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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ
Η επιστροφή της σχολικής ιστορίας στα μαύρα δάση του εθνικισμού
Μια (ακόμα) κριτική για το βιβλίο ιστορίας της Στ΄ δημοτικού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε ανύποπτο χρόνο, όταν αποσύρθηκε το σχολικό βιβλίο ιστορίας της Ρεπούση, προειδοποιήσαμε ότι
εχθρός του κακού είναι το χειρότερο. Το νέο εγχειρίδιο της ομάδας Κολιόπουλου ήρθε να επιβεβαιώσει
αυτή την εκτίμηση. Στο παρόν κείμενο, διαπιστώνουμε ότι το εγχειρίδιο της ομάδας Κολιόπουλου,
παραβιάζει το ήδη συντηρητικό ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ ιστορίας για να εμπεδώσει μια υπερσυντηρητική εκδοχή
σχολικής ιστορίας και επιπλέον, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας υποπίπτει σε μεθοδολογικά λάθη.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ισχυριζόμαστε ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η απόσυρση του
συγκεκριμένου εγχειριδίου το οποίο κάθε άλλο παρά υπηρετεί τους στόχους καλλιέργειας και ανάπτυξης
ιστορικής κριτικής σκέψης, εννοιολογικής μάθησης και συνείδησης του ιστορικού χρόνου. Τέλος,
επιχειρούμε να εκφράσουμε κάποιες σκέψεις για μια άλλη προοπτική για τη σχολική ιστορία και να
συγκεντρώσουμε εδώ το σύνολο των κριτικών στο νέο εγχειρίδιο καθώς και παραπομπές στο αντίστοιχο
θεσμικό πλαίσιο (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, υπουργικές αποφάσεις, κλπ).


Στις 13 Φλεβάρη 2012, επί υπουργίας Διαμαντοπούλου, το Υπουργείο Παιδείας με την
υπουργική απόφαση 15099 /Γ1/13 -02- 2012, εγκρίνει την εκτύπωση «του εν χρήσει
διδακτικού βιβλίου της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού, Στα Νεότερα Χρόνια», δηλαδή του παλιού
βιβλίου ιστορίας.1 Στην ίδια υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στο έγγραφο με αρ.
πρωτ. 6647/18-10-2011, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα «Απάντηση σχετικά με το
νέο διδακτικό πακέτο Ιστορίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού», σύμφωνα με το οποίο
«πρόκειται να γίνουν διορθώσεις και βελτιώσεις στο νέο διδακτικό πακέτο Ιστορίας της Στ΄
τάξης του Δημοτικού», δηλαδή στο βιβλίο του Κολιόπουλου.2 Με δυο λόγια, η υπουργική
απόφαση λέει ότι το βιβλίο της ομάδας Κολιόπουλου δεν εγκρίνεται γιατί πρέπει να
διορθωθεί και να βελτιωθεί.
Στις 30 Απρίλη 2012, έξι μόλις ημέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου, επί υπουργίας
Μπαμπινιώτη, το Υπουργείο Παιδείας με την υπουργική απόφαση 48493 /Γ1/30 -04- 2012,
ακυρώνει την προηγούμενη υπουργική απόφαση, αποσύρει το εν χρήσει διδακτικό βιβλίο
και εγκρίνει την εκτύπωση του νέου διδακτικού πακέτου ιστορίας της συγγραφικής ομάδας
Κολιόπουλου για το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013. Σε αυτή την υπουργική απόφαση δεν
γίνεται καμιά αναφορά στο έγγραφο του ΠΙ ούτε σε «διορθώσεις» και «βελτιώσεις» που
πρέπει να γίνουν στο βιβλίο. Αντίθετα, στο δελτίο τύπου που εκδίδεται από το υπουργείο
για το συγκεκριμένο ζήτημα, περιλαμβάνεται μια φράση που πέρασε απαρατήρητη τότε
από πολλούς, αλλά όχι από μας: «Με δεδομένο ότι έχουν δημοσιευθεί τα προγράμματα
σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα δημοτικού και γυμνασίου, εκτός από αυτό της
Ιστορίας, ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθηγητής Γ.
1Πρόκειται για το εγχειρίδιο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού «Στα Νεότερα Χρόνια» των Ακτύπη, Βελαλίδη, Καΐλα,
Κατσουλάκου, Παπαγρηγορίου και Χωρεάνθη, ΟΕΔΒ. Στο εξής αναφέρεται στο παρόν ως παλιό βιβλίο ιστορίας
2Πρόκειται για το εγχειρίδιο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου» των
Κολιόπουλου, Καλλιανιώτη, Μιχαηλίδη, Μηνάογλου, ΙΤΥΕ
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Μπαμπινιώτης και η Υφυπουργός κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου αποφάσισαν από κοινού την
εκτύπωση και τη διανομή του νέου βιβλίου προκειμένου να βρίσκεται εγκαίρως στα
σχολεία». Όμως τα προγράμματα σπουδών στα οποία αναφέρεται το δελτίο τύπου είναι
συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα ΑΠΣ–ΔΕΠΠΣ (βλ. εδώ ). Εκείνο που μπορούμε να πούμε
με απόλυτη βεβαιότητα, είναι ότι τα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Δημοτικού - Γυμνασίου (ΦΕΚ 303, τ. Β 13/03/2003) διατηρούν την ισχύ τους στο ακέραιο μέχρι την έκδοση νέων αναλυτικών
προγραμμάτων - οι δύσπιστοι μπορούν να διαπιστώσουν άλλωστε ότι τα ΑΠΣ της ιστορίας
της Στ΄ δημοτικού έχουν αναρτηθεί στην ίδια ιστοσελίδα, μαζί με την ψηφιακή εκδοχή του
βιβλίου από το υπουργείο. Επομένως οι στόχοι και οι θεματικές ενότητες που θέτουν είναι
(ή θα έπρεπε να είναι) απολύτως δεσμευτικές για τους συγγραφείς των σχολικών
εγχειριδίων.
Και κάπου εδώ γεννάται εύλογα το ερώτημα: είναι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο ιστορίας
συνεπές με τους στόχους, τις θεματικές ενότητες και τις ενδεικτικές δραστηριότητες που
θέτει το ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού ή μήπως η συγκεκριμένη διατύπωση του
δελτίου τύπου του υπουργείου επιχειρεί να «θολώσει τα νερά», δηλαδή, να δικαιολογήσει
προκαταβολικά τις αναντιστοιχίες και ασυμβατότητες εγχειριδίου και ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ και να
προετοιμάσει το έδαφος για μια υπερσυντηρητική στροφή στα προγράμματα σπουδών της
ιστορίας;
Στο παρόν άρθρο :








Συγκρίνουμε τις θεματικές ενότητες του ΑΠΣ με τις αντίστοιχες ενότητες του
εγχειριδίου.
Εξετάζουμε κατά πόσο αυτές οι παρεκκλίσεις από το ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ επηρεάζουν τον
αφηγηματικό άξονα και επομένως διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την προσπάθεια των
μαθητών να αποκτήσουν συνείδηση του ιστορικού χρόνου.
Σχολιάζουμε τη χρήση και την εξήγηση ιστορικών εννοιών και όρων και το βαθμό που
το εγχειρίδιο ευνοεί την εννοιολογική μάθηση.
Ανιχνεύουμε τους οδοδείκτες της συντηρητικής στροφής για τη σχολική ιστορία που
επιχειρεί η συγγραφική ομάδα με το συγκεκριμένο εγχειρίδιο.
Επιχειρούμε να εκφράσουμε κάποιες σκέψεις για μια άλλη προοπτική για τη σχολική
ιστορία.
Παραθέτουμε το σύνολο των κριτικών στο νέο εγχειρίδιο καθώς και παραπομπές στο
αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, υπουργικές αποφάσεις, κλπ).

Α. Αναντιστοιχίες και ασυμβατότητες ΑΠΣ και εγχειριδίου
Οι ώρες που αναφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου των ΑΠΣ (θα έπρεπε να) αντιστοιχούν
στον αριθμό ενοτήτων του βιβλίου, αφού σε κάθε ενότητα αντιστοιχεί μια διδακτική ώρα.
ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ
Εισαγωγή: Η Ευρώπη στα νεότερα
χρόνια

Βιβλίο
Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους
Νεότερους Χρόνους

Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις, η
τυπογραφία, η Αναγέννηση, η

1. Η Αναγέννηση και η θρησκευτική
Μεταρρύθμιση
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Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, ο
Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση
ως πλαίσιο για την ένταξη της ελληνικής
ιστορίας στα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα
(4 ώρες)
Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία
Η Οθωμανική αυτοκρατορία, η δύναμη
και οι αδυναμίες της
Ελληνικές περιοχές υπό λατινική
κυριαρχία
Οι Οθωμανοί κατακτητές παραχωρούν
«προνόμια» στους ραγιάδες
Οι δύσκολες συνθήκες της ζωής των
Ελλήνων
Οι ελληνικές κοινότητες και η οργάνωσή
τους
Η οικονομική ζωή και τα επαγγέλματα
στα χρόνια της τουρκοκρατίας
Η καθημερινή ζωή των υπόδουλων
Ελλήνων
Οι Έλληνες εκφράζουν τους καημούς και
τις ελπίδες τους
Η πνευματική ζωή στα χρόνια της
τουρκοκρατίας
Οι κλέφτες, οι αρματολοί και ο
κλεφτοπόλεμος
Σούλι, Μάνη και Σφακιά
Εξεγέρσεις των Ελλήνων
Ο Ρήγας και το Βαλκανικό του όραμα
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2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο
Διαφωτισμό
3. Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση
(3 ενότητες)
Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη
λατινική κυριαρχία (1453-1821)
1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου
2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων
3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση
των Ελλήνων
4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί
5. Η οικονομική ζωή
6. Οι Έλληνες των παροικιών και των
Παραδουνάβιων Ηγεμονιών
7. Οι δάσκαλοι του Γένους
8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος
Κοραής
9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
10. Οι αγώνες των Σουλιωτών
(10 ενότητες)

(10 ώρες )
Η Μεγάλη Επανάσταση

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Η Φιλική Εταιρεία προετοιμάζει τον
Αγώνα
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει την
Επανάσταση στη Μολδοβλαχία
Η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και η
εξάπλωσή της στην υπόλοιπη Ελλάδα
Οι πρώτες επιτυχίες και η εδραίωση του
Αγώνα
Οι Έλληνες προσπαθούν να οργανωθούν
πολιτικά

1. Η Φιλική Εταιρεία
2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία
3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο
4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα
5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία
και τη Μακεδονία
7. Η άλωση της Τριπολιτσάς
8. Οι αγώνες του Κανάρη
9. Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια
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Οι εμφύλιοι πόλεμοι
Η στάση των δυνάμεων της Ευρώπης
απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση
Οι Φιλέλληνες στηρίζουν ηθικά και υλικά
τον Αγώνα
Ο σουλτάνος εξασφαλίζει τη βοήθεια του
Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου κατά των
Ελλήνων
Ο Ιμπραήμ έρχεται με ισχυρές δυνάμεις
στην Πελοπόννησο
Η δεύτερη πολιορκία και η Έξοδος του
Μεσολογγίου
Ο αγώνας του Καραϊσκάκη για τη σωτηρία
της επανάστασης στην Αττική
Οι μεγάλες δυνάμεις παρεμβαίνουν: Η
ναυμαχία στο Ναβαρίνο
Ο Καποδίστριας εκλέγεται Κυβερνήτης
(14 ώρες )

10. 0 Μάρκος Μπότσαρης
11 . 0 Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο
Παπαφλέσσας
12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου ο Διονύσιος Σολωμός
13.Οι αγώνες του Καραϊσκάκη
14 . Ο Φιλελληνισμός
15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων
και η Ναυμαχία του Ναβαρίνου
16.Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική
οργάνωση του Αγώνα
17 . Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο
του
18. Το τέλος της Επανάστασης και η
ελληνική ανεξαρτησία

(18 ενότητες)

Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος

Η Ελλάδα στον 19° αιώνα

Η περίοδος της βασιλείας του Όθωνα
Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στα
πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση
Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄ και η
επικράτηση του κοινοβουλευτισμού
Το «Ανατολικό Ζήτημα» στη Βαλκανική
Χερσόνησο
Το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει
οικονομικά και εθνικά προβλήματα στα
τέλη του 19ου αιώνα. Ο άτυχος πόλεμος
του 1897 και οι εξεγέρσεις στην Κρήτη.
Ο Μακεδονικός Αγώνας
Το κίνημα των Νεότουρκων (1908) και το
κίνημα στο Γουδί (1909) αλλάζουν το
πολιτικό σκηνικό
Η πνευματική και η καλλιτεχνική ζωή στο
ελληνικό κράτος κατά το 19ο αιώνα

1. Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης
Κωλέττης
2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο Χαρίλαος
Τρικούπης
3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία
και την Κρήτη
4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου
αιώνα
5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος,
ακμαία ελληνικά κέντρα
6. Η κρίση στα Βαλκάνια

(7 ώρες )

(6 ενότητες)

Η Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα

Η Ελλάδα στον 20° αιώνα

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, μια μεγάλη
ελληνική επιτυχία

1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του
1897 στον Μακεδονικό Αγώνα
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Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος,
κέντρα ακμαίου Ελληνισμού
Ο μικρασιατικός πόλεμος καταλήγει σε
ήττα των Ελλήνων
Η εποχή του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα
Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Η Κατοχή και η Αντίσταση. Ο εμφύλιος
πόλεμος
Η Ελλάδα στα μεταπολεμικά χρόνια
Η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας
και η αποκατάσταση της δημοκρατίας
Το Κυπριακό Ζήτημα
Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Η πνευματική και η καλλιτεχνική ζωή στην
Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα

5

2. Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση
Βενιζέλου
3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η
Καταστροφή
6. Ο Μεσοπόλεμος
7. Το Αλβανικό Έπος
8. Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος
Πόλεμος
9. Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την
ελευθερία (1941 -1949)
10. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της
Ελλάδας (1950 - 1974)
11. Το Κυπριακό ζήτημα
12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία
(12 ενότητες)

