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Περίληψη 
Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται οι επιστηµονικές και µεθοδολογικές αρχές 
στις οποίες βασίστηκε η συγκρότηση του µαθήµατος «Ανιχνεύσεις στην ιστορία 
και στον πολιτισµό των Ελλήνων» για το πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης οµογενών 
εκπαιδευτικών. Αναλύονται επίσης το πλαίσιο σχεδιασµού και η διδακτική προ-
σέγγιση του µαθήµατος και γίνονται γνωστοί οι γενικοί σκοποί και οι στόχοι του. 
Τέλος, γίνεται λόγος για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του προγράµµατος, όπως αυτός 
διαµορφώθηκε µε τη λογική µιας παιδαγωγικής της ιστορίας µέσω τηλεκπαίδευ-
σης (e-learning). Το διδακτικό υλικό και η προτεινόµενη διδακτική του µαθήµα-
τος προσεγγίζει τον ελληνικό πολιτισµό υπό το πρίσµα της πολυπολιτισµικότητας. 
Επιπλέον, οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να αναδεί-
ξουν την κριτική σκέψη του σπουδαστή/ εκπαιδευτικού, καθώς και να τον φέρουν 
σε επαφή µε νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης της ιστορικής γνώσης.

Λέξεις Κλειδιά
Ιστορικός λόγος, διαπολιτισµική προσέγγιση, διδασκαλία της ιστορίας µέσω 

τηλεκπαίδευσης (e-learning history), ιστορικές πηγές, κριτική σκέψη.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Το µάθηµα «Ανιχνεύσεις στην ιστορία και στον πολιτισµό των Ελλήνων» προο-
ρίζεται να βοηθήσει τον Έλληνα εκπαιδευτικό της ∆ιασποράς να εξετάσει τον 
τρόπο ζωής, τα δηµιουργήµατα και τις νοοτροπίες των Ελλήνων στην πορεία 
του χρόνου, να αξιολογήσει τα ιστορικοπολιτισµικά δρώµενα της ελληνικής 
κοινωνίας, και να διακρίνει το «τι» από όλα αυτά έχει επιβιώσει στον εαυτό του 
και στον γύρω κοινωνικοπολιτισµικό του περίγυρο. Οι προτεινόµενες διδακτι-
κές κατευθύνσεις αξιοποιούν τα δεδοµένα της ιστορικής έρευνας και βοηθούν 
τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν, µέσα από την ελληνική ιστορία 
και τον πολιτισµό, ότι το ιστορικό σκέπτεσθαι βασίζεται στην κριτική προ-
σέγγιση των ιστορικών πηγών και στην κατανόηση της διαλεκτικής σύνδεσης 
παρελθόντος - παρόντος. 

Το µάθηµα αυτό επιχειρεί να ανταποκριθεί σε τρεις βασικές προκλήσεις: 
α) στα ζητήµατα που θέτει ο υπό εξέλιξη επιστηµονικός διάλογος σχετικά µε 
την επιστηµολογία και τη µεθοδολογία της διδακτικής της ιστορίας, β) στην 
ιδιαιτερότητα της οµάδας που απευθύνεται, δηλαδή των Ελλήνων εκπαιδευ-
τικών της ∆ιασποράς, που ζουν σ’ ένα συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτισµικό 
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πλαίσιο (εκπαίδευση ενηλίκων) και γ) στον ιδιαίτερο τρόπο διδασκαλίας και 
των µέσων εκµάθησης (τηλεκπαίδευση). 

Ιδιαίτερα η τρίτη πρόκληση (η διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισµού 
µέσω του διαδικτύου) θέτει καινούργια χαρακτηριστικά και αναδεικνύει σε 
παγκόσµια κλίµακα ένα έντονο ενδιαφέρον στην ενασχόληση µας µε το πα-
ρελθόν. Η ιστορία και ο πολιτισµός στα νέα ηλεκτρονικά µέσα της εποχής µας 
επαναπροσδιορίζουν την προσέγγιση και ως ένα βαθµό διαφοροποιούν την 
ανάγνωση και διδασκαλία τους (Poster, 2001). 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟ-
ΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
Η σύγχρονη ιστοριογραφία βρίσκεται σε ένα κρίσιµο µεταίχµιο της πορείας 
της και οι παραδοσιακές θετικιστικές, συµβαντολογικές προσεγγίσεις της 
ιστορίας αποδεικνύουν όλο και περισσότερο την ανεπάρκειά τους για µια 
σφαιρικότερη προσέγγιση του παρελθόντος (πιο ευέλικτη και πολυδιάστατη) 
(Χουρδάκης, 1997, ∆αφέρµος, 2004). 

