
                              

 

 

Ηµερίδα 18 Μαΐου 2022, 15:00-18:00 

Αίθουσα Εκδηλώσεων Πειραµατικού Γυµνασίου Καλαµάτας 

Το  
Ερευνητικό Πρόγραµµα: «Διακρατικές νοµισµατικές και οικονοµικές εναλλαγές στην πολιτική του 
Μεσοπολέµου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο», TransMonEA, 
Ακαδηµία Αθηνών, ΕΛΙΔΕΚ,  
Επιστηµονική Υπεύθυνος: Κατερίνα Μπρέγιαννη, Διευθύντρια Ερευνών, Ακαδηµία Αθηνών / 
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισµού. 
και ο  
Όµιλος Ιστορίας Πειραµατικού Γυµνασίου Καλαµάτας «Όψεις της Νεότερης Ιστορίας της 
Μεσσηνίας 1900-1940: Από την ακµή στην κρίση».  
Υπεύθυνος προγράµµατος: Δρ. Γιάννης Καρακατσιάνης 

συνδιοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα Η εικόνα ως πηγή για την Ιστορία: από την έρευνα στην 
εκπαίδευση. Η περίπτωση της τοπικής µεσσηνιακής ιστορίας, µε στόχο τη διάχυση της έρευνας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την αναζήτηση απεικονιστικών πηγών ως ιστορικών τεκµηρίων. 

 

Η εικόνα ως πηγή για την Ιστορία: Από την έρευνα στην 
εκπαίδευση. Η περίπτωση της τοπικής µεσσηνιακής ιστορίας

Καλαμα% τα,	1938.	Χρη% στος	Αλειφε%ρης	ΓΑΚ	-	Νομου% 	Μεσσηνι%ας.



1. Γενικοί Στόχοι  

1. Ερευνητικό Πρόγραµµα «Διακρατικές νοµισµατικές και οικονοµικές εναλλαγές στην 
πολιτική του Μεσοπολέµου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό 
πλαίσιο», ΕΛΙΔΕΚ/Ακαδηµία Αθηνών. https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/el/ 