(15 ώρες)
Η σύγκριση λοιπόν των θεματικών ενοτήτων ΑΠΣ και εγχειριδίου οδηγεί στα εξής
συμπεράσματα:
1. Στα τέσσερα από τα πέντε κεφάλαια, παρατηρείται σαφής αναντιστοιχία ανάμεσα στο
ΑΠΣ και το εγχειρίδιο. Το κλειδί για αυτή την αναντιστοιχία είναι το κεφάλαιο της ελληνικής
επανάστασης (της μεγάλης επανάστασης, όπως αποκαλείται και στο ΑΠΣ και στο
εγχειρίδιο, σε πείσμα των ιστορικών όλου του κόσμου που, αφελέστατα προφανώς,
θεωρούν ως μεγάλη επανάσταση τη γαλλική).
Ποιες αναντιστοιχίες/ασυμβατότητες παρατηρούμε σε αυτό το κεφάλαιο:
 Το ΑΠΣ προβλέπει 14 ώρες ενώ το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 18 ενότητες.
 Στο εγχειρίδιο εμφανίζονται δυο τουλάχιστον εντελώς αναντίστοιχες ενότητες από
εκείνες των ΑΠΣ με τίτλο, «Οι αγώνες του Κανάρη» και «Ο Μάρκος Μπότσαρης» που
παραπέμπουν ευθέως στις αντίστοιχες ενότητες των αναλυτικών προγραμμάτων του …
1957 και όχι του 2003.3
 Η ενότητα «Η επανάσταση στην Πελοπόννησο και η εξάπλωσή της στην υπόλοιπη
Ελλάδα» που προβλέπεται στο ΑΠΣ, αναλύεται σε τέσσερις ενότητες με τίτλους
αντίστοιχα, «Η επανάσταση στην Πελοπόννησο», «Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα»,
«Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου», «Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και
3Αναφέρουμε ενδεικτικά ενότητες από το αναλυτικό πρόγραμμα του 1957 : «Οι κατά θάλασσαν αγώνες.
Καταστροφή της Χίου. Κωνσταντίνος Κανάρης. Εκστρατεία και καταστροφή του Δράμαλη. Η επανάστασις εις την
Δυτικήν Ελλάδα. Η εν Πέτα μάχη. Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Μάρκος Μπότσαρης». βλ. Β.Δ. «Περί του
αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Πατριδογνωστικών μαθημάτων των Δημοτικών Σχολείων», ΦΕΚ
14, Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, τχ. Α΄, Αρ. φ. 14, σ.87, Εν Αθήναις τη 30 Ιανουαρίου
1957
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τη Μακεδονία». Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, η επιστροφή στην ηρωολατρεία σε
συνδυασμό με το γεωγραφικό κατακερματισμό της αφήγησης δημιουργούν
προβλήματα που η συγγραφική ομάδα αδυνατεί να διαχειριστεί με αποτέλεσμα ο
αφηγηματικός άξονας να «σπάει» σε γεωγραφικά διαμερίσματα και να επιμερίζεται σε
βιογραφίες ηρώων δημιουργώντας ένα μάλλον χαοτικό αποτέλεσμα.
 Διαπιστώνεται διαφορετική δομή της σειράς των ενοτήτων στο ΑΠΣ από εκείνη που
υπάρχει στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του μαθητή. Οι ενότητες «Οι Έλληνες προσπαθούν να
οργανωθούν πολιτικά» και «Οι εμφύλιοι πόλεμοι» του ΑΠΣ, μετατοπίζονται έξω από την
αφήγηση της επανάστασης, και περιορίζονται σε μια ενότητα με τίτλο «Οι
Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα». Οι εμφύλιοι, περιορίζονται σε
ένα παράθεμα στη σ. 116, όχι ως αποτέλεσμα των κοινωνικών και πολιτικών
αντιπαραθέσεων - αφού άλλωστε η πολιτική οργάνωση των επαναστατών δεν έχει
ακόμα παρουσιαστεί - αλλά ως αντιπαράθεση προσωπικών βλέψεων για την εξουσία
αφού τα αίτιά τους αποδίδονται σε «προσωπικά συμφέροντα, τοπικές διενέξεις και
μικροψυχίες». Να θυμίσουμε μόνο ότι οι εμφύλιοι αποδίδονταν από την εθνικόφρονη
σχολική ιστορία στη «φιλαρχία» και τη «διχόνοια» που αποτελούν «προαιώνια
ελαττώματα της ελληνικής φυλής».
2. Αναφέρουμε επίσης ενδεικτικά αναντιστοιχίες και ασυμβατότητες από τα υπόλοιπα
κεφάλαια:
 Η ενότητα «Οι ελληνικές κοινότητες και η οργάνωσή τους» που προβλέπεται στο ΑΠΣ,
περιορίζεται σε μια παράγραφο στην ενότητα «Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση
των Ελλήνων» του εγχειριδίου.
 Η ενότητα «Η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας και η αποκατάσταση της
δημοκρατίας» που προβλέπεται στο ΑΠΣ, στριμώχνεται σε μια παράγραφο στην ενότητα
«Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 - 1974)».
 Οι ενότητες «Η πνευματική και η καλλιτεχνική ζωή στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα»
και «Η πνευματική και η καλλιτεχνική ζωή στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα» που
προβλέπονται στα ΑΠΣ, περιορίζονται σε σύντομες αναφορές σε εντελώς άσχετες
ενότητες όπου απαριθμούνται εν είδη τηλεφωνικού καταλόγου κάποια ονόματα
λογοτεχνών και καλλιτεχνών.
 Οι δυο ενότητες των ΑΠΣ «Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» και «Η Κατοχή και η
Αντίσταση. Ο εμφύλιος πόλεμος» των ΑΠΣ, αναλύονται στο εγχειρίδιο σε τρεις ενότητες
που φέρουν τίτλους με εντελώς διαφορετική, υπερσυντηρητική νοηματοδότηση : «Το
Αλβανικό Έπος», «Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος» και «Μια
δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949)». Ιδιαίτερα ο τίτλος της
ενότητας για τον εμφύλιο, παραπέμπει ευθέως σε ανοιχτά αντικομουνιστικές αναφορές.
Β. Τα κουλουβάχατα της ιστορίας
Αυτές οι αναντιστοιχίες που διαπιστώσαμε, ως αποτέλεσμα της υπερσυντηρητικής
στροφής που επιχειρείται, δημιουργούν σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα που
εντοπίζονται κυρίως στην αδυναμία της συγγραφικής ομάδας να συγκροτήσει ένα
αφηγηματικό άξονα. Οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν ένα ατελείωτο κατάλογο
από ονόματα, γεγονότα, χρονολογίες, ημερομηνίες, τοποθεσίες, ηρωικά κατορθώματα,
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μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή, με τις ενότητες να δομούνται είτε γεωγραφικά (π.χ.
Πελοπόννησος, Στερεά, νησιά, Ήπειρος, κλπ.) είτε με βάση πρόσωπα (π.χ. Κανάρης,
Καραϊσκάκης, κλπ.). Μοιραία, κάθε αίσθηση ιστορικής αφήγησης και συνέχειας χάνεται
μέσα σε ένα αξεδιάλυτο κουβάρι από επαναλήψεις, διαφορετικές αναγνώσεις του ίδιου
γεγονότος, συνεχή άλματα μπρος και πίσω στον αφηγηματικό άξονα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Στη σ. 33 μαθαίνουμε ότι οι Φαναριώτες ήταν «μια νέα άρχουσα τάξη» που
σχηματίστηκε «γύρω από το Πατριαρχείο» και «από το 17ο αιώνα ανέπτυξε σημαντικό
εθνικό ρόλο σε τομείς όπως η εκπαίδευση». Στη σ.37 αναλύεται εκ νέου ο ρόλος των
Φαναριωτών ως να μην έχει γίνει καμιά αναφορά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ
συναντάμε μια λίγο διαφορετική εκδοχή : «Οι Φαναριώτες αποτελούσαν μία άλλη
ηγετική ομάδα των Ελλήνων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (…) όπως και οι
ιεράρχες, ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από τις διαθέσεις του κάθε Σουλτάνου». Παρ’ ότι
λοιπόν ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από το Σουλτάνο ανέπτυξαν όπως είδαμε στη σ.33
εθνικό ρόλο και μάλιστα από το 17ο κιόλας αιώνα.
 Στη σ. 67, στην ενότητα «Οι αγώνες των Σουλιωτών», πληροφορούμαστε μεταξύ άλλων
ότι οι Σουλιώτες αφού υπηρέτησαν διαδοχικά τους Ρώσους, τους Γάλλους και τους
Τούρκους, το 1822 «έμειναν αβοήθητοι» (από ποιους;) και «εγκατέλειψαν οριστικά το
Σούλι». Ωστόσο, στη σ. 95 και ενώ έχουν προηγηθεί ενότητες που παρουσιάζουν τα
γεγονότα έως και το 1824, στην ενότητα για την επανάσταση στην Ήπειρο, οι Σουλιώτες
…επανέρχονται και πολεμούν ξανά στη μάχη του Πέτα : «η βαριά ήττα έκανε τους
Σουλιώτες να συνθηκολογήσουν το Σεπτέμβριο του 1822, εγκαταλείποντας οριστικά το
Σούλι». Για μία ακόμα φορά…
 Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Τρικούπης κηρύσσει την πτώχευση του 1893 στη σελίδα 155,
αλλά και στη σελίδα 163, όπου αντίστοιχα έχουμε δυο διαφορετικές αναλυτικές εκδοχές
αφήγησης της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ και της πρωθυπουργίας Τρικούπη. Ανάμεσά
τους παρεμβάλλεται μια ενότητα για τα επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την
Κρήτη όπου γίνεται σύντομη αναφορά στο Συνέδριο του Βερολίνου (σ.159) προφανώς
για να προετοιμαστούν οι μαθητές για μια ακόμα, αναλυτικότερη αναφορά στο ίδιο
συνέδριο στη σ. 170 στην ενότητα «Η κρίση στα Βαλκάνια».
 Κατά τον ίδιο τρόπο, σε ένα διαρκές «ζάπινγκ» επαναλαμβάνεται η ίδια αναφορά στην
επιλογή του Κολοκοτρώνη για την πολιορκία της Τρίπολης (σ.83 και σ.99), εμφανίζονται
σε ολοσέλιδη φωτογραφία ο Όθωνας και η Αμαλία να «κατευθύνουν τις επαναστατικές
ενέργειες των Ελλήνων» στη σ. 158 παρ’ ότι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ήδη από την
προηγούμενη ενότητα (σ.155), ενώ, για να ολοκληρωθεί η πλήρης αποδόμηση της
αφήγησης, ανάμεσα στην ενότητα «Η άλωση της Τριπολιτσάς» και την ενότητα «Η
εκστρατεία του Δράμαλη-Δερβενάκια» παρεμβάλλεται μια ενότητα με τη βιογραφία του
Κανάρη (σ. 102/103) που ξεκινάει από το 1821 και φτάνει μέχρι την ανάδειξή του σε
πρωθυπουργό της χώρας !
Μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτές οι παλινωδίες πέρασαν απαρατήρητες από τη
συγγραφική ομάδα. Ως ένα βαθμό μάλιστα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
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υπονομεύουν και το στόχο της ανάπλασης ενός νέου συνεκτικού και ελκτικού,
υπερσυντηρητικού εθνικού αφηγήματος. Ή μήπως ο στόχος τελικά δεν ήταν αυτός ;
Πράγματι, στο εισαγωγικό κείμενο οι συγγραφείς μας πληροφορούν ότι στόχος τους είναι
να μιλήσουν «για πρόσωπα και γεγονότα, μεγάλες μάχες και καταστροφικούς πολέμους μα
και για τα ειρηνικά έργα των ανθρώπων». Ο σύγχρονος εθνικιστικός φρονηματισμός δεν
προϋποθέτει απαραίτητα καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και συνείδησης του ιστορικού
χρόνου και, επομένως, σημασία για την ώρα φαίνεται να έχει η συντηρητική παρέκκλιση
από το ΑΠΣ. Τέλος, οι ελάχιστες σελίδες που καταλαμβάνουν οι αναφορές σε αυτά τα
«ειρηνικά έργα» μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την προσφορά
του εγχειριδίου σε μια παιδαγωγική της ειρήνης.
Γ. Εννοιολογικά και άλλα σφάλματα
Στις κριτικές που έχουν δημοσιευθεί, έχουν επισημανθεί μια σειρά από εννοιολογικά
σφάλματα, παραφθαρτικές πληροφορίες, εσκεμμένες παραποιήσεις εννοιών και όρων που
προδίδουν τα πολιτικά φρονήματα των συντακτών, την αδυναμία τους να
μετασχηματίσουν την ιστορική γνώση σε σχολική ιστορία και το συντηρητικό αλλά και
αντιπαιδαγωγικό φρονηματιστικό χαρακτήρα του εγχειριδίου. Περιοριζόμαστε να
επισημάνουμε πέντε από αυτά:
 Στη σ.18, στο γλωσσάρι, μαθαίνουμε ότι καπιταλισμός είναι το «οικονομικό σύστημα
που βασίζεται στην ανεμπόδιστη λειτουργία της αγοράς, χωρίς την παρέμβαση του
κράτους». Έχει επισημανθεί εύστοχα4 ότι πρόκειται για τον ορισμό του
νεοφιλελευθερισμού και όχι του καπιταλισμού.
 Στη σ. 21, στο γλωσσάρι, μαθαίνουμε ότι «ακραίοι ριζοσπάστες» είναι οι Ιακωβίνοι,
δηλαδή, «οι οπαδοί της Γαλλικής Επανάστασης που αρνούνταν κάθε συμβιβασμό με το
βασιλιά». Πιο πάνω, στην αφήγηση, αναφέρεται ότι «η εξουσία πέρασε στα χέρια
ακραίων ριζοσπαστών οι οποίοι επέβαλαν καθεστώς τρομοκρατίας».
 Στη σ. 183, ενημερωνόμαστε ότι επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου «ρυθμίστηκαν εργατικά
ζητήματα, όπως η ίδρυση συνεταιρισμών, η καθιέρωση αργιών και το ωράριο
εργασίας». Δυο σειρές πιο κάτω, στο γλωσσάρι, μαθαίνουμε ευτυχώς ότι οι
συνεταιρισμοί είναι «ενώσεις αγροτών για την καλύτερη διαχείριση της αγροτικής
παραγωγής», επομένως, η ίδρυση συνεταιρισμών δεν μπορεί να είναι «εργατικό
ζήτημα». Μάλλον για την ίδρυση συνδικάτων θα όφειλε να μιλήσει εδώ η συγγραφική
ομάδα όσο και αν αυτό θα της ήταν δυσάρεστο (ο πρώτος νόμος περί επαγγελματικών
σωματείων, ο ν.281, ψηφίστηκε το 1914).
 Στη σ. 209, στο γλωσσάρι, ως ολοκαύτωμα ορίζεται «η εξόντωση μεγάλου αριθμού
ανθρώπων». Ορισμός άστοχος και ανεπαρκέστατος όπως καταδεικνύει και ο Παληκίδης
σε σχετικό κείμενό του.5
4Σάμιος Παναγιώτης, Η Ιστορία ξανά στο κρεβάτι του Προκρούστη: Πρώτες σκέψεις σχετικά με το νέο βιβλίο
ιστορίας της Στ΄ τάξης Δημοτικού, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 100
5Παληκίδης Άγγελος, «Ο Ναζισμός στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας», στο, Παληκίδης Άγγελος (επιμ.),
Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινόμενου, Από την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική
ιστορική μάθηση
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 Στη σελ.232, στο παράθεμα «Μια ματιά στο παρελθόν», ορίζεται ως Ψυχρός Πόλεμος,
«η περίοδος από τον τερματισμό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και έως τα τέλη της
δεκαετίας του 1980 (…) Ήταν η εποχή όπου οι δυο συνασπισμοί, με επικεφαλής τις ΗΠΑ
και τις ΕΣΣΔ αντίστοιχα, καθόρισαν τις παγκόσμιες εξελίξεις. Ωστόσο, η κατάσταση
σήμερα έχει διαφοροποιηθεί. Η κατάρρευση των παραπάνω συνασπισμών, με
συμβολικό δείγμα την πτώση του Τοίχους του Βερολίνου (βλ. φωτό επάνω),
δημιούργησε νέα δεδομένα». Επιλέξαμε να παραθέσουμε μεγάλο μέρος του
αποσπάσματος διατηρώντας στο ακέραιο την ορθογραφία του. Ακριβώς επάνω από το
κείμενο υπάρχουν όντως τρεις μικροσκοπικές φωτογραφίες. Στη μια διακρίνουμε
κάποιες κοπέλες ανάμεσα σε μπλε μπαλόνια, στη δεύτερη το σύμβολο του ευρώ και
στην τρίτη μια αφίσα με τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον τίτλο «ενότητα
στην πολυμορφία». Τείχος (ή Τοίχος αν προτιμάτε) του Βερολίνου δεν είχαμε την τύχη
να διακρίνουμε παρ’ ότι χρησιμοποιήσαμε και μεγενθυτικό φακό. Όπως βέβαια έχει
επισημανθεί,6 το συγκεκριμένο παράθεμα, ούτε λίγο ούτε πολύ μας πληροφορεί ότι μαζί
με το Σύμφωνο της Βαρσοβίας διαλύθηκε και το ΝΑΤΟ !
Δ. Οι οδοδείκτες της συντηρητικής στροφής
Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δε συνιστά αυτό ακριβώς
που θα επιθυμούσε να γράψει η ομάδα Κολιόπουλου. Αποτελεί περισσότερο ένα
ενδιάμεσο βήμα, μια άμεση λύση για το εθνικιστικό ρεύμα που στη συγκεκριμένη
συγκυρία έχει την ηγεμονία και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια, οι
συγγραφείς δεν τήρησαν τις κατευθύνσεις των ΑΠΣ, τις χρησιμοποίησαν για να
νομιμοποιήσουν τις δικές τους επιλογές και όπως είδαμε τις παραβίασαν όπου έκριναν
απαραίτητο. Επίσης, όταν έφτασαν στα δύσκολα (π.χ. εμφύλιος) αντέγραψαν ολόκληρες
παραγράφους από το παλιό βιβλίο ώστε να αποφύγουν τυχόν κριτικές.
Ωστόσο, η ομάδα Κολιόπουλου έχει ήδη τοποθετήσει οδοδείκτες προς την κατεύθυνση που
θεωρεί ότι πρέπει να κινηθεί η σχολική ιστορία. Δεν θα μας εντυπωσιάσει εάν
διαπιστώσουμε ότι τα επόμενα προγράμματα σπουδών ενσωματώνουν αυτές τις επιλογές
και ανοίγουν το δρόμο προς ακόμα πιο υπερσυντηρητικές επιλογές για τη σχολική ιστορία.
Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι οδοδείκτες ;
 Στο ίδιο εισαγωγικό κείμενο, οι συγγραφείς μας δίνουν το κλειδί για την κατανόηση του
ιδεολογικού τους προσανατολισμού. Μας ενημερώνουν ότι θα αναφερθούν στις
«ιστορικές ελληνικές χώρες», δηλαδή, «τις περιοχές που αποτελούν την ελληνική
χερσόνησο, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο,
την Ανατολική Θράκη καθώς και την Κύπρο. Αυτές ήταν οι περιοχές όπου άκμασε
ανέκαθεν ο ελληνικός πολιτισμός και όπου κατοικούσαν Έλληνες». Οριοθετούν έτσι, ένα
ζωτικό εθνικό χώρο, με απροσδιόριστα σύνορα προς βορρά αλλά και προς ανατολάς,
νομιμοποιούν «δίκαιες» εθνικές διεκδικήσεις, υποθάλπτουν νέους αλυτρωτισμούς. Ο
υπαινιγμός είναι σαφής : το έθνος ως φυσικό, προαιώνιο, διιστορικό σώμα, διεκδικεί
6Δημητρόπουλος Αποστόλης, Στόγιας Γιώργος, Χόπλαρου Ρένα, «Εθνοκεντρική ιστορία και αναχρονιστική
παιδαγωγική», The books’ journal, τ.25, Νοέμβριος 2012