Το νέο επιστηµονικό παράδειγµα που αναδύεται από τη µέχρι σήµερα 
διεθνή εµπειρία ως προς τη διδασκαλία της ιστορίας, καθώς και οι νέες επι-
στηµολογικές και µεθοδολογικές θέσεις του σύγχρονου ιστορικού λόγου, µας 
προσανατολίζουν στην ανάδειξη ποικίλων µορφών του ιστορικο-πολιτισµικού 
γίγνεσθαι. 

Έτσι, οι βασικές θεωρητικές αρχές του µαθήµατος «Ανιχνεύσεις στην ιστο-
ρία και στον πολιτισµό των Ελλήνων» στηρίχθηκαν, αφενός µεν, στην πρό-
οδο της ιστοριογραφίας και των πολιτισµικών σπουδών (cultural studies) 
(Ίγκερς,1991, Williams, 1994, Φίλιας, 2000), αφετέρου δε, στις µελέτες γύρω 
από την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού (∆αµανάκης, 1999, 
Χουρδάκης, 2001). 

Το παρόν εγχείρηµα αναδεικνύει και αξιοποιεί παράλληλα µε την ιστορία 
της Ελλάδας και την ιστορία των Ελλήνων της ∆ιασποράς. Η συγκεκριµένη 
πρόταση-προσέγγιση εδράζεται στην παραδοχή ότι η Ιστορία της ∆ιασποράς 
αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό τµήµα της ιστορίας των Ελλήνων (Χουρ-
δάκης, 2004). 

Μία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους του ιστορικού αυτού µαθήµατος 
αποτέλεσε η αξιοποίηση της κριτικής σκέψης και η όσο το δυνατόν µεγαλύ-
τερη συµµετοχή του σπουδαστή/ εκπαιδευτικού στην «ανακάλυψη» της ιστο-
ρικής γνώσης. Τα δεδοµένα αυτά οδήγησαν στο σχεδιασµό ενός διδακτικού 
παραδείγµατος, το οποίο έδωσε έµφαση:
• στη διδακτική εκείνη προσέγγιση που αντιµετωπίζει την ιστορία ως πρό-

βληµα (histoire- probleme) και όχι ως απλή εξιστόρηση και αφήγηση γεγο-
νότων (Moniot, 1993, Dosse, 1993). 

• στην ανάδειξη των ειρηνικών περιόδων και της πολιτισµικής δραστηριό-
τητας των Ελλήνων (προβάλλοντας την καθηµερινή ζωή, τις συνήθειες και 
τα ήθη τους), χωρίς ωστόσο να αποσιωπά τους πολέµους ή να ωραιοποιεί 
ιστορικές περιόδους (Χουρδάκης, 2001). 

• σε µια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση που στοχεύει στη συνάντηση των 
πολιτισµών, θεωρώντας ότι στα σηµεία συνάντησης των πολιτισµών (cross 
cultural interaction) διαµορφώνονται νέα ιστορικά µορφώµατα. 

• σε µια προσέγγιση κατανόησης της ιστορίας µε βάση όχι µόνο το βραχύ 
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ιστορικό χρόνο, αλλά και τη µέση και µακρά διάρκεια (Braudel, 1969). Έτσι, 
η κατανόηση των επιµέρους ιστορικών γεγονότων είναι δυνατή µόνο όταν 
η παρουσίασή τους εντάσσεται σε ευρύτερο χωρο-χρονικό πλαίσιο. 

• σε µια διαπραγµάτευση νέων ιστορικών πεδίων και στην ανάδειξη νέων δι-
αστάσεων της ιστορίας, όπως: η ιστορία των κοινωνικών αναπαραστάσεων 
(αντιλήψεων, ιδεολογιών, κλπ.), η ιστορία των νοοτροπιών, η ιστορία των 
επιστηµών, η ιστορία της λογοτεχνία και της τέχνης, κλπ., η ιστορία της κα-
θηµερινής ζωής (µικροϊστορία), η ιστορία του υλικού πολιτισµού, η ιστορία 
των γυναικών, των παιδιών, των µη προνοµιούχων οµάδων της κοινωνίας, 
κ.ά. (Γιαννόπουλος, 1988, Dosse, 1993, Λε Γκοφ, 1998, Μπόκολας, 2004).