Το ερευνητικό έργο σε γενικές γραµµές αποσκοπεί στην ανάλυση της νοµισµατικής πολιτικής, 
όπως διαµορφωνόταν στο επίπεδο των διεθνών οργανισµών αλλά και των διεθνών νοµισµατικών 
διασκέψεων κατά τη δεκαετία του 1920, και είχε ως βάση τη διευρωπαϊκή νοµισµατική 
σταθερότητα, µε φιλελεύθερη αφετηρία.  
Στόχος είναι επίσης στην ανάλυση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, όσον αφορά 
την νοµισµατική ανισορροπία που προξένησε και την επελθούσα στροφή προς υποδείγµατα 
οικονοµικού εθνικισµού κατά τη δεκαετία του 1930. Η στροφή αυτή αφορά τον γεωγραφικό χώρο 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά εκφράστηκε ευκρινώς και στα διεθνή οικονοµικά fora. Στο 
πλαίσιο της ανάλυσης η ελληνική περίπτωση εντάσσεται στο διεθνές περιβάλλον της εποχής, 
φωτίζοντας τα σηµαντικότερα φαινόµενα που πρισµατικά συνδέονται σε εθνικό επίπεδο µε τη 
διεθνή κρίση (στάση πληρωµών το 1932, επιπτώσεις στο δηµοσιονοµικό και το νοµισµατικό πεδίο, 
µε ποιοτικές παραµετροποιήσεις), 
Ερευνητική παράµετρος είναι επίσης η εναλλακτική αφήγηση της µεσοπολεµικής κρίσης, όσον 
αφορά την ελληνική κυρίως περίπτωση, µέσω των εικονιστικών και κειµενικών αναπαραστάσεών 
της, που συµπληρώνει την παραπάνω αναφερθείσα «τεχνική» απεικόνιση της ύφεσης.  
Σε αυτόν τον τελευταίο θεµατικό άξονα (Πακέτο Εργασίας 3 του ερευνητικού έργου TransMoNEA) 
µε αντικείµενο τις «Οπτικές αναπαραστάσεις της µεσοπολεµικής ελληνικής κρίσης» διερευνώνται 
οι οπτικές αναπαραστάσεις (φιλµ, φωτογραφία, εικαστικά) ως εναλλακτική ερµηνεία της 
µεσοπολεµικής κρίσης του Μεσοπολέµου. Με τον εντοπισµό, την επιλογή και τη συλλογή του 
σχετικού υλικού εξετάζεται η αφηγηµατική έκφραση όσον αφορά την κοινωνική και οικονοµική 
κρίση, καθώς και η ανάλογη µνήµη του κοινωνικού σώµατος. Στόχος είναι η συστηµατοποίηση 
(µέσω της συγκρότησης και συµπλήρωσης της βάσης απεικονιστικών τεκµηρίων) της απεικόνισης 
των συνθηκών κρίσης, αλλά και ευρύτερα των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών στη 
Μεσοπολεµική Ελλάδα. 
Ειδικός στόχος του θεµατικού άξονα «Οπτικές αναπαραστάσεις της µεσοπολεµικής ελληνικής 
κρίσης» είναι η ένταξη σε αυτόν της απεικόνισης των τοπικών κοινωνιών κατά τη µεσοπολεµική 
περίοδο, προκειµένου να αποτυπωθεί η επίδραση των οικονοµικών δοµών και των παραγωγικών 
αλλαγών στην καθηµερινή ζωή: είναι συγγενική της συγκεκριµένης προσέγγισης η εκπαιδευτική 
δράση του Οµίλου Ιστορίας Πειραµατικού Γυµνασίου Καλαµάτας «Όψεις της Νεότερης Ιστορίας 
της Μεσσηνίας 1900-1940: Από την ακµή στην κρίση» (υπεύθυνος προγράµµατος: Γιάννης 
Καρακατσιάνης). 
Σε σχέση µε τα ορόσηµα υλοποίησης του επιστηµονικού και φυσικού αντικειµένου 
του TransMonEA, πραγµατοποιούνται σεµιναριακές συναντήσεις µε σκοπό τη συζήτηση των 
ερευνητικών συµπερασµάτων αλλά και την συµπερίληψη νέων οπτικών, που εµπλουτίζουν τις υπό 
διαµόρφωση υποθέσεις εργασίας. Η συγκεκριµένη ηµερίδα ανοίγει τον 3ο Θεµατικό Κύκλο 
Σεµιναρίων του TransMonEA Project, «Απεικονίσεις της κρίσης και αναπαραστάσεις του 
οικονοµικού», ο οποίος θα προσεγγίσει συγκεκριµένες πτυχές των απεικονίσεων και των 
αναπαραστάσεων κατά τη µεσοπολεµική περίοδο (https://transmonea.academyofathens.gr/
index.php/el/ergasies-diaxysis-dimosiotitas/seminaria). 



2.  Όµιλος Ιστορίας Πειραµατικού Γυµνασίου Καλαµάτας «Όψεις της Νεότερης Ιστορίας της 
Μεσσηνίας 1900-1940: Από την ακµή στην κρίση». 

Στόχοι του Οµίλου είναι :   

- Να έρθουν οι µαθήτριες κι οι µαθητές σε επαφή µε την Τοπική Ιστορία και να τη γνωρίσουν.  

- Να εθιστούν στην έρευνα, στην ιστορική παρατήρηση και στην ερµηνεία συγκεκριµένων 
ιστορικών χώρων και θεµάτων.  

- Να αξιoποιήσουν την ιστορία του τόπου τους και να την εντάξουν στη Γενική Ιστορία.  

- Να αντιληφθούν την ανάγκη συνεργασίας στην ανάπτυξη οργανωµένων και συνθετικών 
εργασιών. 

 - Να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και ιστορική συνείδηση. 

- Να µπορούν να διατυπώνουν τεκµηριωµένο ιστορικό λόγο σχετικά µε την ιστορία του τόπου 
τους. 