10

Δ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ, Η ΕΠΙΣΤΡΟΦH ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣYΝΗΣ

δικαιωματικά την κρατική του υπόσταση στα πλαίσια των φυσικών προαιώνιων
συνόρων του. Άλλωστε, η φράση «άκμασε ανέκαθεν ο ελληνικός πολιτισμός»
συμπυκνώνει ολόκληρη τη μεταφυσική/ρομαντική αντίληψη για τα έθνη ως φυσικά
διιστορικά σώματα η ύπαρξη των οποίων χάνεται στα βάθη των αιώνων. Εδώ έχει την
αφετηρία της η Μεγάλη Ιδέα που διαπερνά ως έννοια και ως πυξίδα τις σελίδες του
εγχειριδίου από το παράθεμα με τη γνωστή ομιλία του Κωλέττη (σ. 152) έως το
αντίστοιχο παράθεμα με την ομιλία Καραμανλή για τη νέα Μεγάλη Ιδέα του έθνους,
δηλαδή την ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη (σ. 232).
 Εδώ όμως εμφανίζεται και ένας γεωγραφικός όρος μάλλον καινοφανής: η «ελληνική
χερσόνησος». Ο όρος αυτός, επανεμφανίζεται στην αντίστοιχη ενότητα «Η κατάκτηση
της ελληνικής χερσονήσου» (σ.28/29), όπου επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές καθώς
ως γνωστόν η επανάληψις είναι μήτηρ της μάθησης. Ποια είναι όμως αυτή η «ελληνική
χερσόνησος» ; Συμπίπτει ή όχι με τη χερσόνησο του Αίμου και εάν όχι που τελειώνουν
τα βόρεια σύνορά της ; Στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της Γεωγραφίας της Στ΄ Δημοτικού
βεβαίως, δεν υπάρχει «ελληνική χερσόνησος», αντίθετα, αναφέρονται οι τρεις
χερσόνησοι της νότιας Ευρώπης : η ιβηρική, η ιταλική και η βαλκανική. Πιθανόν η
ελληνική χερσόνησος, ως πολιτικός και όχι βέβαια γεωγραφικός όρος να αποτελεί ένα
εφεύρημα για να συγκαλυφθούν οι αναχρονισμοί της συγγραφικής ομάδας. Να
ερμηνευθεί δηλαδή, η κατάκτηση της «ελληνικής χερσονήσου» από τους Οθωμανούς ως
κατάκτηση ενός ελληνικού έθνους – κράτους που εμφανίζεται αδιάλειπτα μαχόμενο
από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Με πλήρη συνείδηση της εθνικής του
ταυτότητας και της ιστορικής του αποστολής επομένως, αντιστέκεται, οργανώνεται και
εξεγείρεται με όρους έθνους – κράτους που βρίσκεται υπό κατοχή. Έχουμε το στοιχείο
του εθνικού τόπου (ιστορικές ελληνικές χώρες) ο οποίος ως όφειλε δεν παραδόθηκε
αμαχητί αλλά και της προϋπάρχουσας δομής που παραπέμπει στα νεωτερικά έθνη κράτη: πολιτική, θρησκευτική και πνευματική ηγεσία, συγκροτημένος στρατός και
στόλος έστω σε λανθάνουσα μορφή, οικονομικές δυνάμεις. Αυτή ακριβώς ήταν και η
ανάγνωση της οθωμανικής κυριαρχίας στα σχολικά εγχειρίδια της εθνικοφροσύνης στις
μετεμφυλιακές δεκαετίες. Σε αυτό το ιστορικό σχήμα, η Γαλλική Επανάσταση, τα
επαναστατικά κύματα που διαπερνούσαν όλη την υφήλιο, από το Μπολίβαρ μέχρι τους
καρμπονάρους, η διαμόρφωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών
προϋποθέσεων, δεν έχουν καμιά σημασία και δεν αποτελούν ερμηνευτικό εργαλείο
ούτε για τη γέννηση και την ανάπτυξη του ελληνικού επαναστατικού κινήματος ούτε για
τη συγκρότηση της Φιλικής Εταιρείας ούτε για την άνθιση του φιλελληνικού ρεύματος.
 Η απουσία κοινωνικών εργαλείων ανάλυσης και η υπερσυντηρητική νοηματοδότηση του
έθνους οδηγεί αναπόφευκτα σε αντιφάσεις καθώς οι συγγραφείς επιδιώκουν να
ορίσουν εθνικό ρόλο και πρόσημο για κάθε κοινωνική ομάδα από τους πρώτους κιόλας
αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρούμε διφορούμενες
έως και αντιφατικές αναφορές για τον εθνικό ρόλο των Φαναριωτών και της εκκλησίας.
Αντίστοιχα, οι κλέφτες ορίζονται ως «ένοπλοι Έλληνες κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας» με βασικό χαρακτηριστικό την «εχθρότητα που ένιωθαν για τους
Τούρκους και γενικά για την εξουσία». Η σχολική ιστορία, επιστρέφοντας στα
παραδοσιακά ιστορικά σχήματα, διαμορφώνει μια ρομαντική εικόνα για τους κλέφτες
και τους αρματολούς – όπου καθοριστικό ρόλο παίζει η πρωταγωνιστική θέση τους στα
γεγονότα της Επανάστασης – και προβάλλει αυτή την εικόνα στον παρελθόντα χρόνο
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των πρώτων αιώνων της οθωμανικής κατάκτησης. Όμως η μετατροπή των κλεφτών σε
αρματολούς προκαλεί πονοκεφάλους στους σχολικούς ιστοριογράφους. Πως είναι
δυνατόν οι ανυπότακτοι κλέφτες να προσκυνάνε και να μετατρέπονται σε αρματολούς
τροφοδοτώντας με ένοπλο δυναμικό τους κατακτητικούς μηχανισμούς τήρησης της
τάξης ; Η πλήρης απουσία κοινωνικής ανάλυσης οδηγεί τους συγγραφείς από αντίφαση
σε αντίφαση. Έτσι, αρματολοί είναι οι «ένοπλοι Έλληνες», «πρώην κλέφτες» που
χρησιμοποιούνται από την οθωμανική εξουσία για «να αποκαταστήσουν την ασφάλεια
στην ύπαιθρο» αλλά παρ’ όλα αυτά «συνεργάζονται συνήθως με τους κλέφτες» και
αργότερα «προσχωρούν στις τάξεις των κλεφτών». Στο πρόσωπο του Έλληνα ένοπλου
εναλλάσσεται επομένως, ο παροδικός ρόλος του αρματολού με εκείνο του κλέφτη, σε
κάθε περίπτωση με κοινό εθνικό παρανομαστή.
 Η ρωσική επανάσταση εξορίζεται από το κύριο σώμα της αφήγησης σε μια ουδέτερη
αναφορά στη σελίδα 192. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες δυο αναφορές στα κείμενα
αφήγησης που νοηματοδοτούν σαφώς αρνητικά το γεγονός, στη σ. 195 όπου οι
σοβιετικοί «υποστηρίζουν τον Κεμάλ» και στη σ. 201, όπου αναφέρονται οι πρόσφυγες
που εγκατέλειψαν τη Σοβιετική Ένωση στην οποία «είχαν επικρατήσει οι μπολσεβίκοι».
Αντίθετα, στο παλιό βιβλίο, η ρωσική επανάσταση εντάσσεται στο κυρίως κείμενο
(σ.207), ενώ στην ενότητα για το μεσοπόλεμο (σ.229) αναφέρεται ότι «οι λαοί,
επηρεασμένοι από τις ιδέες της ρωσικής επανάστασης για ισότητα και δικαιοσύνη,
διεκδικούσαν περισσότερα δικαιώματα».
 Ο Μεταξάς, όπως αναφέρεται στη σ. 201, «διέλυσε τη Βουλή και επέβαλε δικτατορία».
Υπάρχει μια ακόμα αρνητική αναφορά στο πρόσωπό του που αφορά τις διώξεις των
πολιτικών του αντιπάλων (σ.201). Από εκεί και μετά, χαρακτηρίζεται «έμπειρος
στρατιωτικός», αναφέρονται δυο φορές οι προσπάθειές του για την πολεμική
προετοιμασία της χώρας, μια συνοπτική (σ.201) και μια αναλυτική (σ. 203), επαινείται η
διπλωματική του τακτική, ενώ, στις πηγές, περιλαμβάνεται κείμενο του Γ. Θεοτοκά για
το πρωινό της 28ης Οκτώβρη που μεταξύ άλλων περιγράφει «πλήθη νέων με στολές της
ΕΟΝ(…)κρατούν εικόνες του βασιλιά, του Μεταξά». Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε
ότι μεγάλο μέρος των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας Στ΄ δημοτικού του 1950 αλλά και
του 1956 (τότε ίσχυε ο θεσμός του πολλαπλού εγχειριδίου), είτε αποσιωπούσαν είτε
αναφέρονταν εντελώς επιγραμματικά στο Μεταξά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το ΟΧΙ
δεν πιστωνόταν στο δικτάτορα αλλά στο Γεώργιο Β΄. Η αγιογράφηση και η ιστορική
δικαίωση του Μεταξά εμπεδώθηκε πλήρως μόνο στα σχολικά εγχειρίδια της επταετίας
και από τότε επαναλαμβάνεται ευλαβικά στις σελίδες της σχολικής ιστορίας έως και
σήμερα, σε πείσμα των ιστορικών δεδομένων αλλά και της πλούσιας αρθρογραφίας και
βιβλιογραφίας που τεκμηριώνουν μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση για το ρόλο του.
 Καμιά αναφορά δεν γίνεται στο εγχειρίδιο για τους συνεργάτες των Γερμανών
κατακτητών, τους δοσίλογους και τους ταγματασφαλίτες (σύντομη αναφορά υπήρχε στο
παλιό βιβλίο, σ. 255). Πιθανόν η συγγραφική ομάδα να αισθάνεται την ίδια αμηχανία με
τους σχολικούς ιστοριογράφους της πρώτης μετεμφυλιακής δεκαετίας. Και εκείνοι
αποσιωπούσαν πλήρως το φαινόμενο της συνεργασίας με τον κατακτητή – διαφορετικά
θα έπρεπε να εξηγήσουν τι απέγινε όλο αυτό το πλήθος των συνεργατών/προδοτών.
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 Καμιά αναφορά επίσης δεν γίνεται στο δημοψήφισμα του 1974 που έκρινε τη μορφή
του πολιτεύματος το οποίο μέχρι και σήμερα έχει αυτή η χώρα (αναλυτική αναφορά
υπήρχε στο παλιό βιβλίο, σ. 255). Προφανώς η ήττα της βασιλικής παράταξης, η αλλαγή
πολιτεύματος και η οριστική απομάκρυνση των Γλύξμπουργκ από τη χώρα μετά από
έναν ολόκληρο αιώνα αποτελεί μια ασήμαντη λεπτομέρεια για την ομάδα Κολιόπουλου.
Να προσθέσουμε εδώ ότι η εκτροπή, η αποστασία και η πολιτική κρίση του 1965 δεν
χρεώνεται από το εγχειρίδιο στο παλάτι και τις ωμές παρεμβάσεις του, αλλά στο
Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος «Διαφώνησε με το βασιλιά Κωνσταντίνο και
αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 1965(…)Μετά την παραίτηση Παπανδρέου, η Ελλάδα
αντιμετώπισε πολιτική κρίση» (σ.219). Έτσι απλά.
 Οι πολιτικές συμπάθειες της συγγραφικής ομάδας δύσκολα κρύβονται. Από τους
πολιτικούς της μεταπολεμικής περιόδου, καταγράφουμε συνολικά (στα κείμενα
αφήγησης, τις εικόνες και τα παραθέματα), τρεις αναφορές στο Γεώργιο Παπανδρέου,
δυο στον Ανδρέα Παπανδρέου, μια στο Μητσοτάκη, μια στο Στεφανόπουλο και επτά (7)
στον Κωνσταντίνο Καραμανλή! Οι ηγέτες της αριστεράς, Φλωράκης και Κύρκος, μόλις
και μετά βίας στριμώχνονται σε μια φωτογραφία για την οικουμενική κυβέρνηση
Ζολώτα, χωρίς να αναφέρονται ονομαστικά.
Στο ξέφωτο : μια άλλη προοπτική για τη σχολική ιστορία
Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας συνιστούν ένα προϊόν πολιτικά και κοινωνικά
διαμορφωμένο. Η σχέση τους με το παρελθόν και επομένως το περιεχόμενό τους,
μεταβάλλεται σε κάθε πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Σήμερα, ένας νέος εθνικισμός
ανατέλλει στον ορίζοντα της σχολικής ιστορίας. Αντλεί τη δυναμική του από την ανάγκη της
ακροδεξιάς να προσεγγίσει το παρελθόν με τους όρους και τις πολιτικές σκοπιμότητες του
παρόντος, δανείζεται τα στερεότυπα και τα συστατικά του στοιχεία από τη δεξαμενή
εθνικοφροσύνης, ιδεολογημάτων και εθνικών μύθων που διαμορφώθηκε σε ολόκληρη τη
διαδρομή του 20ου αιώνα εντός και εκτός των εκπαιδευτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με
αυτή την εκδοχή ανάγνωσης του παρελθόντος, κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας είναι οι
