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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΚΕΙΜΕΝΑ

Τα τρία κείμενα που θα διαβάσετε αναφέρονται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918). Το 

Α΄ κείμενο συνιστά απόσπασμα από εκλαϊκευμένο ιστοριογραφικό έργο σύγχρονου Γάλλου 

ιστορικού. Το Β΄ κείμενο είναι δημοσιογραφικό άρθρο αναρτημένο σε δικτυακό τόπο και πα-

ρουσιάζει ένα περιστατικό που συνέβη τα Χριστούγεννα του 1914. Τέλος το Γ΄ κείμενο είναι 

απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Στράτη Μυριβήλη « Η ζωή εν Τάφω. Το βιβλίο του πο-

λέμου» στο οποίο ο ήρωας του μυθιστορήματος, ο λοχίας του πεζικού Αντώνης Κωστούλας 

καταγράφει σε γράμματα-ημερολόγιο, που σκοπεύει να στείλει στην αγαπημένη του, τις εμπει-

ρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, κατά την περίοδο που αυτός πολεμά στο Μακεδονικό 

Μέτωπο το 1917. 

Κείμενο Ι: Εξηγώντας τον 20ό αιώνα στον εγγονό μου Γκουεντάλ

Ο πρώτος [Παγκόσμιος Πόλεμος] είναι μια από τις σπάνιες δοκιμασίες της ιστορίας που συ-

σπείρωσε τους λαούς γύρω από τους ηγέτες τους. Η πατριωτική ομοφωνία κυριάρχησε σε 

κάθε στρατόπεδο, οι ηγέτες έπεισαν τους πολίτες –και συχνά είχαν δίκιο– ότι ο εχθρός επε-

τίθετο στην ύπαρξή τους την ίδια, και στην ύπαρξη της πατρίδας τους. Αυτό το χαρακτηριστικό 

εξηγεί το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε καμιά από τις εμπόλεμες 

χώρες δεν λειτούργησε, ανάμεσα στο 1914 και το 1918, κάποιο ξενοκίνητο κόμμα.

Βεβαίως, η πρώτη παγκόσμια σύγκρουση είχε τους αντιπάλους της: οι τελευταίοι, όμως, 

δεν ήταν αλληλέγγυοι με τον εχθρό· δήλωναν ειρηνιστές, επαναστάτες, αντίπαλοι όλων των 

κυβερνήσεων, αν όχι όλων των πολέμων-καταδίκαζαν τον «ιμπεριαλιστικό» πόλεμο, αλλά θε-

ωρούσαν δίκαιη την υπεράσπιση της χώρας τους. 

Οι λαοί είχαν κληρονομήσει τις βεβαιότητές τους από μια μακραίωνη ιστορία. Είχαν διδαχτεί 

ότι το πεπρωμένο τους εξαρτάται από τον αμυντικό αγώνα εναντίον ενός προαιώνιου εχθρού: 

ο Γάλλος εναντίον του Γερμανού που πήρε την Αλσατία-Λορένη· ο Γερμανός ενάντια στα σλα-

βικά στίφη, και εναντίον του Γάλλου που έκαψε το Παλατινάτο επί Λουδοβίκου XIV και ο οποίος 

δεν μπορεί να χωνέψει τις επιτυχίες της Πρωσίας· οι Ρώσοι εναντίον των Κίτρινων και των 

Γερμανικών Φυλών, χθεσινών Τατάρων και Τευτόνων, σήμερα Τούρκων και Γερμανών· το ίδιο 

ισχύει για τον Ιταλό, αντίπαλο του Αυστριακού, ή για τη Μεγάλη Βρετανία της οποίας η ηγεμονία 

απειλείται από την ακατανίκητη ενίσχυση της Γερμανίας, η οποία, διακηρύσσει το μίσος της για 

τον Άγγλο που την εμποδίζει να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί. 

Ferro, M. (2008). Εξηγώντας τον 20ό αιώνα στον εγγονό μου Γκουεντάλ. 