-Ειδικός Στόχος του Οµίλου  «Όψεις της Νεότερης Ιστορίας της Μεσσηνίας 1900-1940: Από την 
ακµή στην κρίση» είναι η αποτύπωση της ζωής στη µεσσηνιακή πρωτεύουσα κατά την περίοδο 
1930-1939:  
Η Καλαµάτα την περίοδο 1920-1937 µέσα από φωτογραφίες: από την έλευση των µικρασιατών 
προσφύγων στη δικτατορία του Μεταξά. Ανάληψη εργασιών από µαθητές επάνω στη µελέτη των 
φωτογραφικών απεικονίσεων της πόλης την περίοδο 1930-1939 και στη καταγραφή φωτογραφικών 
λεζαντών σ’ αυτές. Ειδικός στόχος είναι, επίσης, η καταγραφή της οικονοµικής και κοινωνικής 
κρίσης µέσα από τις φωτογραφικές απεικονίσεις της εποχής.  

Συνέργειες και διάχυση:   Στόχοι της ηµερίδας  
Οι ερευνητικοί στόχοι έργων  όπως το Ερευνητικό Πρόγραµµα «Διακρατικές νοµισµατικές και 
οικονοµικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέµου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 
σε ευρωπαϊκό πλαίσιο» συναντώνται µε τους εκπαιδευτικούς στόχους των νέων αναλυτικών 
προγραµµάτων της διδασκαλίας της Ιστορίας στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, όπως εφαρµόζονται 
στο «Όψεις της Νεότερης Ιστορίας της Μεσσηνίας 1900-1940: Από την ακµή στην κρίση». Σηµεία 
αυτής της τοµής συνιστούν η διάχυση της ιστορικής έρευνας στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε 
πυρήνα ωστόσο την εξοικείωση των µαθητών που συµµετέχουν στον Όµιλο µε τη µεθοδολογία της 
ιστορικής επιστήµης.   

Προκειµένου να συγκεκριµενοποιηθούν τα σηµεία όπου τέµνεται η µεθοδολογική προσέγγιση των 
απεικονιστικών πηγών και η έρευνα µε την εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο της ηµερίδας θα 
πραγµατοποιηθούν οµιλίες από τους Κατερίνα Μπρέγιαννη  (Απεικονιστικές πηγές στην Ιστορία: 
ερωτήµατα και µέθοδοι), Γιάννη Καρακατσιάνη (Η εικόνα στη διδασκαλία της Νεότερης Ιστορίας 
στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση), Πάνο Πετρόπουλο (Η εξοικείωση των µαθητών µε την έρευνα), 
Μανόλη Αρκολάκη (Οπτικές αναπαραστάσεις του αγροτικού χώρου κατά τον Μεσοπόλεµο), 
Γιάννη Παπαποστόλου (Οπτικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας). Σε 
σύνδεση µε τους ερευνητικούς στόχους του Ερευνητικού Προγράµµατος «Διακρατικές 
νοµισµατικές και οικονοµικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέµου. Η ελληνική κρίση της 



δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο», η οµιλία του Μανόλη Αρκολάκη εντάσσεται στο 
Ερευνητικό Σεµ ινάριο TransMonEA, 3ος Θεµατικός Κύκλος 2022/2023 https://
transmonea.academyofathens.gr/index.php/el/ergasies-diaxysis-dimosiotitas/seminaria. 

Στη γενική συζήτηση επιδιώκεται και η ενσωµάτωση της µαθησιακής διαδικασίας από την πλευρά 
της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Δρ. Γιάννης Καρακατσιάνης                                                                         Κατερίνα Μπρέγιαννη 

                                                                                            Διευθύντρια Ερευνών, Ακαδηµία Αθηνών 

 

Σιδηροδρομικο% ς	Σταθμο% ς	Καλαμα% τας,	1930.	Χρη% στος	Αλειφε%ρης	ΓΑΚ	-	Νομου% 	Μεσσηνι%ας.