ισχυρές προσωπικότητες, οι ήρωες, οι βασιλείς και οι πρωθυπουργοί και όχι οι λαοί και οι
κοινωνικές τάξεις. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που σε συνθήκες καπιταλιστικής
κρίσης ο ταξικός ανταγωνισμός οξύνεται, για την ακμάζουσα ακροδεξιά αποτελεί
προτεραιότητα η επιστροφή της σχολικής ιστορίας στα μαύρα δάση του εθνικισμού, η
προσέγγιση του παρελθόντος με μοναδικό εργαλείο το έθνος – το έθνος όχι ως προϊόν της
νεωτερικότητας αλλά ως προαιώνιο και ανιστορικό υποκείμενο. Σε αυτή την εκδοχή
σχολικής ιστορίας, δεν έχουν καμιά θέση ο καημός της μάνας πάνω από το σκοτωμένο γιο
το Μάη του ’36 στη Θεσσαλονίκη, ο πόνος του πρόσφυγα, του ξεριζωμένου, του
μετανάστη, οι αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού που στοίχειωναν για δεκαετίες το
ελληνικό ραδιόφωνο, ο ρατσισμός και η εκμετάλλευση που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες
μικρασιάτες από τους ντόπιους, η ίδρυση των συνδικάτων και το εργατικό κίνημα, ο
ιδρώτας του εργάτη που σήκωνε τις οικοδομές στη δεκαετία του ’50 και του ’60 και καμιά
φορά ξήλωνε και τα πεζοδρόμια της Ομόνοιας, τα βαριά πατήματα του αντάρτη στις ράχες
της Ρούμελης, τα αυθαίρετα στο Πέραμα, το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι. Όλα αυτά κι
άλλα πολλά, σαν να μην πέρασαν, σαν να μην άγγιξαν, σαν να μη συνέβησαν ποτέ σ’ αυτά
εδώ τα χώματα, ανήκουν στα απόβλητα ή το πολύ, στο περιθώριό της επίσημης σχολικής
ιστορίας που αποστειρωμένη από κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις, ιδεολογικό
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κατασκεύασμα και εργαλείο εθνικιστικού φρονηματισμού, απροσπέλαστη και ανιαρή σαν
λίστα παρενεργειών σε φαρμακευτική συνταγή, φιλοδοξεί να κατηχήσει νέες γενιές κατ’
εικόναν και ομοίωσιν, άβουλες και πειθήνιες, έτοιμες να ζήσουν και να πεθάνουν για μια
νέα «μεγάλη ιδέα».
Από πολλές πλευρές ακούστηκε η ανάγκη για ένα νέο σχολικό βιβλίο ιστορίας καθώς το
παλιό έχει ήδη 25 έτη ζωής (και όχι «15 και πλέον» όπως έγραφε το δελτίο τύπου των
Μπαμπινιώτη-Χριστοφιλοπούλου). Ωστόσο νεότερο δε σημαίνει απαραίτητα και καλύτερο.
Και οι δυο απόπειρες για ένα νέο εγχειρίδιο, της ομάδας Ρεπούση και της ομάδας
Κολιόπουλου, κατέληξαν σε βιβλία σαφώς συντηρητικότερα, με άφθονα λάθη και -το πιο
εντυπωσιακό- με περισσότερα μεθοδολογικά προβλήματα από το παλιό βιβλίο ιστορίας !
Είναι έντονη η αδυναμία των κυρίαρχων κύκλων να παράγουν ένα επίσημο και ηγεμονικό
ιστορικό λόγο, μια νέα ελκτική αφήγηση που να αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες τους
και ταυτόχρονα να έχει αποδοχή, να πείθει και να εμπνέει. Η αναζήτηση αυτής της νέας
ισορροπίας ανάμεσα στους ασφυκτικούς περιορισμούς της εθνικής μυθολογίας και τις
πιεστικές απαιτήσεις ενός ευρωκεντρικού κοσμοπολιτισμού είναι μια διαδικασία βαθιά
πολιτική και συγκρουσιακή. Είναι από αυτή την άποψη ενδεικτική των προτεραιοτήτων των
πολιτικών ηγεσιών του υπουργείου παιδείας, η πλήρης αδιαφορία τους στο ζήτημα άλλων
εμφανώς ακατάλληλων εγχειριδίων (π.χ. των μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού), αφού επί
επτά συναπτά έτη, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την απόσυρση και αντικατάστασή τους με
άλλα λειτουργικότερα.
Από μια άποψη, η άμεση απόσυρση του παρόντος σχολικού βιβλίου και η επιστροφή στο
προηγούμενο έστω παλιό, έστω 25 ετών και με σαφή συντηρητικό προσανατολισμό, θα
ήταν αναμφίβολα ένα προσωρινό μέτρο ανακούφισης – και αυτό το συμπέρασμα βέβαια
αναδεικνύει και το μέτρο αποτυχίας των συγγραφικών ομάδων. Ωστόσο, εκείνο που
χρειάζεται κατά τη γνώμη μας, είναι μια βαθιά τομή. Η σχολική ιστορία πρέπει να βγει
οριστικά στο ξέφωτο, μακριά από τα μαύρα δάση της εθνικιστικής μυθολογίας αλλά και
από το νέο μεταμοντέρνο ευρωκεντρικό φρονηματισμό. Να προσεγγίσει την έννοια του
έθνους με κοινωνικούς και πολιτικούς όρους, αλλά κυρίως, να θέσει στο κέντρο της τον
άνθρωπο και τα προβλήματά του, τους αγώνες του, τη συλλογική του δράση, τα πάθη του
και τα λάθη του. Απέναντι στη μυθοπλασία του εθνικισμού και τον μεταμοντέρνο
θρυμματισμένο καθρέφτη, να αντιπαραθέσουμε την πλήρη ιστορία, δηλαδή, την ιστορία
«ως ένα αδιαίρετο ιστό στον οποίο όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες(…)υλικές και
πολιτισμικές δυνάμεις κει σχέσεις παραγωγής(…)είναι αλληλοσυνδεόμενες και ερμηνεύουν
την ανθρώπινη εξέλιξη».7 Ακόμη, η σχολική ιστορία, οφείλει να είναι συναρπαστική,
απευθύνεται σε παιδιά, πρέπει να κερδίσει το ενδιαφέρον τους, να ξυπνήσει τον
ενθουσιασμό και την περιέργειά τους, να καλλιεργήσει το κριτικό τους πνεύμα, να δώσει
μια πρώτη εμπειρία έρευνας.
Σε θεσμικό επίπεδο, τα παραπάνω σημαίνουν (μεταξύ άλλων) νέα προγράμματα σπουδών
και σχολικά βιβλία, προοδευτική στροφή στην ιστορική/παιδαγωγική μόρφωση και
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παραγωγή αντίστοιχου διδακτικού/ιστορικού λογισμικού.
Ανακατανομή της ύλης του μαθήματος της ιστορίας, άμεσα στα πλαίσια των εννιά χρόνων
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στρατηγικά στα πλαίσια του δωδεκάχρονου ενιαίου
7Eric Hobsbawm, Ιστορία: μια νέα εποχή της λογικής, περ. Διάπλους, τεύχος 7, 2005
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σχολείου. Η κατανομή του τρίσημου σχήματος του Παπαρρηγόπουλου (αρχαία, βυζαντινή
και νεότερη ιστορία σε Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη) αντιστοιχούσε στις εποχές όπου το μεγαλύτερο
μέρος του μαθητικού πληθυσμού εγκατέλειπε το σχολείο και όφειλε με βάση τα
προτάγματα του εθνικισμού των αρχών του 20ου αιώνα, να έχει διαμορφώσει από αυτή
την ηλικία μια υπερσυντηρητική εθνική ταυτότητα. Σήμερα, έχουμε μια εντελώς
διαφορετική σχολική και κοινωνική πραγματικότητα και βεβαίως διαμετρικά αντίθετες
στοχεύσεις.
Σε επίπεδο εκπαιδευτικών πρακτικών, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο θεσμικό επίπεδο,
οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα αλλά και επιστημονική ευθύνη και παιδαγωγική
υποχρέωση να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους ώστε να υπηρετήσουν την ανάγκη των
μαθητών τους για την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και κριτικής σκέψης. Το σχολικό
βιβλίο δεν είναι ευαγγέλιο, ούτε οι εκπαιδευτικοί άβουλοι, ανεύθυνοι και μοιραίοι
μεταδότες αντιδραστικών αντιλήψεων και αντιπαιδαγωγικών μεθόδων. Συλλογικές
πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα παλιότερα οι συστηματικές επισκέψεις τμημάτων της
Στ΄ τάξης στα γραφεία της Εθνικής Αντίστασης στο Κερατσίνι και διδασκαλίες μαζί με τους
πρωταγωνιστές της μάχης της Ηλεκτρικής στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας, αποτελούν
βεβαίως θετικά δείγματα προσέγγισης του παρελθόντος.
Υπουργικές Αποφάσεις, Δελτία τύπου, κριτικές/άρθρα για το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας
Υπουργική Απόφαση 15099 /Γ1/13 -02- 2012, έγκριση και εκτύπωση διδακτικού πακέτου
ιστορίας Στ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2012 – 2013 (του παλιού βιβλίου ιστορίας).
Αντλήθηκε από εδώ.
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας, 24-04-12, Ανακοίνωση για το νέο βιβλίο Ιστορίας της
Στ΄ Δημοτικού. Αντλήθηκε από εδώ.
Υπουργική Απόφαση 48493 /Γ1/30 -04- 2012 έγκριση και εκτύπωση νέου διδακτικού
πακέτου ιστορίας Στ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2012 – 2013. Αντλήθηκε από εδώ.
Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών. Αντλήθηκε από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
h]p://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm και h]p://ebooks.edu.gr και από την
εφημερίδα της κυβέρνησης, εδώ.
Δελημάρης Γρηγόρης, H παραχάραξη της Ιστορίας μέσα από το βιβλίο της ΣΤ' Δημοτικού Η
περίπτωση της ιστορικής περιόδου 1936–1949. Αντλήθηκε από εδώ.
Δημητρόπουλος Αποστόλης, Στόγιας Γιώργος, Χόπλαρου Ρένα, «Εθνοκεντρική ιστορία και
αναχρονιστική παιδαγωγική», The books’ journal, τ.25, Νοέμβριος 2012.
Κρεμμυδάς Βασίλης, «Όπισθεν ολοταχώς», The books’ journal, τ.31, Μάιος 2013.
Κρημνιώτη Πόλυ, Ο αγαθός κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς!, Αυγή. Αντλήθηκε από εδώ.
Μαριόλης Δημήτρης, Η ιστορία μιας προαναγγελθείσας απόσυρσης, Αντιτετράδια της
εκπαίδευσης, τ. 83, Φθινόπωρο 2007. Αντλήθηκε από εδώ.
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Παιδαγωγικός Όμιλος, ανακοίνωση για τις εμφυλιοπολεμικές αναφορές στο νέο βιβλίο
ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού. Αντλήθηκε από εδώ.
Παιδαγωγικός Όμιλος, ανακοίνωση για την έγκριση του νέου σχολικού εγχειριδίου
«Συνωστισμός στους διαδρόμους του Υπουργείου Παιδείας για το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄
Δημοτικού». Αντλήθηκε από εδώ.
Παληκίδης Άγγελος, «Ο Ναζισμός στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας», στο,
Παληκίδης Άγγελος (επιμ.), Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινόμενου, Από την
ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική ιστορική μάθηση.
Πύρρου Ιουλία, Διαβάζοντας το βιβλίο Ιστορίας της έκτης Δημοτικού. Αντλήθηκε από εδώ.
Σάμιος Παναγιώτης, Η Ιστορία ξανά στο κρεβάτι του Προκρούστη: Πρώτες σκέψεις σχετικά
με το νέο βιβλίο ιστορίας της Στ΄ τάξης Δημοτικού, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 100,
δημοσιεύτηκε και εδώ.
ΣΥΡΙΖΑ, ερώτηση βουλευτών προς τον Υπουργό, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Αντλήθηκε
από εδώ.
Φύτρος Πέτρος, εισήγηση-κριτική στο 8ο εκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ στα Χανιά για
το εγχειρίδιο ιστορίας της Γ' λυκείου. Αντλήθηκε από εδώ.
Χανδρινός Ιάσονας, Ο φαντασιακός ανασχηματισμός της εθνικής υπερηφάνειας. Αντλήθηκε
από εδώ.