Μτφ. Γιάννης Καυκιάς, Αθήνα, εκδόσεις Πολύτροπον, σ. 23-25 (Διασκευή)
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Κείμενο ΙΙ: Η «ανταρσία της ανακωχής» τα Χριστούγεννα του 1914

Τα πρώτα Χριστούγεννα από την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον χειμώνα του 1914, 

πάνω από 1 εκατ. στρατιώτες του Δυτικού Μετώπου20, αψηφώντας τις εντολές των ανωτέρων 

τους, εγκατέλειψαν τα χαρακώματα και σκορπίζοντας ευχές γιόρτασαν με τον εχθρό, παίζοντας 

ποδόσφαιρο σε μια αυθόρμητη εκεχειρία που έμεινε για πάντα στην παγκόσμια ιστορία. Μια 

«ανταρσία της ανακωχής» εν μέσω του «Μεγάλου Πολέμου» που τελικά στοίχισε τη ζωή σε 

περισσότερους από 18 εκατ. ανθρώπους.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, άνδρες του βρετανικού στρατού άκουσαν τους Γερμα-

νούς να τραγουδούν τα κάλαντα και είδαν φανάρια και μικρά έλατα στα χαρακώματα τους. Τα 

μηνύματα άρχισαν να περνούν σε όλους τους στρατιώτες, με την επόμενη ημέρα να βρίσκει 

Βρετανούς και Γερμανούς να ανταλλάζουν δώρα, να βγάζουν φωτογραφίες, να θάβουν τους 

νεκρούς τους και να παίζουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου για να γιορτάσουν την εκεχειρία που 

μόνοι τους αποφάσισαν.

Πολλοί αξιωματικοί ανησύχησαν πως η συμπεριφορά των στρατιωτών τους θα υπονόμευε 

το μαχητικό πνεύμα, με αποτέλεσμα οι ανώτεροι να δίνουν εντολές για λήψη μέτρων ώστε να 

μην συμβεί ξανά ανάλογο περιστατικό, θέλοντας να διατηρήσουν την αυθόρμητη ανακωχή στο 

επίπεδο ενός μεμονωμένου περιστατικού στο Δυτικό Μέτωπο. «Εκείνα τα Χριστούγεννα, κατά-

φεραν να κάνουν θανάσιμους εχθρούς, φίλους για μια στιγμή», ανέφερε ο ιστορικός Φράνσις 

Τοουντρόου, σύμφωνα με το BBC.

Για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός και έμεινε για πά-

ντα στην ιστορία, χρησιμοποιήθηκε μια μπάλα που φτιάχτηκε από άχυρο δεμένο με σπάγκο, 

ενώ τα τέρματα φτιάχτηκαν από ξύλα, χλαίνες και κράνη. Όμως λέγεται πως ποδοσφαιρικοί 

αγώνες διεξήχθησαν κατά μήκους όλου του Δυτικού Μετώπου, ενώ στρατιώτες έβγαιναν από 

τα χαρακώματα και αντάλλασσαν δώρα και ευχές.

Η ανταρσία της ανακωχής επιβεβαιώνεται και από τα αρχεία του γερμανικού στρατού. Σύμ-

φωνα με τον Τοουντρόου, ένας στρατιώτης έγραψε στον αδερφό του για τον αγώνα ποδοσφαί-

ρου, εντούτοις ο στρατός δεν του επέτρεψε να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον ο 

Τοουντρόου, ανέφερε στο BBC ότι ο στρατιώτης Καρτ Ζέχμις έγραφε στο ημερολόγιο του ότι 

«οι Άγγλοι έφεραν μια μπάλα ποδοσφαίρου από τα χαρακώματα και πολύ σύντομα ένα ζωηρό 

παιχνίδι ακολούθησε».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του Άγγλου, Μπέρτι Φέλσταντ, στρατιώτη του Δυτικού 

Μετώπου, ο οποίος έως το τέλος της ζωής του θυμόταν λεπτομερώς εκείνη την ημέρα. «Τα 

όπλα σίγησαν και οι στρατιώτες άρχισαν να βγαίνουν από τα χαρακώματα τους. Αφήσαμε και 

εμείς τα όπλα και συναντήσαμε τον εχθρό. Απ’ όσο θυμάμαι, οι Γερμανοί βγήκαν πρώτοι και 

20  Το Δυτικό Μέτωπο υπήρξε το σημαντικότερο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα χαρακώματα από τη 
μία πλευρά ήταν οι Γερμανοί, ενώ από την άλλη Γάλλοι, Βρετανοί, Βέλγοι και στη συνέχεια και Αμερικανοί. Εκατο-
ντάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκείνα τα χαρακώματα σε μια αέναη μάχη που έμεινε στην ιστορία ως 
ο «πόλεμος της φθοράς».
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άρχισαν να έρχονται προς το μέρος μας. Τους αντιγράψαμε αυθόρμητα. Χαιρετηθήκαμε και αρ-

κετοί από εμάς άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο. Μην φαντάζεστε τίποτα οργανωμένο. Μια αυ-

τοσχέδια μπάλα βρέθηκε από το πουθενά και περίπου 50 άτομα αλλάζαμε πάσες».