• στο διάλογο ανάµεσα στο παρόν και στο παρελθόν και στην ανάδειξη 
της διαλεκτικής σχέσης συνέχειας – ασυνέχειας, συγχρονίας –διαχρονί-
ας. Όπως παρατηρούσε ο Ν. Σβορώνος «µόνο ξεκινώντας από το παρόν 
είναι δυνατός ο πλουτισµός της ιστορικής προβληµατικής, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει τη µηχανική µεταφορά του παρόντος στο παρελθόν» (Σβορώνος, 
1976). 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Το πλαίσιο σχεδιασµού, η διδακτική προσέγγιση και ο ιδιαίτερος χαρακτή-
ρας του παρόντος προγράµµατος σπουδών επιβάλλουν την παρουσίαση ενός 
εναλλακτικού ιστορικού λόγου µε βασικό στόχο την ανάδειξη πεδίων του ιστο-
ρικού, κοινωνικού και πολιτισµικού γίγνεσθαι. Έτσι στο µάθηµα «Ανιχνεύσεις 
στην ιστορία και στον πολιτισµό των Ελλήνων» η προώθηση του νέου παρα-
δείγµατος στηρίζεται στην επιλεκτικότητα της παρεχόµενης ιστορικής γνώ-
σης και όχι στην ποσότητα των πληροφοριών. Το µάθηµα αναφέρεται στην 
ιστορία της Ελλάδας και υιοθετεί ως βασική µέθοδο την ιστοριογεωγραφική 
προσέγγιση (Μαργαρίτης, 1988, Χουρδάκης, 2001). Πιο συγκεκριµένα:
• Η ύλη οργανώνεται µέσα από τη διδασκαλία µιας διευρυµένης τοπικής 

ιστορίας, της ιστορίας των γεωγραφικών διαµερισµάτων (περιφερειακή 
ιστορία) και η ιστορική γνώση αναπτύσσεται αλυσιδωτά. Το «δροµολόγιο» 
ξεκινά από τη Θράκη, έπειτα -και µε τη σειρά- συνεχίζεται στη Μακεδονία, 
τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελο-
πόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, και το ταξίδι ολοκληρώνε-
ται στην Κύπρο. Γίνεται αναφορά στις τοπικές ιστορίες και πολιτισµούς, 
αλλά επιχειρείται να αναδειχθεί η σύνδεσή τους µε τη γενική ιστορία της 
Ελλάδας. Η κίνηση από το επιµέρους και το τοπικό, στο γενικό, (εθνικό-ευ-
ρωπαϊκό-παγκόσµιο) και αντιστρόφως διαµορφώνει µια ολιστική ιστορική 
προσέγγιση. 

• Αναδεικνύεται και αξιοποιείται η ιστορία της ∆ιασποράς (ενταγµένης µέσα 
στο ιστορικό συγκείµενο της ιστορίας και του πολιτισµού της χώρας δια-
βίωσης) ως οργανικό τµήµα της ιστορίας των Ελλήνων («Ιστορία τρίτου 
χώρου») (Χουρδάκης, 2004).

• ∆ίνεται έµφαση σε µια διαθεµατική προσέγγιση της ιστορίας µέσα από τη 
λογοτεχνία, τον κινηµατογράφο, τις επιστήµες και την ιστορία τους, αλλά 
και µέσα από πτυχές της καθηµερινότητας, όπως ψυχαγωγία, διατροφικές 
συνήθειες κλπ. (Λεοντσίνης, 1996, Χουρδάκης, 2001). 

• Στο πρόγραµµα σπουδών εντάσσονται και αξιοποιούνται οι ιστορικές µαρ-
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τυρίες -πηγές, αρχαιολογικά ευρήµατα κλπ.- στη διδακτική της ιστορίας. 
Το αρχαιολογικό αντικείµενο και το έργο τέχνης χρησιµοποιούνται στην 
εικονογράφηση, καθώς παρέχουν τόσο στοιχεία ιστορικής γνώσης συν-
δεδεµένα µε το κείµενο, όσο και αισθητική παιδεία (Ross, 1984, Γοδόση, 
1990). 

• Το περιεχόµενο του µαθήµατος αναδεικνύει νέες, ελλιπώς µέχρι σήµερα 
διερευνηµένες διαστάσεις της ιστορίας, όπως επιτάσσει η σύγχρονη ιστο-
ρική επιστήµη (Κόκκινος, 1998).

• Παρέχεται στους ίδιους τους σπουδαστές η δυνατότητα να διαµορφώσουν 
ιστορικό λόγο -ιδίως σε θέµατα που πλησιάζουν τη βιωµένη προσωπική 
ιστορία τους- καθώς συµµετέχουν στην ανακάλυψη της ιστορικής γνώ-
σης. 