Π. ΣΑΜΙΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ (ΞΑΝΑ) ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ

1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΟΣ
Η Ιστορία (ξανά) στο κρεβάτι του Προκρούστη:
Πρώτες σκέψεις σχετικά με το νέο βιβλίο ιστορίας της Στ΄ τάξης Δημοτικού.
Λίγα λόγια για την ιστορία του νέου βιβλίου:
Το 2006 εισάγονται στην εκπαίδευση τα νέα βιβλία. Τα περισσότερα παρουσιάζουν
προβλήματα: δύσκολη ύλη, πολλά λάθη, ασύνδετες γνώσεις, δύσχρηστα κλπ. Δάσκαλοι,
καθηγητές, γονείς, επιστημονικές ενώσεις ασκούν κριτικές, επισημαίνουν τις παραλείψεις
και τα λάθη. Ωστόσο σάλος ξεσπά με το βιβλίο της ιστορίας της Στ΄τάξης Δημοτικού με
υπεύθυνη συγγραφέα την κυρία Ρεπούση. Το βιβλίο αυτό βάλλεται από πολλές πλευρές. 1
Τελικά το 2007 ο Υπουργός Παιδείας Ευρ. Στυλιανίδης αποσύρει το βιβλίο και αναθέτει
(χωρίς διαγωνισμό) τη συγγραφή νέου βιβλίου Ιστορίας για την ΣΤ΄τάξη στον καθηγητή
ιστορίας (ΑΠΘ), Ιωάννη Κολιόπουλο, δίνοντας μάλιστα και οδηγίες. 2
Στις 13 Φλεβάρη 2012, (Υπουργός Α. Διαμαντοπούλου), το Υπουργείο Παιδείας με την
υπουργική απόφαση 15099 /Γ1/13 -02- 2012, εγκρίνει, για τη νέα σχολική χρονιά 2012-13,
την εκτύπωση «του εν χρήσει διδακτικού βιβλίου της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού, Στα Νεότερα
Χρόνια» και απορρίπτει το εγχειρίδιο που είχε ήδη ολοκληρώσει η συγγραφική ομάδα
Κολιόπουλου Την υπουργική απόφαση, υπογράφει η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Στη συνέχεια η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου πέφτει και στις 30 Απρίλη 2012, έξι μόλις ημέρες
πριν τις εκλογές, (Υπουργός Γ. Μπαμπινιώτης), το Υπουργείο Παιδείας με την υπουργική
απόφαση 48493 /Γ1/30 -04- 2012, χωρίς καμία εξήγηση, ακυρώνει την προηγούμενη
υπουργική απόφαση. Αποσύρει το εν χρήσει παλιό διδακτικό βιβλίο και εγκρίνει την
εκτύπωση του νέου διδακτικού πακέτου ιστορίας της συγγραφικής ομάδας Κολιόπουλου
για το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013. Την υπουργική απόφαση, υπογράφει και πάλι η
υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου!!!
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον τρόπο που
γράφονται και εγκρίνονται τα βιβλία ιστορίας και γενικότερα όλα τα σχολικά βιβλία. Η
συγγραφή των βιβλίων δεν γίνεται με επιστημονικούς-παιδαγωγικούς όρους, με ανταλλαγή
επιχειρημάτων, συνθέσεις ή ακόμα και ιδεολογικές συγκρούσεις που αρμόζουν στη
ζωντανή, σύγχρονη, μαχόμενη εκπαιδευτική κοινότητα. Οι στόχοι, το περιεχόμενο, η ύλη
και η μεθοδολογία της ιστορίας δεν καθορίζονται με βάση την ιστορική έρευνα, τις ανάγκες
και τις δυνατότητες των μαθητών, αλλά προσαρμόζονται στην πολιτική συγκυρία, στους
υπολογισμούς των κομμάτων εξουσίας και στις διασυνδέσεις των συγγραφέων με κόμματα,
διάφορα ιδρύματα και πολιτικούς παράγοντες. Με αυτό τον τρόπο ερμηνεύεται το γεγονός
ένα σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας να απορρίπτεται το Φεβρουάριο και να εγκρίνεται τον
Απρίλιο!!!!

1! Για την κριτική στα νέα σχολικά βιβλία και την αντιπαράθεση για το βιβλίο της Ιστορίας δες
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=3695
2! εφ. Έθνος 26/9/07: «Χέρι χέρι για την ιστορία».
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Δυο λόγια για τη σχολική ιστορία και τη διδασκαλία της.
«Αυτός που ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν.
Αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον». Τζ. Όργουελ, «1984»

Η ιστορία και όλες οι επιστήμες οι οποίες μελετούν τον ανθρώπινο πολιτισμό δεν είναι
ουδέτερες. Επηρεάζονται, τέμνουν, υπηρετούν, γεννιούνται από τις κοσμοαντιλήψεις και
τις ιδεολογίες των επιστημόνων και με τη σειρά τους διαμορφώνουν στους μαθητές και
στους πολίτες συγκεκριμένη εικόνα, αντίληψη και στάση. Η κυρίαρχη πολιτικά και
οικονομικά τάξη έχει ιδιαίτερο συμφέρον να ελέγχει και να αναπαράγει τη δική της
ιδεολογία και άποψη. Κόβει, ράβει, υμνεί ή καταβαραθρώνει, ηρωοποιεί ή
κατασυκοφαντεί, αποσιωπά ή φωτίζει ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Η αστική τάξη
γράφει τη δική της ιστορία και μέσω του σχολικού δικτύου τη διοχετεύει στους αυριανούς
πολίτες.
Η σύγκρουση για το βιβλίο της Ιστορίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού έφερε στην επιφάνεια
τα δύο ρεύματα σκέψης της άρχουσας, κυρίαρχης, αστικής ιδεολογίας. Το ένα είναι το
παραδοσιακό, συντηρητικό εθνοκεντρικό ρεύμα που περιλαμβάνει την Δεξιά, την
ακροδεξιά, την Εκκλησία και καθυστερημένα μικροαστικά στρώματα και το άλλο είναι το
κοσμοπολίτικο, εκσυγχρονιστικό ευρωκεντρικό πνεύμα που περιλαμβάνει τη
σοσιαλδημοκρατία (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), τμήματα της διανόησης και του κοσμοπολιτισμού.
Η ιστορία που γράφουν και οι δύο είναι «σιδερωμένη». Αγνοεί ή ερμηνεύει επιδερμικά τις
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, παρουσιάζει ασύνδετα γεγονότα και πρόσωπα,
υποβαθμίζει ή εξαφανίζει το λαϊκό παράγοντα, τους ταξικούς αγώνες και τις επαναστάσεις,
ηρωοποιεί τις κυρίαρχες τάξεις, διαστρέφει το ρόλο των μεγάλων αποικιοκρατικών
δυνάμεων.
Κατά τη γνώμη μας η σχολική ιστορία θα έπρεπε να δίνει στους μαθητές σταδιακά τα
νοητικά εργαλεία για να ερμηνεύουν, να αναλύουν και να αλλάζουν τον κόσμο. Αυτό
σημαίνει πως πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να συνδέουν τα ιστορικά γεγονότα με το χώρο
και το χρόνο, με την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική. Η σχολική ιστορία πρέπει να
απαλλαγεί από τις ιδεοληψίες του εθνικισμού και του κοσμοπολιτισμού. Πολύ σωστά έχει
επισημανθεί:
«Η σχολική ιστορία πρέπει να βγει οριστικά στο ξέφωτο: μακριά από τα μαύρα δάση της
εθνικιστικής μυθολογίας, από την παράδοση του Παπαρρηγόπουλου, τις μεταφυσικές
αντιλήψεις για την «αδιάλειπτη συνέχεια του έθνους ανά τους αιώνες» και να προσεγγίσει το
φαινόμενο του έθνους και της ανάπτυξης εθνικής συνείδησης με κοινωνικούς και πολιτικούς
όρους. Η εθνική μυθολογία, μπορεί να διδάσκεται στα πανεπιστήμια και μόνο εκεί, ως μελέτη
της κυρίαρχης κουλτούρας της εποχής της Μεγάλης Ιδέας και του μετεμφυλιακού κράτους. Η
σχολική ιστορία πρέπει όμως να πάρει διαζύγιο και από τον ευρωκεντρικό φρονηματισμό, τον
εξωραϊσμό και την ωραιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τείνουν να πάρουν το
χαρακτήρα κατήχησης. Αντίθετα, πρέπει να θέσει στο κέντρο της, τον άνθρωπο – και μάλιστα
τον εργαζόμενο άνθρωπο - και τα προβλήματά του, τους αγώνες του για απελευθέρωση και
κοινωνική χειραφέτηση, τη συλλογική του δράση, τα πάθη του και τα λάθη του. Οι
«ακάλεστοι», οι ηττημένοι και οι «αποκλεισμένοι», πρέπει να βρουν τη θέση τους σε μια τέτοια
απελευθερωτική ιστορία, όχι ως ωραιοποιημένες καρικατούρες αλλά ως τμήμα μιας
πραγματικότητας που αγνοούσαμε. Απέναντι στη μυθοπλασία του εθνικισμού και το

Π. ΣΑΜΙΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ (ΞΑΝΑ) ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ

3

μεταμοντέρνο «θρυμματισμένο καθρέφτη», να αντιπαραθέσουμε την «πλήρη ιστορία», δηλαδή
την ιστορία ως «ένα αδιαίρετο ιστό στον οποίο όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες… υλικές
και πολιτισμικές δυνάμεις και σχέσεις παραγωγής… είναι αλληλοσυνδεόμενες» και ερμηνεύουν
την ανθρώπινη εξέλιξη, όπως λέει ο Eric Hobsbawm…..».3
Συνοπτικά για το νέο σχολικό εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης του Δημοτικού: «Ιστορία του
νεότερου και σύγχρονου κόσμου»
Συγγραφείς του βιβλίου είναι ο Ιωάννης Κολιόπουλος (ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο
ΑΠΘ, αντιπρόεδρος του Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου και, ταυτόχρονα, μέλος
του Επιστημονικού Συμβουλίου και του εκδοτικού τμήματος του "Ινστιτούτου Δημοκρατίας
Κων/νος Καραμανλής"), ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης (καθηγητής ΑΠΘ), ο Αθανάσιος
Καλλιανιώτης (Σχολικός Σύμβουλος) και Χαράλαμπος Μηνάογλου (εκπαιδευτικός Δ.Ε).
Για την ιδεολογία και το έργο της συγγραφικής ομάδας είναι αποκαλυπτικό το άρθρο της
εφ. Ελευθεροτυπίας (21/6/08). Όπως αναφέρει το άρθρο:
«…Τρία τουλάχιστον από τα μέλη της έχουν τοποθετηθεί δημόσια, με το έργο τους, υπέρ της
ιστοριογραφικής αποκατάστασης του εθνικόφρονος δωσιλογισμού της Κατοχής…..…Από το
1994, ο Κολιόπουλος φρόντισε να δικαιώσει τους ταγματασφαλίτες της Βόρειας Ελλάδας, που
«δεν υστερούσαν σε πατριωτισμό έναντι εκείνων που ακολούθησαν τους Αντάρτες» αλλά
συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς για να αντισταθούν στην «κομμουνιστική-ολοκληρωτική
εξουσία» του ΕΑΜ, το οποίο στηριζόταν στο «βρετανικό χρυσό» και με την «προκλητική
στάση» της νεολαίας του «έσπειρε τη διχόνοια και υπονόμευσε τους συνεκτικούς δεσμούς που
συνείχαν τις παραδοσιακές κοινότητες των χωρικών» («Λεηλασία Φρονημάτων», σ. 91-2, 116,
192 & 195).
…. Ο Ιάκωβος Μηχαηλίδης έχει γράψει τη βιογραφία ενός από τους επιφανέστερους (και πιο
μισητούς) δωσιλόγους της Κατοχής, του «υπερυπουργού» Οικονομικών, Εθν. Οικονομίας,
Επισιτισμού, Γεωργίας και Εργασίας των κυβερνήσεων Τσολάκογλου και Λογοθετόπουλου
(«Σωτήριος Γκοτζαμάνης. Ο άνθρωπος, ο πολιτικός, ο μύθος», εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη 2001),
ύστερα από πρόταση -και με χρηματοδότηση- μιας Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας των
Γιαννιτσών. «Είναι αλήθεια πως οι κατοχικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να καυχηθούν για την
αποτελεσματικότητά τους», διαβάζουμε εκεί. «Δεν είναι δίκαιο όμως να φέρουν στις πλάτες
τους συνολικά τη ρετσινιά της προδοσίας. Σήμερα μισόν αιώνα αργότερα, είναι ανάγκη να γίνει
μια πιο ψύχραιμη αποτίμηση της περιόδου, απαλλαγμένη από τα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα
που ταλάνισαν επί μακρόν την ελληνική κοινωνία». Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της
«ψύχραιμης αποτίμησης» συνιστούν οι εκτιμήσεις του συγγραφέα ότι ο βιογραφούμενος μπορεί
να μην «δικαιώθηκε στις πολιτικές του εκτιμήσεις», αφού «η Γερμανία δεν επικράτησε κατά το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δεν μπορεί όμως με τίποτα να θεωρηθεί ‘κουϊσλιγκ’, όπως
ειρωνικά τον αποκαλούσαν μεταπολεμικά οι πολιτικοί του αντίπαλοι».
Σε πολύ διαφορετικό επίπεδο κινείται, τέλος, ο σχολικός σύμβουλος Θανάσης
Καλλιανιώτης. Επίσημος ομιλητής σε ακροδεξιά «μνημόσυνα» ταγματασφαλιτών της
Βόρειας Ελλάδας, στα κείμενά του συνδυάζει την ένθερμη συνηγορία του ένοπλου
δωσιλογισμού με έναν παλιομοδίτικο αντικομμουνισμό, πιστή αναπαραγωγή της
3! Μαριόλης Δημήτρης, «Η σχολική Ιστορία στο τραπέζι του Προκρούστη», περ. Ρωγμές εν τάξει, τ. 1, καλοκαίρι
2007.
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ψυχροπολεμικής προπαγάνδας των πρώτων μετεμφυλιακών χρόνων. «Η εξουσία επέτρεπε
τόσα χρόνια να δυσφημίζονται ως προδότες οι εθνικιστές της Κατοχής, για λόγους
εκλογικής πελατείας», διαβάζουμε σε μια τυπική παρέμβασή του, ενώ αλλού θεωρεί
«άοπλη αντίσταση» τον ...«πολιτισμικό προσεταιρισμό των Γερμανών» από τους
βορειοελλαδίτες εθνικόφρονες…..».4
Σημειώνουμε εδώ ότι ο Ι. Κολιόπουλος έχει γράψει - μαζί με άλλους ιστορικούς - και το
βιβλίο Ιστορίας της Γ' Λυκείου «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου», το οποίο
έχει δεχθεί πολλές αρνητικές κριτικές για το περιεχόμενό και τη μεθοδολογία του. Το
βιβλίο αυτό γράφτηκε κι αυτό επίσης με ανάθεση επί υπουργίας της κ. Γιαννάκου. Το
ίβιβλίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στα σχολεία αλλά και στο Κοινοβούλιο, όπου έγιναν
οξείες πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι συγγραφείς του κατηγορήθηκαν από συναδέλφους
τους ιστορικούς για «καλλωπισμό» της αποικιοκρατίας που παρουσιάζεται ως «δυναμικής
εξόδου των προηγμένων χωρών της Ευρώπης».
Καθηγητές βαθμολόγησαν το ίδιο βιβλίο («Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου»
της Γ' Λυκείου) ως το χειρότερο εγχειρίδιο της Β/θμιας εκπαίδευσης σε μελέτη του Κέντρο
Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 8ου
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.475 εκπαιδευτικοί
που βαθμολόγησαν το συγκεκριμένο βιβλίο μόλις με έξι μονάδες με άριστα το 20. Οι
εκπαιδευτικοί ζητούσαν περικοπή ύλης τονίζοντας ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την
παράδοσή της καθώς το περιεχόμενο του βιβλίου «είναι δυσνόητο και αποσπασματικό». 5
Το Νέο Βιβλίο (Ν.Β) της Στ΄τάξης έχει τίτλο «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου»,
όπως ακριβώς και το αντίστοιχο βιβλίο της Γ΄Λυκείου. Κοιτώντας όμως στα περιεχόμενα
αντιλαμβανόμαστε πως ο τίτλος είναι εντελώς λαθεμένος γιατί δεν έχει καμία σχέση με την
ιστορία που αφηγείται το βιβλίο. Οι συγγραφείς στην Α΄ Ενότητα «τσουβαλιάζουν» τις
εξελίξεις στην Ευρώπη (15ος - αρχές 19ου αιώνα) σε μόλις 15 σελίδες!!! Από εκεί και πέρα
το βιβλίο με 219 σελίδες αφηγείται την ελληνική ιστορία από το 1821 μέχρι το 1974.
Το Ν.Β είναι γεμάτο λάθη, διαστρεβλώσεις, ψέματα και παραλείψεις. Τα κεφάλαια είναι
εντελώς ασύνδετα, τα κείμενα πυκνά, με απίθανες λεπτομέρειες, κουραστικές
επαναλήψεις, χωρίς ιστορική συνέχεια. Οι μαθητές καλούνται να αποστηθίσουν και να
παπαγαλίσουν ημερομηνίες, πρόσωπα και γεγονότα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους.
Το Ν.Β τσακίζει τη δυνατότητα καλλιέργειας ιστορικής σκέψης στα παιδιά γιατί αποσυνδέει
τα ιστορικά γεγονότα από το πλαίσιό τους και τις αιτίες τους.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους χρόνους (μέσα 15ου- αρχές
19ου αιώνα).
Σε 25 σελίδες αναφέρονται η Αναγέννηση, η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, οι Ανακαλύψεις,
ο Διαφωτισμός, η Αμερικάνικη και η Γαλλική Επανάσταση.
Στο κεφ. 1, σελ. 13, παρουσιάζεται η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. Δεν
κρίνονται άξια να αναφερθούν και δεν εμφανίζονται πουθενά η φεουδαρχία, οι
4! Εφ. Ελευθεροτυπία, ΙΟΣ, «Το ξαναγράψιμο (του βιβλίου) της Ιστορίας», 21/6/2008.
5! Εφ. Το Βήμα, «Ξαναγράφουν την ιστορία επί το εθνικότερον», 1/6/2008.
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δουλοπάροικοι, η ληστρική εκμετάλλευση των χωρικών από τους πλούσιους γαιοκτήμονες,
ο σκοταδισμός, οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες, η εκκλησιαστική καταπίεση, τα
εγκλήματα και οι δολοφονίες της Ιεράς Εξέτασης.
Στο κεφ. 2, σελ. 17, αναφέρονται οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις και αθωώνεται η
αποικιοκρατία των Ευρωπαίων καθώς το Ν.Β εξηγεί ότι: «…οι Ευρωπαίοι ίδρυσαν αποικίες…
εκεί ήρθαν σε επαφή με τους πολιτισμούς αρχαίων λαών, όπως οι Ίνκας και οι Αζτέκοι, αλλά
ελάχιστα επηρεάστηκαν από αυτούς. Συχνά οι νέοι κάτοικοι αντιμετώπισαν με
περιφρόνηση τους ιθαγενείς και τους εκμεταλλεύθηκαν…». Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι
Ευρωπαίοι άποικοι εξαφάνισαν βίαια (σφάζοντας, κλέβοντας, αρπάζοντας, βιάζοντας,
λεηλατώντας) το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ντόπιων κατοίκων. Στην Αμερική,
στην Ασία, στην Αφρική και στην Αυστραλία οι αποικιοκράτες δολοφονούσαν μαζικά,
έκαιγαν, ρήμαζαν, οργάνωναν μεταφορές δούλων, έκαναν γενοκτονίες. Με αυτόν τον
πλούτο προόδευαν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής (Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία κλπ), για αυτό
έκαναν εκστρατείες και πολέμους, για αυτό προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν εδάφη και
πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Στο κεφ. 3, σελ. 18 μάλιστα δίνεται και ο ορισμός του καπιταλισμού. Κατά τους
συγγραφείς:«Καπιταλισμός ή Κεφαλαιοκρατία: Πρόκειται για ένα οικονομικό σύστημα που
βασίζεται στην ανεμπόδιστη λειτουργία της αγοράς, χωρίς την παρέμβαση του κράτους».
Μόνο που αυτός είναι ο ορισμός του Φιλελευθερισμού!!! Σε οποιοδήποτε λεξικό στη λέξη
Κεφαλαιοκρατία διαβάζουμε το σωστό ορισμό: «οικονομικό σύστημα που βασίζεται στην
ύπαρξη μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων».
Στο Κεφ. 4, σελ. 21, παρουσιάζεται η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση
αποτέλεσε κοσμοϊστορικό γεγονός γιατί ταρακούνησε και γκρέμισε την απολυταρχία των
βασιλιάδων, κατάργησε τα προνόμια των ευγενών και των αριστοκρατών, ο λαός
αναγνωρίστηκε ως πηγή κάθε εξουσίας, τα φυσικά δίκαια του Διαφωτισμού έγιναν πολιτικά
δικαιώματα, η αστική τάξη προώθησε τα συμφέροντά της, διαχωρίστηκε το Κράτος από την
Εκκλησία και αποτέλεσε τη μήτρα νέων ιδεολογικών ρευμάτων όπως: ο σοσιαλισμός, ο
φιλελευθερισμός, ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός κλπ. Όπως παρουσιάζεται στο Ν.Β με τις
τρεις φάσεις της, την τρομοκρατία(«….χιλιάδες Γάλλοι πολίτες εκτελέστηκαν, ως εχθροί του
λαού, ενώ την ίδια τύχη είχαν ο βασιλιάς Λουδοβίκος και η βασίλισσα Αντουανέτα…») και
την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό το 1815 δημιουργούνται ερωτήματα και συγχύσεις.
Μήπως τελικά επιδιώκεται να μείνει ως άποψη στα μυαλά των μαθητών η πάγια θέση των
συντηρητικών ιστορικών, ότι τελικά οι επαναστάσεις είναι επικίνδυνες, κακές και
«ανθυγιεινές» γιατί οδηγούν στην τρομοκρατία, τη βία, το αίμα και τη δικτατορία;
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (14531821).
Στο Κεφ. 1, σελ. 29 με 11 γραμμές παρουσιάζεται η περίοδος της Λατινοκρατίας: Βενετοί
κυρίως, Φράγκοι, Γενουάτες, διάφορα τάγματα ιπποτών κλπ. Σύμφωνα με το Ν.Β «οι
Έλληνες είχαν αρκετά προβλήματα» υπέστησαν «διακρίσεις» (βαριά φορολογία, αγγαρείες,
απαγόρευση συμμετοχής στη διοίκηση) με αποτέλεσμα «…συχνά να προκαλούνται
διαμαρτυρίες, ακόμα και εξεγέρσεις…» (Ζάκυνθος 1628). Τελικά οι αιώνες πέρασαν, οι
βενετικές κατακτήσεις έπεφταν στα χέρια των Οθωμανών και «οι Βενετοί άρχισαν να
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γίνονται πιο φιλικοί προς τους Έλληνες, που είχαν αναλάβει το βάρος της άμυνας…οι
διακρίσεις περιορίσθηκαν και λόγω της μακραίωνης συνύπαρξης… τους μικτούς γάμους και
τις κοινές οικονομικές δραστηριότητες».
Με αυτά τα λόγια εξωραΐζεται μια μαύρη και σκοτεινή περίοδος. Στην πραγματικότητα οι
Λατίνοι κατακτητές συναγωνίζονταν σε βαρβαρότητα τους Οθωμανούς. Καταδυνάστευαν
τους ντόπιους πληθυσμούς, εφάρμοζαν το φεουδαρχικό σύστημα, επέβαλαν την
καλλιέργεια συγκεκριμένων προϊόντων που εμπορεύονταν με αποτέλεσμα οι αγρότες να
πεινούν, επέβαλαν ληστρική φορολογία, άρπαζαν τα χωράφια, έκαναν βίαιες
στρατολογήσεις σε σημείο αραίωσης των πληθυσμών (ειδικά στα νησιά), επέβαλαν την
καταναγκαστική εργασία των κατοίκων στα οχυρωματικά έργα που έκαναν στα λιμάνια, στα
κάστρα και στους εμπορικούς σταθμούς. Χιλιάδες παιδιά αρπάζονταν βίαια για να
υπηρετήσουν στις βενετσιάνικες γαλέρες. Ο Πάπας και η καθολική εκκλησία ετοίμαζαν
αλλεπάλληλα σχέδια για τη μαζική αλλαξοπίστηση των ορθοδόξων της Ανατολής. Αληθινή
συμφορά για τις ελληνικές αρχαιότητες ήταν οι εκστρατείες των Λατίνων στην Ανατολή.
Λεηλασίες, κλοπές, βομβαρδισμοί μνημείων, καταστροφές σπουδαίων έργων τέχνης.
Μόνο η ελληνική αριστοκρατία των παλιών βυζαντινών γαιοκτημόνων στα Ιόνια και στην
Κρήτη συνεργάστηκε με τους Βενετούς, πήρε τίτλους ευγενείας και διοικητικά αξιώματα. Οι
δουλοπάροικοι, φτωχοί αγρότες συχνά ξεσηκώνονταν και σφάζονταν από τους χριστιανούς
της Δύσης.6
Στο Κεφ. 3, σελ. 37 παρουσιάζεται η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων.
Εκεί εμφανίζονται, εξωραϊσμένα, ως ηγεσία του σκλαβωμένου έθνους το Πατριαρχείο, οι
Φαναριώτες και οι κοτζαμπάσηδες.
Μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία η συνεργασία και οι συναλλαγή της ανώτερης και
ανώτατης εκκλησιαστικής ηγεσίας με τους Οθωμανούς. Πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι και
μητροπολίτες διορίζονταν από το Σουλτάνο. Τα αξιώματα εξασφαλίζονταν με εξαγορά.
Βυζαντινισμοί, δολοπλοκίες, φατριασμοί, ραδιουργίες, εξαγορά και δωροδοκίες, τεράστια
σκάνδαλα για την αρπαγή του Πατριαρχικού θρόνου. Ο ανώτατος κλήρος ήταν εχθρός κάθε
φιλελεύθερης ιδέας, κάθε νεωτερισμού. Παρεμπόδιζαν τη διάδοση των επιστημών,
μαίνονταν κατά των φυσικομαθηματικών και της φιλοσοφίας, καταδίκαζαν τον Διαφωτισμό
και τη Γαλλική Επανάσταση. Οι ραγιάδες έπρεπε με κάθε τρόπο να είναι νομιμόφρονες. Τη
στάση και τη διαφθορά της εκκλησιαστικής ηγεσίας στηλιτεύει και η «Ελληνική Νομαρχία».
Οι Φαναριώτες εμφανίζονται στο Ν.Β ως «μια άλλη ηγετική ομάδα...με αξιόλογη μόρφωση,
γνώριζαν ξένες γλώσσες και αναλάμβαναν υψηλά αξιώματα στην οθωμανική διοίκηση. Οι
Φαναριώτες, όπως και οι ιεράρχες, ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από τις διαθέσεις του κάθε
Σουλτάνου…». Οι Φαναριώτες ήταν διεφθαρμένοι, άπληστοι για εξουσία και πλούτο,
τουρκόφρονες, αδίστακτοι, μηχανορράφοι, χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο για να μπουν στην
τουρκική διοίκηση και να υπηρετήσουν το Σουλτάνο.