(https://tvxs.gr/news/san-simera/i-%C2%ABantarsia-tis-anakoxis%C2%BB-ta-xristoygenna-

toy-1914 Επιμέλεια: Ευαγγελία Ασημακοπούλου ανακτήθηκε 13/1/2019)

Κείμενο ΙΙΙ: Ένα τέλος που είναι μια αρχή

[….]

Μιαν επανάσταση.

Να πολεμήσουμε για τη λευτεριά! Για τους σκλαβωμένους της Ανατολής και της Θράκης. Για 

όλους τους σκλάβους. Ώ! Πάντα αξίζει να πολεμά κανείς για τη λευτεριά και για τους σκλάβους. 

Μέσα στον κάθε σκλάβο υπάρχει ένα μέρος από τη δική μας σκλαβιά. Όμως να ρίξουμε και το 

Βασιλιά! Η πορφύρα, τι ερεθιστικό πανί για τον βαρβάτο ταύρο του λαού! Φτάνει να ξέρεις να 

το κουνίσεις μπροστά στα ερεθισμένα μάτια του. Το ρέμα με πήρε σύψυχο και σύγκορμο. Ένα 

κύμα τυφλό και παντοδύναμο μ’ άρπαξε πάνω στην αφρισμένη χήτη του, έτσι δα σαν ένα πε-

λεκούδι. Και τώρα να με, ένα ναυάγιο αρκετά τρομαγμένο και πάρα πολύ έκπληχτο, πεταμένο 

στην κορφή ενός πετρένιου βουνού τα Σερβίας. Να με τώρα παραδομένος, δεμένος τελειωτικά 

πάνω στον τεράστιο τροχό του Πολέμου. Είναι αυτό ένα γεγονός αγιάτρευτο πια, που το δέ-

χομαι μ’ ένα παράξενο, ρομαντικό παράπονο, σαν να μην ήμουν εγώ που το θέλησα. Όμως η 

εγκαρτέρηση δεν μου λείπει. Και πάντα με τριβελίζει μια αδάμαστη δίψα έντονης ζωής και αγώ-

νων, κι ο πικρός ηδονισμός της δυστυχίας που πατάει το δόντι σκληρά στη σάρκα και σου δίνει 

πιο δυνατά την αίσθηση του «υπάρχειν». Πιο δυνατά κι από τη χαρά. Αφήνουμαι στον ίλιγγο 

της φοβερής ρόδας. Αφήνουμαι δεμένος πάνω της με την πικρή και πονηρή ευχαρίστηση των 

χριστιανών, που βλέπανε τους βασανιστές τους σαν ανύποπτους πλασαδόσους εισιτηρίων για 

τον Παράδεισο.

Είμαι κιόλας τόσο νέος!

Η Ρόδα του Πολέμου.

Τη βλέπουμε, μιλιούνια ανθρώποι, που ξεπροβάλλει μες από το μουχλιασμένο χάος και γυ-

ρίζει και τρίζει σπαραχτικά σα μαγγανοπήγαδο θεόρατο. Ο ορίζοντας είναι κοκκινόμαυρος, η 

γης αχνίζει άλικους αχνούς. Ο θεόρατος τροχός γυρνά ολοένα, γυρνά αιώνες μαζί με τη γης και 

στριγγλίζει πάνω από την άβυσσο, στριγγλίζει σπαραχτικά. Κ’ εγώ είμαι δεμένος χειροπόδαρα 

πάνω του. Ακολουθώ θέλοντας και μη το μοιραίο του γύρισμα τ’ οκνό. Γιατί γυρίζει χωρίς να 

βιάζεται, απελπιστικά αργά. Έχει τη σίγουρη κι αδυσώπητη κίνηση των φυσικών νόμων. Είναι 

ένα τεράστιο ζο με δόντια σιδερένια, μασά με απάθεια τη σπαρταριστή ανθρώπινη σάρκα. Όλο 

φρέσκια, ανθισμένη σάρκα.[…]

Στράτη Μυριβήλη, Η ζωή εν Τάφω. Το βιβλίο του πολέμου. 16η Έκδοση. Βιβλιοπωλείον της 

