνονται. Εποµένως, οι µαθητές, µέσω της Ιστορίας, θα 
αποκτήσουν έφεση και ενδιαφέρον για µεγαλύτερη εµβάθυνση στη 
νεοελληνική γλώσσα και στον πολιτισµό που αυτή εκφράζει και αντίστροφα. 
∆ηλαδή θα προσεγγίσουν µέσα από το ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό 
πολιτισµό, και την ελληνική γλώσσα και όσο περισσότερο έχουν γίνει γνώστες 
και λειτουργοί της, τόσο ευκολότερα θα κατανοήσουν την ιστορία και τον 
πολιτισµό, καθόσον η µάθηση της Ιστορίας και του Πολιτισµού ως διανοητικής 
δραστηριότητας εδράζεται απαραίτητα στη γλώσσα και η κατανόησή τους 
συναρτάται από τη γνώση της, τη λειτουργία της12 αλλά και από το βαθµό της 
γλωσσικής συγκρότησης των µαθητών γενικότερα. Αναµφίβολα, η επιλεγµένη 
βιβλιογραφία και η ελκυστική εικονογράφηση έρχεται αρωγός σε κάθε 
εκπαιδευτική προσπάθεια και έτσι µέσα από κατάλληλα διαµορφωµένα 
ιστορικά και πολιτισµικά ενδιαφέροντα κείµενα και πηγές προωθείται και η 
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το εικονογραφηµένο υλικό διευκολύνει τη 
µαθησιακή διαδικασία, εξασφαλίζει µεγαλύτερη ελκυστικότητα των βιβλίων και 
επηρεάζει σαφώς τα κίνητρα µάθησης των µαθητών. 

• Τελικά, µέσα από τη διαδικασία του µαθήµατος της Ιστορίας να υπολανθάνει ο 
σκοπός της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, της καλλιέργειας και της 
προώθησής της. 



Η Ελλάδα διαθέτει µια πολύτιµη παρακαταθήκη, τον πολιτισµό της. Και 
αυτό το πολιτισµικό της κύρος οφείλουµε να προβάλουµε και να αναδεικνύουµε. 

Έµφαση λοιπόν στην Ιστορία και τον ελληνικό Πολιτισµό, ας είναι η 
διάσταση στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού. Έµφαση στον 
πολιτισµό µέσα από την εκπαίδευση µε τον εµπλουτισµό της διδακτικής πράξης 
µε στοιχεία τέχνης και 12 Χουρδάκης Αντώνιος, ό.π, σ. 114πολιτισµού από την 
πλούσια εθνική µας κληρονοµιά. 

Γιατί η επιβίωση του Ελληνισµού περνάει µέσα από τον πολιτισµό και γιατί 
ο πολιτισµός στην εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον το κερασάκι στην τούρτα, 
αλλά την ίδια την τούρτα13. 
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