Με εξαγορά και μπαξίσια έπαιρναν τη διοίκηση των παραδουνάβιων ηγεμονιών και ύστερα
για να καλύψουν τις δαπάνες καταλήστευαν τους ντόπιους πληθυσμούς. Οι Σουλτάνοι τους
χρησιμοποιούσαν και ύστερα, αφού πουλούσαν σε άλλους τα αξιώματα, τους έσφαζαν. Ο
6! Σιμόπουλος Κυριάκος, Ξενοκρατία, Μισσεληνισμός και Υποτέλεια, εκδ. στάχυ, Αθήνα, 1990, σελ. 313.
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Αδ. Κοραής τους κορόιδευε, τους χλεύαζε: «Γελώ και μη θέλων οσάκις συλλογισθώ ότι τους
νυν ονομαζόμενους και νομιζομένους Άρχοντας των Γραικών προσφυέστατα ήθελε τις
συγκρίνει με τα πολλά εκείνα τετράποδα αρχοντόπουλα, όσα βλέπομεν εις τας Αυλάς των
μακελείων τρεφόμενα. Λακτίζονται, δάκνονται, τρώγονται συναλλήλως έως φθάση εκάστου η
φοβερά της σφαγής ώρα …».7
Για τους κοτζαμπάσηδες το Ν.Β αναφέρει: «...Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να σεβαστούν την
τοπική ηγεσία κάθε χωριού, επειδή οι ίδιοι δεν είχαν κατάλληλα οργανωμένο διοικητικό
μηχανισμό για να υπολογίζουν τον φόρο που αναλογούσε σε κάθε κάτοικο. Με το πέρασμα
του χρόνου, αρκετοί κοινοτικοί άρχοντες απέκτησαν μεγάλη περιουσία και πολιτική
δύναμη».Πώς βρέθηκαν όμως οι Έλληνες κοτζαμπάσηδες μέσα στην Τουρκοκρατία με
μεγάλη περιουσία και εξουσία; Το βιβλίο φυσικά δεν απαντά. Οι κοτζαμπάσηδες ήταν: «οι
μεγαλύτεροι εχθροί των Ελλήνων. Σέρνονται στα πόδια του Τούρκου και απογυμνώνουν
τους συμπατριώτες τους που έπρεπε να υπερασπίζονται και να παρηγορούν…» γράφει ο
Άγγλος Thomas Thorton.«Ήταν Τούρκοι κατά την ψυχήν και την καρδιάν και μόνον το όνομά
των ήτο χριστιανικόν»8 γράφει ο Φωτάκος. Τα ίδια ο Καποδίστριας: «Τούρκοι, φέροντες
όνομα χριστιανικόν».«Τουρκοκοτζαμπάσηδες» τους αποκαλούσε ο λαός. 9 Ο Αγγλος
ιστορικός Φίνλεϋ γράφει: «…η προστασία της Οθωμανικής κυβερνήσεως βαθμιαία
δημιουργούσε μια ελληνική αριστοκρατία διοικητικών οργάνων και φοροεισπρακτόρων.
Την αριστοκρατία αυτή αποτελούσαν οι Φαναριώτες…και οι κοτσαμπάσηδες…Η ηθική και
πολιτική θέση τούτης της τάξης αποδόθηκε με την ονομασία της σαν είδος “χριστιανών
Τούρκων”..».10 Αυτές λοιπόν ήταν, κατά τους συγγραφείς, οι ηγετικές ομάδες των Ελλήνων.
Στο Κεφ. 4, σελ. 41 το Ν. Β μιλά για τους κλέφτες και τους αρματολούς, χωρίς πολλές
εξηγήσεις για τη δράση (χτυπούσαν Τούρκους και Έλληνες δυνάστες), τη ζωή, τις
περιπέτειες, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το αντιστασιακό τους πνεύμα: «…βασικό
χαρακτηριστικό των κλεφτών ήταν η εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους, και γενικά
για την εξουσία, στοιχείο που τους έκανε αγαπητούς στο λαό. Έτσι, οι κλέφτες έγιναν
σύμβολο της αντίστασης των υπόδουλων Ελλήνων ενάντια στους κατακτητές..».Βέβαια δεν
υπάρχει καμία αναφορά για ανάλογα ένοπλα σώματα που δρούσαν στις άλλες περιοχές της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Σέρβοι χαϊντούκοι, Βούλγαροι χαϊντούτοι, χαΐνηδες στην
Κρήτη, πανδώροι στη Ρουμανία κ.α.
Στο Κεφ. 5, σελ. 45 παρουσιάζεται η οικονομική ζωή στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
Λείπουν κι εδώ αρκετά στοιχεία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διοικούνταν απολυταρχικάδεσποτικά. Ο Σουλτάνος είχε απόλυτη εξουσία. Οικοδομήθηκε μία αυτοκρατορία με
φεουδαρχικές δομές. Η μεγάλη πλειοψηφία των λαών της αυτοκρατορίας ήταν φτωχοί
κτηνοτρόφοι ή δούλευε στα κτήματα των Τούρκων πασάδων και των ντόπιων
γαιοκτημόνων, ήταν πάντα φτωχή και στερημένη. Από τον 16-17ο αιώνα το σύστημα
παρακμάζει. Η Ευρώπη περνά στον καπιταλισμό, χρησιμοποιεί μαζικά τις μηχανές
(εξάπλωση βιομηχανικής επανάστασης), αυξάνει την παραγωγή της ενώ η Οθωμανική
7! Σιμόπουλος Κυριάκος, Η Διαφθορά της Εξουσίας, εκδ. Στάχυ, Αθήνα, 1992, σελ. 103-106.
8! ό.π, σελ. 90-93.
9! ό.π., σελ. 89.
10! Αντιτετράδια της εκπαίδευσης, Για τον κοινωνικό χαρακτήρα της επανάστασης του 1821(μπροσούρα), Αθήνα,
2006, σελ. 3.
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Αυτοκρατορία μένει πίσω στη φεουδαρχία. Η παρακμή της Αυτοκρατορίας βαθαίνει. Γίνεται
«ο Μεγάλος Ασθενής». Οι πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις (1774 Κιουτσούκ Καϊναρτζή)
ευνοούν τους Έλληνες εμπόρους και καραβοκύρηδες που ταξιδεύουν παντού, πλουτίζουν,
μορφώνονται και φέρνουν το διαφωτισμό και τις επαναστατικές ιδέες στην Ελλάδα.
Εμπορικό, βιοτεχνικό και παροικιακό κεφάλαιο ασφυκτιούσε μέσα στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Η επανάσταση πλησίαζε.
Στο Κεφ. 7, σελ. 54 κάνει την εμφάνισή του ξανά ο μύθος του «Κρυφού σχολειού» ως
αποτύπωση στη συλλογική μνήμη των δύσκολων συνθηκών μόρφωσης που επικράτησαν
τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας (μέχρι το 17ο αιώνα ισχυρίζεται το βιβλίο). Τώρα
πώς η συλλογική μνήμη αποτύπωσε το «κρυφό σχολειό» τον 15ο και 16ο αιώνα και το
αποτύπωσε τον 19ο αιώνα σε ζωγραφικό πίνακα ο Γύζης το 1886 και ο Ι. Πολέμης σε
ποίημα το 1899 (!!!!) αυτό μόνο με κάποιον μεταφυσικό τρόπο που ξέρουν οι συγγραφείς
μπορεί να γίνει.11
Στο κεφ. 9, σελ. 63 περιγράφονται τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα. Τα κινήματα αυτά
(και δεκάδες άλλα μικρότερα) είναι το αποτέλεσμα της καταπίεσης και του αυταρχισμού
που βίωναν στην καθημερινή τους ζωή οι φτωχοί αγρότες από τους Οθωμανούς και
Έλληνες δυνάστες τους. Τη δίψα των φτωχών κολίγων για «γη και ελευθερία»
εκμεταλλεύονταν οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής (Ισπανοί, Βενετοί, Ρώσοι, Γάλλοι, ο
πάπας κ.α.). Για να υπερασπιστούν τις κτήσεις τους, τα λιμάνια τους, τα συμφέροντά τους,
για να αποσπάσουν διευκολύνσεις από το Σουλτάνο, κατέφευγαν στον πόλεμο.
Χρησιμοποιούσαν τους Έλληνες ως δυνάμεις αντιπερισπασμού.
Όταν ο πόλεμος τελείωνε οι Ευρωπαίοι έπαιρναν ό,τι ήθελαν από το Σουλτάνο, υπέγραφαν
συνθήκες και εγκατέλειπαν τους επαναστατημένους Έλληνες στα χέρια του τούρκικου
στρατού. Ερήμωναν τα χωριά και τα νησιά από τις σφαγές και τις λεηλασίες. Οι ραγιάδες
λούφαζαν από το φόβο μέχρι τον επόμενο ξεσηκωμό.
Άξεστοι, αγράμματοι, βάρβαροι πολεμιστές, οι στρατηγοί των Ευρωπαίων ρήμαζαν και
αυτοί τον τόπο με τις αρπαγές, τις βίαιες επιστρατεύσεις, τις κλοπές, τις λεηλασίες. Το 1687,
στις 26 Σεπτέμβρη, ο Βενετός στρατηγός Μοροζίνι δε δίστασε να βομβαρδίσει την
Ακρόπολη και να ανατινάξει τον Παρθενώνα!!!! Το γεγονός εμφανίζεται στη σελ. 125 του
Ν.Β (ματιά στο παρελθόν: Πολύπαθη Ακρόπολη) χωρίς άλλα στοιχεία για τις καταστροφές
που προξένησαν οι ευρωπαϊκές αποστολές στα αρχαία μνημεία του τόπου.
Στην ενότητα λείπουν οι αναφορές στην καθημερινή ζωή των ραγιάδων: χαρές και λύπες,
ήθη, έθιμα, συνήθειες, σχέσεις που είχαν μεταξύ τους, γιορτές, πανηγύρια, θρύλοι,
γλώσσα, ασχολίες, πνευματική ζωή κλπ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)
Αυτή η ενότητα είναι η πιο εκτεταμένη (18 κεφάλαια, 74 σελίδες). Εδώ οι συγγραφείς
αφηγούνται τα γεγονότα από το Μάρτη του 1821 μέχρι την ελληνική ανεξαρτησία το 1832.
11! Σημειώνουμε εδώ πως το παλαιότερο βιβλίο που διδασκόταν στην Στ΄Δημοτικού ξεκαθάριζε πως πρόκειται
για θρύλο. Στα νεότερα χρόνια, ΟΕΔΒ, εκδ. 2000, σελ. 55
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Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα κυρίως κατά τόπους και
δίνουν έμφαση στη δράση κάποιων σημαντικών ηρωικών προσώπων. Ακολουθούν δηλαδή
το μοντέλο της ιδεαλιστικής, συντηρητικής ιστοριογραφίας. Τα γεγονότα αποκόβονται από
το πλαίσιο τους, δεν έχουν χρονική σειρά, δημιουργείται σύγχυση, γίνονται ανούσιες
επαναλήψεις. Μαθητές 11-12 ετών είναι αναγκασμένοι να απομνημονεύουν γεγονότα,
ηρωικές πράξεις, μάχες, ημερομηνίες, χωρίς να μπορούν να κατανοήσουν, πώς όλα αυτά
συνδέονται και εξελίσσονται.
Στο κεφ.1 παρουσιάζεται η Φιλική Εταιρεία. Οι λαοί της Ευρώπης ζητούν να αποτινάξουν τις
μοναρχίες, απαιτούν συνταγματικά δικαιώματα. Βρίσκουν απέναντί τους την Ιερά
Συμμαχία. Το 1820-21 καταστέλλονται οι επαναστάσεις στην Ισπανία και στην Ιταλία . Στο
κεφ. 2 η ελληνική εξέγερση ξεκινά στη Μολδοβλαχία. Η Ιερά Συμμαχία καταδικάζει την
επανάσταση και κάνει ό,τι μπορεί να την καταπνίξει. Στο συνέδριο του Λάιμπαχ θριαμβεύει
ο Μέτερνιχ, ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής δεσποτείας (εμφανίζεται στη σελ.
140 να συγκρούεται με τον Καποδίστρια, λες και είχαν προσωπικές διαφωνίες).
Στο κεφ. 3 η επανάσταση εξαπλώνεται στην Πελοπόννησο: «…αρχές του 1821 οι φιλικοί
Παπαφλέσσας και Κολοκοτρώνης, έφτασαν στην Πελοπόννησο και συνεργάστηκαν με τους
προκρίτους και τους αρχιερείς για το συντονισμό του αγώνα…». Στην πραγματικότητα
κοτσαμπάσηδες και ιεράρχες δίσταζαν και έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να
αναβάλλουν την επανάσταση. Ο Π.Π Γερμανός έβριζε τον Παπαφλέσσα (τον
αποκαλούσε:«άρπαγα, εξωλέστατον, αλιτήριον, ασυνείδητον, απατεώνα» που δε φρόντιζε
για τίποτε άλλο«ειμή τίνι τρόπω να ερεθίση την ταραχήν του έθνους διά να πλουτίση εκ
των αρπαγών») και τον φυλάκισε στο Μέγα Σπήλαιο από όπου δραπέτευσε. 12 Σημειώνουμε
εδώ ότι το παλιό βιβλίο της Στ΄ Δημοτικού (Στα νεότερα χρόνια) ξεκαθάριζε τον εθνικό
μύθο για το λάβαρο της Αγίας Λαύρας και για την προεπαναστατική σύσκεψη στη Βοστίτσα
όπου οι κοτσαμπάσηδες και ο Π.Π. Γερμανός αποφάσισαν να αναβάλλουν την επανάσταση
(σελ. 96 και 101). Τα γεγονότα όμως τους πρόλαβαν. Η Επανάσταση είχε ξεκινήσει σε πολλά
σημεία. Τίποτε πια δεν τη σταματούσε.
Στο κεφ. 4, σελ. 86-87 παρουσιάζονται τα κέντρα της επανάστασης στη Στερεά Ελλάδα, ο
θάνατος του Διάκου στην Αλαμάνα και το χάνι της Γραβιάς, Μάης του 1821 (ο Οδ.
Ανδρούτσος στη συνέχεια εξαφανίζεται!!!).
Από τη Στερεά Ελλάδα στο κεφ. 5 πηγαίνουμε στα νησιά του Αιγαίου σελ. 91. Εδώ
αναφέρονται τα νησιά που πήραν μέρος στην επανάσταση και ηρωικοί καπεταναίοι.
Περιγράφονται οι ναυτικές πολεμικές επιχειρήσεις: πολιορκία παραθαλάσσιων κάστρων, οι
καταδρομές στα παράλια της Μ. Ασίας και οι ναυμαχίες με τη χρήση των πυρπολικών.
Επίσης αναφέρεται η καταστροφή της Χίου, Απρίλης 1822. Το 1824 εμφανίζεται ο
τουρκοαιγυπτιακός στόλος που καταστρέφει την Κάσο και τα Ψαρά και το κεφάλαιο
καταλήγει με τη νίκη του Μιαούλη στη ναυμαχία του Γέροντα τον Αύγουστο του 1824.
Στο κεφ. 6 φεύγουμε από τα νησιά και πηγαίνουμε στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη
Μακεδονία όπου η επανάσταση δεν μπορεί να επικρατήσει. Η τραγωδία στο Πέτα (Ιούλιος
1822) δεν χρεώνεται στον Αλ. Μαυροκορδάτο που οδήγησε το ελληνικό σώμα σε μάχη κατά
12! Σταματόπουλος Τάκης, Ο Π.Π. Γερμανός χωρίς θρύλο, εκδ. Κάλβος, Αθήνα, χ.η., σελ. 14-16.
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παράταξη και χωρίς ιππικό. Κατά τους συγγραφείς η τραγική ήττα οφειλόταν στο ότι οι
ελληνικές δυνάμεις δεν είχαν την απαιτούμενη οργάνωση ενώ οι Τούρκοι ήταν
πολυάριθμοι.13
Στο κεφ. 7, σελ. 99, περιγράφεται η άλωση της Τριπολιτσάς. Εδώ φαίνεται οι Τούρκοι να
μην αντιδρούν. Ωστόσο ο Χουρσίτ είχε στείλει στρατεύματα για να λύσουν την πολιορκία τα
οποία ανακόπηκαν στη Στερεά Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά όμως έχουν παρουσιαστεί στο 4 ο
κεφ.
Το κεφ. 8, σελ. 103, έχει τίτλο: οι αγώνες του Κανάρη. Εδώ αναλύεται η δράση των
πυρπολικών την οποία έχουμε ξαναδεί στη σελ. 91 και εξιστορείται συνολικά η δράση του
Κ. Κανάρη από το 1822 μέχρι το 1825 και μετά την Απελευθέρωση.
Στο κεφ. 9, σελ. 107, από τους αγώνες του Κανάρη στη θάλασσα, επιστρέφουμε στο 1822,
στην εκστρατεία του Δράμαλη και την καταστροφή στα Δερβενάκια όπου η στρατιωτική
ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη σώζει την επανάσταση.
Το κεφ. 10, σελ. 111, έχει τίτλο ο Μάρκος Μπότσαρης. Εδώ παρουσιάζεται η πρώτη
πολιορκία του Μεσολογγίου και η δράση του Μ. Μπότσαρη μέχρι τον ηρωικό του θάνατο
στο Κεφαλόβρυσο το 1823.
Το κεφ. 11. σελ. 115, έχει τίτλο ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο-ο Παπαφλέσσας. Οι
αιγυπτιακές δυνάμεις καταστρέφουν τα Ψαρά και την Κάσο και αποβιβάζονται στην
Πελοπόννησο (έχει αναφέρει τη συνεργασία Τούρκων-Αιγυπτίων στη σελ. 91, κεφ.5 !!). Οι
Έλληνες έχουν διχαστεί από «εμφύλιες διαμάχες» που οφείλονται σε προσωπικά
συμφέροντα, τοπικές διενέξεις και μικροψυχίες..» (σελ. 116) και ο Κολοκοτρώνης, (αφού
θριαμβεύει στα Δερβενάκια, σελ. 107, βρίσκεται στη φυλακή!! Ο Παπαφλέσας πολεμά
ηρωικά και σκοτώνεται στο Μανιάκι προσπαθώντας να σταματήσει τον Ιμπραήμ. Ο
Κολοκοτρώνης κράτα την Πελοπόννησο επαναστατημένη με τον κλεφτοπόλεμο και με το
«τσεκούρι και φωτιά στους προσκυνημένους» που δεν αναφέρεται. Τακτικές
αναποτελεσματικές και «ευτυχώς» που η επαναστατική Κυβέρνηση ανέθεσε την οργάνωση
τακτικού στρατού στον Γάλλο Κάρολο Φαβιέρο. Είναι φανερό πως η συγγραφική ομάδα
πέφτει σε σωρεία λαθών και αντιφάσεων και σκορπά τη σύγχυση στους μαθητές.
Κοτζαμπάσηδες, φαναριώτες, ιεράρχες και πλούσιοι καραβοκύρηδες επεδίωκαν να
διατηρήσουν όσα κατείχαν επί τουρκοκρατίας και απαιτούσαν πλήρη νομή της εξουσίας και
των εθνικών γαιών. Ο εμφύλιος πόλεμος υποδαυλίζεται από την Αγγλία και τη Γαλλία που
θέλουν με κάθε τρόπο να ελέγξουν τους επαναστατημένους Έλληνες. Η ελληνική
Κυβέρνηση (Α. Μαυροκορδάτος-Κωλέτης) γίνεται υποχείριο της εξωτερικής πολιτικής της
Γαλλίας και της Αγγλίας. Τα αγγλικά δάνεια κατασπαταλώνται άσκοπα, εξοντώνονται,
φυλακίζονται ή δολοφονούνται πλήθος λαϊκοί αγωνιστές: Πάνος Κολοκοτρώνης , Οδ.
Ανδρούτσος, Παν. Καρατζάς, ο Μπαλής στην Άνδρο, ο Οικονόμου στην Ύδρα κ.α. Το 1825 Η
Κυβέρνηση ετοιμάζει ένα θλιβερό κείμενο, την Πράξη Υποτέλειας, στην οποία εκλιπαρούν
την Αγγλία να κάνει την Ελλάδα προτεκτοράτο της: «Το Ελληνικόν Έθνος, δυνάμει της
13! Ο Αλ. Μαυροκορδάτος άσχετος με τα στρατιωτικά αλλά υπερφίαλος, αλαζόνας, φιλόδοξος ήθελε απαραίτητα
να δρέψει και στρατιωτικές δάφνες. Στο Πέτα κατάστρεψε την επανάσταση στη Δυτ. Ελλάδα, αφάνισε τους
φιλέλληνες και έκτοτε δεν πήρε μέρος σε καμία μάχη.