«Εστίας», Ι.Δ. Κολλάρου &Σίας Α.Ε., σ.18-19.
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Τα τρία κείμενα που διαβάσατε αναφέρονται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο πλαίσιο αφιε-

ρώματος για τα 100 χρόνια από τη λήξη του, αξιοποιείτε στοιχεία από τα κείμενα και γράφετε 

ένα άρθρο (300-400 λέξεων) στη σχολική εφημερίδα, όπου παρουσιάζετε τους παράγοντες 

που οδηγούν σε πολεμικές συγκρούσεις τα κράτη και τον ρόλο της ιστορικής εκπαίδευσης στη 

συμφιλίωση των λαών και στην ενδυνάμωση της ειρήνης ανάμεσα στα εθνικά κράτη.

(Μονάδες 30) 
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1η Ενέργεια: Διαβάζω και κατανοώ το θέμα 
 
Τα ηξία θείκελα πνπ δηαβάζαηε αλαθέξνληαη ζηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν. Σην πιαίζην 

αθηεξώκαηνο γηα ηα 100 ρξόληα από ηε ιήμε ηνπ, αξιοποιείηε ζηοισεία από ηα κείμενα θαη 

γξάθεηε έλα άξζξν (300-400 ιέμεωλ) ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, όπνπ παξνπζηάδεηε ηνπο 

παπάγονηερ πος οδηγούν ζε πολεμικέρ ζςγκπούζειρ ηα κπάηη και ηον πόλο ηηρ 

ιζηοπικήρ εκπαίδεςζηρ ζηη ζςμθιλίωζη ηων λαών και ζηην ενδςνάμωζη ηηρ ειπήνηρ 

ανάμεζα ζηα εθνικά κπάηη. (Μονάδερ 30) 

 Είδνο θεηκέλνπ: άξζξν-καζεηηθό έληππν 

 Ζεηνύκελα δύν 

 

 

2η  Ενέργεια: Εντοπίζω τα ςτοιχεία ςτο κείμενο 
 

 

 Αντιγράφω κάθε ζητούμενο και ςυγκεντρώνω το υλικό μου 
 
Ποιοι παράγοντεσ  ( ; )                  οδηγούν  ςε πολεμικέσ ςυγκρούςεισ τα 

κράτη 
 
Ανιχνεύω ςχετικά ςτοιχεία  
ςτα κείμενα 
 

Κεύμενο I: 3η παρ. «Οι λαού εύχαν 
κληρονομόςει τισ βεβαιότητϋσ 
τουσ...προαιώνιου εχθρού και τα 
παραδεύγματα.»  μύςοσ 
Κεύμενο II: «αψηφώντασ τισ 
εντολϋσ...γιόρταςαν με τον εχθρό  
ανϊγκη του ανθρώπου για ςυμφιλύωςη, 
ειρόνη, παύςη των εχθροπραξιών (μπορεύ 
να αξιοποιηθεύ ωσ τεκμόριο) 
Κεύμενο III: Οι ολϋθριεσ ςυνϋπειεσ του 
πολϋμου-η δύψα για ζωό 

 
κέφτομαι και εντοπίζω 
απαντήςεισ 

 Θρηςκευτικόσ φανατιςμόσ 
 Εθνικιςμόσ-φανατιςμόσ  
 Πολιτικού λόγοι 
 Οικονομικϊ ςυμφϋροντα 
 τρατιωτικού ανταγωνιςμού  
 Αποτυχύα των Διεθνών  

Οργανιςμών για την αςφϊλεια και 
την ειρόνη 

 Παραβιϊςεισ του Διεθνούσ δικαύου 

          Αναλύω την έννοια 
 
 
Δηλ. 
 Πόλεμοι κατακτητικού 
 Απελευθερωτικού 
 

 

 

1 2 

3 

 
ΠΡΟΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 
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Ανηιγπάθω ηο 2
ο
 ζητούμενο ςε μορφή ερωτηματικήσ πρόταςησ 

  
Πώσ μπορεί η ιςτορική  εκπαίδευςη 
να προςφέρει 

 
ςτη ςυμφιλίωςη των λαών και ςτην 
ενδυνάμωςη τησ ειρήνησ ανάμεςα ςτα 
εθνικά κράτη 