• Οι «παραµεληµένες» και σε πολλές περιπτώσεις «συρρικνωµένες» ιστο-
ρικές περίοδοι µε έντονα πολυπολιτισµικά στοιχεία, όπως τα ελληνιστικά 
χρόνια, η ρωµαϊκή Ελλάδα, η ύστερη αρχαιότητα κ.ά., αξιοποιούνται στο 
συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών (Παπαδάκης & Μπόκολας, 2004).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Οι προαναφερόµενες µεθοδολογικές στρατηγικές και η οργάνωση της δι-
δασκαλίας θεωρούµε ότι εναρµονίζονται µε τις γενικότερες στοχεύσεις της 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και της διαπολιτισµικής προσέγγισης της ιστο-
ρίας. 

Πιο συγκεκριµένα, σε µικρο-επίπεδο αναµένεται οι εκπαιδευτικοί µέσω της 
ιστορικής προσέγγισης να εξετάσουν αντιπροσωπευτικά γεωγραφικά, ιστορι-
κά, κοινωνικά, πολιτιστικά παραδείγµατα από την ελληνική περιφέρεια και να 
αξιολογήσουν την πολιτισµική ποικιλία και πολυµορφία τους. Επίσης επιχει-
ρείται να αναδειχθεί η σύνδεση της τοπικής ιστορίας µε τη γενική ιστορία της 
Ελλάδας και της ιστορίας της Ελλάδας µε την παγκόσµια ιστορία. Επιπλέον, 
σε µακρο-επίπεδο επιχειρείται η ανάδειξη των σηµείων «συνάντησης» και αλ-
ληλεπίδρασης των πολιτισµών και η ανάπτυξη δι(α)πολιτισµικής ιστορικής 
συνείδησης.

Σε αντιστοιχία µε τους γενικούς στόχους του µαθήµατος, επιδιώκεται οι 
εκπαιδευτικοί: 
• να διερευνήσουν πεδία της επιµέρους ιστορίας όπως το πολιτικό, κοινωνι-

κό, οικονοµικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι 
• να προβληµατιστούν σχετικά µε τον τρόπο διερεύνησης της ιστορίας και 

του πολιτισµού, αλλά και σχετικά µε τους γενικότερους τρόπους συλλογής 
πληροφοριών για το ιστορικό παρελθόν

• να εξοικειωθούν µε την ύπαρξη αντικρουόµενων ιστορικών µαρτυρίων, 
αλλά και ποικίλων ιστοριογραφικών προσεγγίσεων και ερµηνειών

• να κατανοήσουν τη σηµασία της αξιοποίησης των αρχαιολογικών ευρηµά-
των και των ιστορικών πηγών στην έρευνα 

• να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν τις οµοιότητες και 
τις διαφορές των µεταναστευτικών ρευµάτων σε παλιότερες αλλά και στις 
σύγχρονες κοινωνίες 

• να είναι σε θέση να συνθέσουν στο τέλος της κάθε ενότητας τις πληροφο-
ρίες που προσέλαβαν και να διαµορφώνουν µια συνολική αντίληψη για τα 
ιστορικά πολιτισµικά δρώµενα 
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• να εξοικειωθούν µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική της 
ιστορίας και µε τις βασικές αρχές µιας εξ αποστάσεως µάθησης στο χώρο 
της ιστορίας και του πολιτισµού

• να αξιοποιήσουν το προσφερόµενο πλούσιο οπτικό περιβάλλον, το οποίο 
πιστεύεται ότι θα συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη προσέγγιση του 
προγράµµατος σπουδών.

Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (E-
LEARNING HISTORY)
Το διδακτικό υλικό αλλά και η προτεινόµενη διδακτική του µαθήµατος (συ-
µπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων) έχουν σχεδια-
στεί µε σκοπό να αξιοποιήσουν την κριτική σκέψη του σπουδαστή/ εκπαιδευ-
τικού, καθώς και να τον φέρουν σε επαφή µε εναλλακτικούς τρόπους διδακτι-
κής προσέγγισης της ιστορίας και του πολιτισµού.