Αναλύω την 1η έννοια 
Πολεμικό ιςτορύα 
Πολιτικό ιςτορύα 
Εθνικό αγωγό 
 
και εντοπίζω απαντήςεισ 
Δηλ; διδαςκαλύα τησ ιςτορύασ ςτο ςχολεύο 

 Να μη δύνεται ϋμφαςη ςε 
ατελεύωτουσ πολϋμουσ που 
οξύνουν τα μύςη 

 Πλϊι ςτην εθνικό ιςτορύα και η 
παγκόςμια ιςτορύα 

 Ανϊδειξη και προβολό των 
ςτοιχεύων που ενώνουν τουσ 
λαούσ 

 Ανϊδειξη και προβολό τησ 
ςυμβολόσ όλων των λαών ςτη 
δημιουργύα του οικουμενικού 
πολιτιςμού 

 Να τονύζονται τα δεινϊ των 
πολϋμων 
 

                    Αναλύω την  2η έννοια 
 
 
 
 
Δηλ.  
 ανϊπτυξη δεςμών ςυνεργαςύασ, φιλύασ 
 Αλληλογνωριμύα 
 Αλληλοκατανόηςη 
 Ειρηνικϋσ ςχϋςεισ 
 εβαςμόσ τησ εθνικόσ κυριαρχύασ και 

αυτοδιϊθεςησ των λαών 
 Επιδύωξη ειρηνικών λύςεων ςτισ 

διαφορϋσ 
 Καλλιϋργεια φιλειρηνικού πνεύματοσ  
 Ανϊπτυξη του καθολικού ανθρωπιςμού 
 εβαςμόσ τησ ανθρώπινησ ζωόσ 

 

 
 
Οργανώνω τισ απαντήςεισ μου 

Πρόλογοσ  

Ιςτορία και πολεμικζσ ςυγκροφςεισ 

1η παράγραφοσ 

Θρηςκευτικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ 

Μακραίωνεσ αντιπαραθζςεισ-εχθρότητα 

2η παράγραφοσ 

Ιμπεριαλιςτικζσ τάςεισ των ιςχυρών κρατών 

Αποτυχία ΟΗΕ 

3η παράγραφοσ 

Κοντϊ ςτην εθνικό αγωγό 
Διδαςκαλύα τησ παγκόςμιασ ιςτορύασ 
4η παράγραφοσ 

΄Εμφαςη ςε όςα ενώνουν τουσ λαούσ και ςτισ ςυνϋπειεσ  
των πολεμικών ςυγκρούςεων 
Επύλογοσ 
Η ςυμβολή τησ ιςτορικήσ εκπαίδευςησ ςτην καλλιζργεια ειρηνικοφ πνεφματοσ  

1 2 

3 
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ΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 
 

Γρϊφω ϊρθρο 
 

                          Ο πόλεμοσ είναι ακόμη εδώ... 
 

Από το διάγραμμα       ςτην παραγωγή λόγου 
 

 
Πρόλογοσ 

 
Η Ιςτορύα, όπωσ γνωρύζουμε, εύναι η επιςτόμη που ερευνϊ όλεσ 
τισ εκφϊνςεισ τησ ζωόσ των ανθρώπων ςτο παρελθόν όπωσ ο 
τρόποσ οργϊνωςησ των κοινωνιών, η οικονομικό και πολιτικό  
ζωό, ο πολιτιςμόσ, η ιςτορύα των ςχϋςεων ανϊμεςα ςτισ χώρεσ 
και τα ϋθνη. καθώσ και οι αιτίεσ προκαλούν τισ πολεμικέσ 
ςυγκρούςεισ. (49) 

 
 

1η  
Θρηςκευτικϋσ και 

πολιτιςμικϋσ 
διαφορϋσ 

 
Μαθαύνουμε ότι ,ανεξϊρτητα από τισ αφορμϋσ,  βαςικού 
παρϊγοντεσ που οδηγούν τα κρϊτη ςε πολεμικϋσ ςυγκρούςεισ 
εύναι θρηςκευτικϋσ και πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ που φανατύζουν 
.Ο θρηςκευτικόσ και εθνικιςτικόσ φανατιςμόσ που πυροδοτεύται 
από «επικύνδυνουσ» πολιτικούσ και θρηςκευτικούσ ηγϋτεσ 
υπόρξε βαςικό αιτύα μακροχρόνιων πολϋμων και ςτην εποχό 
μασ ο θρηςκευτικόσ φονταμενταλιςμόσ και ο νεοναζιςμόσ 
απειλεύ την ειρόνη και την ευημερύα του ςύγχρονου ανθρώπου. 
(59) 

 
 
 

2η  
Ιμπεριαλιςμόσ 

Αποτυχύα του ΟΗΕ 

 
Οι ιμπεριαλιςτικϋσ τϊςεισ και η ςυςτηματικό καλλιϋργεια του 
μύςουσ ανϊμεςα ςτουσ λαούσ τησ Ευρώπησ προκϊλεςαν τον 
πρώτο και δεύτερο παγκόςμιο πόλεμο που ϊφηςε πύςω του 
εκατόμβεσ νεκρών και κατεςτραμμϋνεσ χώρεσ. Από την ϊλλη 
πλευρϊ, οι ςύγχρονεσ υπερδυνϊμεισ όπωσ η ΗΠΑ και η Ρωςύα 
παρεμβαύνουν ςτα εςωτερικϊ των κρατών επειδό επιθυμούν να 
ενιςχύςουν την επιρροό τουσ ώςτε να εκμεταλλεύονται τισ 
πλουτοπαραγωγικϋσ πηγϋσ του πλανότη, ενώ ο ΟΗΕ αδυνατεύ 
να παύξει τον ρόλο του και να επιβϊλλει το διεθνϋσ δύκαιο και 
την ειρόνη. (81) 

 
 
 

3η  
Κοντϊ ςτην εθνικό 

αγωγό 
Διδαςκαλύα τησ 

παγκόςμιασ 
ιςτορύασ 

 
Η ςυμφιλίωςη των λαών και η ενδυνάμωςη τησ ειρήνησ 
ανάμεςα ςτα εθνικά κράτη  αποτελεύ το μόνο ιςχυρό όπλο 
για τη μεύωςη των πολεμικών ςυγκρούςεων  και νομύζω ότι η 
ιςτορικό εκπαύδευςη θα μπορούςε να ςυμβϊλει προσ αυτό την 
κατεύθυνςη. Αν  πλϊι ςτην εθνικό ιςτορύα  διδαςκόταν  και η 
παγκόςμια ιςτορύα, οι μαθητϋσ δεν θα δηλητηριϊζονταν από 
μύςοσ για «προαιώνιουσ εχθρούσ». Και θα όταν πρόθυμοι ωσ 
πολύτεσ να ςυνεργαςτούν με τουσ « χτεςινούσ εχθρούσ τουσ» 
για την κοινό ευημερύα των όλων των λαών και θα επϋλεγαν 
ειρηνικϊ μϋςα για την επύλυςη των διαφορών τουσ. (91) 

 
 

4η  
΄Εμφαςη ςε όςα 

ενώνουν τουσ λαούσ 

 
Αν δινόταν μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτην ιςτορύα του οικουμενικού 
πολιτιςμού, οι μαθητϋσ θα αντιλαμβϊνονταν την ϋννοια του 
πολιτιςτικού ςυγκρητιςμού και δεν  θα γύνονταν θύματα τησ 
ιμπεριαλιςτικόσ ό εθνικιςτικόσ  προπαγϊνδασ. Αν δινόταν 
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και ςτισ ςυνϋπειεσ 
των πολεμικών 
ςυγκρούςεων 

 

μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτην αφόγηςη των δεινών που προκαλούν 
οι πόλεμοι οι μαθητϋσ θα ςυνειδητοποιούςαν ότι ςτην 
πραγματικότητα οι αντύπαλοι εύναι νϋοι ϊνθρωποι με όρεξη και 
δύψα για ζωό, για διαςκϋδαςη, για παιχνύδι –ακόμα και ςτον 
πόλεμο- όπωσ προκύπτει από μια μαρτυρύα ενόσ ΄Αγγλου 
ςτρατιώτη του Δυτικού μετώπου, δεν θα γύνονταν βορρϊ ςτη 
«ρόδα του πολϋμου» (85) 

 
 

Επύλογοσ 

 
Η ιςτορικό εκπαύδευςη, λοιπόν, μπορεύ να ςταματόςει τη «ρόδα 
του πολϋμου», να γύνει όπλο  ςτα χϋρια  μασ ςτην εποχό των 
παγκόςμιων κινημϊτων.   ΄Ετςι,    θα μπορούμε πιϋζουμε τισ 
κυβερνόςεισ  να  ςυνεργϊζονται με ςτόχο την εξεύρεςη 
ειρηνικών λύςεων. Μόνο  ϋτςι, θα μπορούμε να οραματιζόμαςτε  
ϋνα ειρηνικό μϋλλον χωρύσ φτώχεια και εξαθλύωςη, χωρύσ 
εκατομμύρια πρόςφυγεσ.... (44 ) 

 

 
 