Η βασική δοµή του µαθήµατος περιλαµβάνει την Εισαγωγή, όπου γίνεται 
λόγος για τον σκοπό, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τις έννοιες κλειδιά και 
ακολούθως ο µαθητής έρχεται σε επαφή και µε τις πρώτες εισαγωγικές παρα-
τηρήσεις της συγγραφικής οµάδας για το περιεχόµενο της ενότητας. Έπειτα, 
ακολουθεί το κυρίως κείµενο, εµπλουτισµένο µε πηγές, χάρτες, διαγράµµατα, 
φωτογραφίες κλπ., τα Παράλληλα Κείµενα –κείµενα, στα οποία προτρέπουµε 
να πάει ο εκπαιδευτικός προκείµενου να απαντήσει σε αντίστοιχες εργασί-
ες, τα Κείµενα Αναφοράς -κείµενα για περισσότερη µελέτη ενός ζητήµατος, οι 
∆ραστηριότητες και τέλος οι Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης. Κάθε ενότητα ολο-
κληρώνεται µε τη Σύνοψη του περιεχοµένου, το βασικό Γλωσσάρι, και τη Βι-
βλιογραφία της ενότητας.

Επειδή µέσω του προγράµµατος αυτού επιχειρείται η µάθηση της ιστορίας 
µέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning history) ήταν αναγκαίο να ληφθούν υπόψη 
τα παρακάτω σηµεία: 
• Συγκρότηση της παρεχόµενης ιστορικής γνώσης µε βάση την επιλεκτικό-

τητα, την αντιπροσωπευτικότητα και την πολυµορφία, και όχι την ποσότη-
τα και τη λεπτοµέρεια.

• Οργάνωση της επικοινωνίας των επιµορφωτών µε τους εκπαιδευτικούς-
σπουδαστές µέσω ζωντανών (συγχρονικών) συναντήσεων/ τηλεδιασκέψε-
ων, αλλά και της στενής συνεργασίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-
mail), προκειµένου να αντισταθµιστεί, όσο το δυνατόν, η απουσία άµεσης, 
πρόσωπο µε πρόσωπο, επαφής τους. 

• Αξιοποίηση του διαδικτύου (internet) και των δυνατοτήτων του (έγκριτες 
ιστοσελίδες δηµόσιων και άλλων οργανισµών), καθώς και του εποπτικού 
υλικού (φωτογραφίες, χάρτες, πίνακες κλπ.).

• Ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη µαθησιακή διαδικασία και στη 
συγκρότηση της ιστορικής γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να θε-
ωρούνται ως παθητικοί καταναλωτές έτοιµης γνώσης, αλλά ως φύσει και 
θέσει ερευνητές (έτσι προτείνεται να έρθουν σε επαφή µε πηγές και να κα-
τανοήσουν τη µέθοδο εργασίας του ιστορικού).

• Αξιοποίηση της κριτικής σκέψης του εκπαιδευτικού και γνωριµία µε εναλ-
λακτικούς τρόπους διδακτικής προσέγγισης της ιστορικής γνώσης (π.χ. ο 
εκπαιδευτικός βασιζόµενος στο περιεχόµενο των ενοτήτων καλείται να συ-
ντάξει -ως δραστηριότητες- σχέδια διδασκαλίας).
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• Κατάθεση εκ µέρους των εκπαιδευτικών θέσεων/ προτάσεων (εκθέσεις, 
σκέψεις και ιδέες) σε ανοικτά και συζητήσιµα θέµατα ιστορίας και διδακτι-
κής της ιστορίας και του πολιτισµού.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Ο στόχος του µαθήµατος «Ανιχνεύσεις στην ιστορία και στον πολιτισµό των 
Ελλήνων» δεν είναι η αφοµοίωση ενός συνόλου ιστορικών πληροφοριών ή 
αναπαραστάσεων, αλλά η ανάπτυξη κριτικής ιστορικής σκέψης µέσω της 
ανακάλυψης. Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τα ανοικτά προβλήµατα 
της ιστορικής επιστήµης θα πρέπει να συνδέεται µε την αξιοποίηση της δικής 
τους εµπειρίας, των ενδιαφερόντων και ενασχολήσεών τους. Η επιστηµονική 
και διδακτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της ∆ιασποράς µέσω της τηλεκ-
παίδευσης µπορεί να συµβάλλει στη διεύρυνση του ορίζοντα της ιστορικής 
παιδείας τους και στην ενθάρρυνσή τους να υιοθετήσουν στην καθηµερινή 
τους εκπαιδευτική δραστηριότητα, νέες, καινοτόµες διδακτικές προσεγγίσεις 
της ιστορίας σε αντιστοιχία µε τις τάσεις ανάπτυξης της σύγχρονης ιστορικής 
επιστήµης. 
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