Π. ΣΑΜΙΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ (ΞΑΝΑ) ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ

11

παρούσης πράξεως θέτει εκουσίως την Ιεράν Παρακαταθήκη της αυτού Ελευθερίας,
Εθνικής Ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν
της Μεγάλης Βρετανίας».
Το κεφ. 12, σελ. 119 έχει τίτλο «η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου-ο Διονύσιος
Σολωμός» όπου περιγράφεται η πολιορκία, η έξοδος και μας πληροφορεί ότι «…ο εθνικός
μας ποιητής Δ. Σολωμός από τη Ζάκυνθο, έγραψε το έργο “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”».
Στο κεφ. 13, σελ. 123 περιγράφονται «οι αγώνες του Καραϊσκάκη» από τον Απρίλη του
1826 μέχρι το θάνατό του τον Απρίλη του 1827. Η τεράστια καταστροφή στον Ανάλατο
(μεγάλες απώλειες, παράδοση της φρουράς της Ακρόπολης, τέλος της επανάστασης στη
Στερεά) οφείλεται στο «πεσμένο ηθικό των στρατιωτών». Ξέρουμε όμως ότι την ευθύνη
είχαν οι Άγγλοι Κόχραν και Τσώρτς που διέταξαν την κατά μέτωπο σύγκρουση με τους
Τούρκους στο πεδίο του Ανάλατου, χωρίς ιππικό και εφεδρείες. 14
Στο κεφ. 14, σελ. 127 παρουσιάζεται ο Φιλελληνισμός χωρίς να εξηγείται ότι αυτός ήταν
αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης και του κινήματος του Ρομαντισμού. Οι λαοί της
Ευρώπης ζητούσαν ελευθερία, Σύνταγμα, πολιτικά δικαιώματα και καταστροφή της
μοναρχίας. Απέναντί τους υψώνονταν η Ιερά Συμμαχία, οι ραδιουργίες του Μέτερνιχ, οι
συντηρητικές κυβερνήσεις που υποπτεύονταν και εξόντωναν με τις αστυνομίες τους κάθε
επαναστατική φωνή. Στον ηρωικό αγώνα των Ελλήνων, οι Ευρωπαίοι έβλεπαν τους δικούς
τους πόθους για ελευθερία. Μέσα στους αγνούς φιλέλληνες υπήρξαν βέβαια και
πράκτορες, μισθοφόροι, τυχοδιώκτες, άνεργοι αξιωματικοί οι οποίοι επιστρατεύτηκαν από
τις Μεγάλες Δυνάμεις για να ελέγξουν και να ξεστρατίσουν το κίνημα του Φιλελληνισμού.
Το κεφ. 15, σελ. 131 έχει τίτλο: Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η ναυμαχία του
Ναυαρίνου. Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι οι Μεγάλες δυνάμεις είχαν αρχικά αρνητική στάση
αλλά μετά, λόγω των αντικρουόμενων συμφερόντων τους, κράτησαν πιο ευνοϊκή στάση.
Αθωώνονται με αυτό τον τρόπο από τις ευθύνες τους για τον Εμφύλιο πόλεμο, τη
δημιουργία των τριών κομμάτων (Γαλλικό-Αγγλικό-Ρωσικό), τις συνεχείς επεμβάσεις τους
στα πολιτικά ζητήματα, την επιβολή των περιορισμένων συνόρων, το άδικο αίμα που
χύθηκε για 10 ολόκληρα χρόνια για να φτιαχτεί στο τέλος ένα ακρωτηριασμένο κρατίδιο,
χωρίς οικονομικούς πόρους και ξένο μονάρχη.
Στο κεφ. 16, σελ. 135 περιγράφονται «οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του
Αγώνα». Παρά τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις οι Έλληνες ζητούσαν να οργανωθεί ένα
ελεύθερο, δημοκρατικό κράτος με ισονομία και ισοπολιτεία. Αυτοί οι πόθοι δεν
δικαιώθηκαν. Αντίθετα τα τρία κόμματα δημιούργησαν ένα εξαρτημένο κρατίδιο με
θεσμούς πολύ πίσω ακόμα και από τις προεπαναστατικές διακηρύξεις.
Στο κεφ. 17, σελ. 17 παρουσιάζεται ο Καποδίστριας και το έργο του. Η δολοφονία του
αποδίδεται στον συγκεντρωτισμό του και στη σύγκρουσή του με τοπικά συμφέροντα. Στην
πραγματικότητα ο Καποδίστριας, παιδί της απολυταρχίας, κυβέρνησε αυταρχικά, δεν
14! . Κόχραν και Τσώρτς ήταν μισθοφόροι, επαγγελματίες στρατιωτικοί στην υπηρεσία της αγγλικής εξωτερικής

πολιτικής. Έχει διατυπωθεί η άποψη πως επίτηδες επιδίωξαν την στρατιωτική συντριβή των Ελλήνων στη Στερεά
και το θάνατο του Καραϊσκάκη, αφού η Αγγλία επέμεναν στη δημιουργία ενός μικρού ελληνικού κρατιδίου μέχρι
τον Ισθμό. Για το βίο και την πολιτείας τους δες: Σιμόπουλος Κυριάκος, Ξενοκρατία, Μισσεληνισμός και
Υποτέλεια, εκδ. στάχυ, Αθήνα, 1990, σελ. 419-426.
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εμπιστεύτηκε τις λαϊκές δυνάμεις, δεν μοίρασε τις εθνικές γαίες. Ο λαός κουρασμένος από
τον πόλεμο, τη φτώχεια και την πείνα, αδιαφόρησε. Εύκολα το γαλλικό και αγγλικό κόμμα
(κοτσαμπάσηδες, πλοιοκτήτες, φαναριώτες κλπ), τα οποία θεωρούσαν τον Καποδίστρια
πράκτορα των Ρώσων, σταμάτησαν το πραγματικά ανορθωτικό του έργο με τη δολοφονία
του.
Στο κεφ. 18, σελ. 143 παρουσιάζεται «το τέλος της επανάστασης και η ελληνική
ανεξαρτησία».
Με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα γεγονότα είναι φανερό πως θα υπάρξουν μέσα στις
τάξεις μεγάλες δυσκολίες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Πέρα από τις
ιδεολογικές εμμονές, τα λάθη και τις παραλείψεις οι συγγραφείς έχουν κάνει ένα σοβαρό
παιδαγωγικό σφάλμα (;). Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και όχι σε φοιτητές.
Είναι αδύνατον να συγκρατηθούν και να οργανωθούν όλα αυτά. Οι μάχιμοι δάσκαλοι
πρέπει πάλι να αγωνιστούν για να ξεπεράσουν τον σκόπελο. Ένας λιγόλογος,
συγκεντρωτικός χάρτης με τα κυριότερα γεγονότα χωρισμένα σε περιόδους π.χ η φάση των
επιτυχιών 1821-24, η φάση της κάμψης 1825-27 και 1827-1832 προς την ανεξαρτησία,
προφανώς θα βοηθούσε τους μαθητές να οργανώσουν στοιχειωδώς όλες αυτές τις
πληροφορίες με τις οποίες βομβαρδίζονται.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα
Η συγγραφική ομάδα συνεχίζει να εξιστορεί τα γεγονότα με τον ίδιο τρόπο. Χειρουργικές
επεμβάσεις στα γεγονότα, επιλεκτική μνήμη, ασύνδετες πληροφορίες, επαναλήψεις και
σύγχυση.
Στο κεφ. 1, σελ. 151 περιγράφεται η βασιλεία του Όθωνα και ο Ιωάννης Κωλέττης. Οι
Μεγάλες Δυνάμεις εμφανίζονται να εγγυώνται τα σύνορα, το πολίτευμα και την
ανεξαρτησία της χώρας, αθωώνονται έτσι για τις εγκληματικές τους παρεμβάσεις που
στοίχησαν ποταμούς αίματος. Οι Βαυαροί εμφανίζονται να παίρνουν δραστικά μέτρα για
την ανασυγκρότηση του κράτους, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την οικονομία.
Αθωώνονται για την συμπεριφορά τους απέναντι στους ρακένδυτους Έλληνες.
Περιφρόνησαν καθετί ελληνικό, φέρθηκαν σαν δυνάμεις κατοχής, περιφρόνησαν τους
αγωνιστές και τους μετέτρεψαν σε ζητιάνους ή ληστές, κανένα σχέδιο για το μοίρασμα της
γης, καμιά προσπάθεια για την οικονομική ανασυγκρότηση, κατασπατάλησαν τα χρήματα
του εθνικού ταμείου και η Ελλάδα ζούσε πάντα στο φάσμα της χρεοκοπίας. Ο λαός τους
έβριζε «βαυαρική ακρίδα». Τα ανεκπλήρωτα όνειρα για «γη, σύνταγμα και ελευθερία»
γίνονται εξεγέρσεις (1843 και 1862) και οδηγούν στην εκθρόνιση του Όθωνα.
Θετικά εμφανίζεται και ο Κωλέττης, ο εμπνευστής της Μεγάλης ιδέας. Άνθρωπος του Αλή
Πασά, πράκτορας της Γαλλίας, αναδείχτηκε με εκλογές βίας και νοθείας, λαϊκιστής,
ραδιούργος, δημαγωγός, η ενσάρκωση της διαφθοράς, διασπάθισε το δημόσιο χρήμα για
να ταΐζει τα τρωκτικά της κομματικής του φατρίας. Η Μεγάλη Ιδέα χρησιμοποιήθηκε από τη
βασιλεία ως αφιόνι για το λαό για να ξεπερνώνται τα εσωτερικά προβλήματα. Μεγάλη Ιδέα
με απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων και η πρωτεύουσα στην Πόλη, αυτά ήταν τα
συνθήματα του Κωλέττη και του Βασιλιά. Απελευθέρωση των αλύτρωτων με ένα
ανοργάνωτο, διεφθαρμένο κράτος, άθυρμα στα χέρια των Άγγλων και Γάλλων, χωρίς
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παιδεία, χρηστή διοίκηση, με εξαθλιωμένο το λαό και ανυπόληπτη χώρα. Σε όλο τον 19ο
αιώνα η Μεγάλη Ιδέα υπήρξε πηγή ταπεινώσεων και εθνικών συμφορών (Κριμαϊκός
πόλεμος 1854-1857, το «μαύρο» 1897 κλπ). 15
Στο κεφ. 2, σελ. 155 παρουσιάζεται η βασιλεία του Γεώργιου Α΄ και ο Χαρ. Τρικούπης. Στη
σελ. 156 περιγράφεται η βιομηχανική επανάσταση και το κείμενο καταλήγει: «…η
Βιομηχανική Εποχή είχε και θλιβερές συνέπειες, όπως οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης στις
μεγάλες πόλεις και η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας». Κουβέντα βέβαια για τον
καπιταλισμό, την υπερεκμετάλλευση της εργατικής τάξης, τις ατελείωτες ώρες και τις
βάρβαρες συνθήκες εργασίας, τους μισθούς πείνας, τη λεηλασία των πρώτων υλών από τις
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις σε όλες τις ηπείρους, τις πρώτες προσπάθειες οργάνωσης του
εργατικού κινήματος, το σοσιαλισμό και τη μαρξιστική θεωρία, τους εργατικούς αγώνες και
τις λαϊκές εξεγέρσεις.
Στο κεφ. 3, σελ. 159, περιγράφονται τα επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την
Κρήτη αποκομμένα εντελώς από το πλαίσιο και την εξωτερική πολιτική των Μεγάλων
Δυνάμεων που κάνουν ωμές επεμβάσεις, αλλάζουν και χαράζουν σύνορα, σταματούν
εξεγέρσεις, επιβάλλουν αποφάσεις, προστατεύουν ή ακρωτηριάζουν το «Μεγάλο Ασθενή»,
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, χειρίζονται τον αλυτρωτισμό των βαλκανικών λαών ανάλογα
με τα συμφέροντά τους. Όλα αυτά αναλύονται στο κεφ. 6, σελ. 171 (Η κρίση στα Βαλκάνια)
με αποτέλεσμα φυσικά να μην μπορούν να συνδεθούν.
Στο κεφ. 4, σελ. 163, δίνεται μια συνοπτική εικόνα για την Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα.
Επαναλαμβάνονται όσα είχε πει για την πολιτική κατάσταση και την πτώχευση στο κεφ. 2.
Ο αιώνας λήγει για την Ελλάδα με μια ταπεινωτική ήττα το 1897 και την επιβολή του
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, προϊόντα της Μεγάλης Ιδέας του Παλατιού και της δράσης
των «Εθνικών Εταιρειών».16
Τέλος στο κεφ. 5, σελ. 167 παρουσιάζεται ο ελληνισμός της Θράκης, της Μ. Ασίας και του
Πόντου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η: Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα
Από τη σελ. 176 έως του τέλους του βιβλίου περιγράφονται όλα τα γεγονότα του
20ουαιώνα απ΄ τον μακεδονικό αγώνα μέχρι τις μέρες μας. Μέσα σε αυτόν τον αιώνα η
Ελλάδα γνώρισε δύο Βαλκανικούς πολέμους, δύο Παγκόσμιους Πολέμους, δύο ξενικές
κατοχές, μία εθνική καταστροφή (τον ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού), δύο
εμφύλιους σπαραγμούς, τρεις δικτατορίες, δεκάδες πραξικοπήματα, την ξένη προστασία
και τις ωμές επεμβάσεις στα εσωτερικά της. Είναι πρόκληση για κάθε ιστορικό. Δυστυχώς κι
εδώ οι συγγραφική ομάδα παρουσιάζει επιλεκτική μνήμη.

15! Για τον Κωλέττη: Σιμόπουλος Κυριάκος, Η Διαφθορά της Εξουσίας, εκδ. Στάχυ, Αθήνα, 1992, σελ. 151154.
16! Για το μαύρο 1897 δες: Γιανουλόπουλος Γ., «Η ευγενής μας τύφλωσις…» εξωτερική πολιτική και «εθνικά
θέματα» από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική κατστροφή, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα, 1999.
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Ο διχασμός βενιζελικών και βασιλικών περιορίζεται στις διαφορετικές απόψεις του
Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου για τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο (σ. 191). Τα ίδια και ο Εμφύλιος του 1947, αποδίδεται αποκλειστικά σε
«λάθη και παραλείψεις των δύο πλευρών καθώς και παρεμβάσεις των ξένων δυνάμεων…»
(σελ.213). Αυτή η απλοϊκή και λανθασμένη ερμηνεία, δημιουργεί την εντύπωση ότι οι
πολιτικές συγκρούσεις, δεν έχουν κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική βάση και επιπλέον
είναι «επικίνδυνες», επομένως καλό είναι οι διαφορές να λύνονται σε ένα κλίμα
«συναίνεσης, ταξικής συνεργασίας και εθνικής συνοχής».
Επίσης η Οκτωβριανή Επανάσταση αναφέρεται χωρίς καμία αναφορά στον κομμουνισμό
και την επίδραση που είχε αυτός στους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες που
αναπτύχθηκαν σε όλο τον κόσμο κατά τον 20ο αιώνα (σελ. 192). Προφανώς πρόκειται για
ένα «ενοχλητικό» γεγονός που δύσκολα μπορεί να αναφέρει κανείς χωρίς να προχωρήσει
σε «πολύπλοκες εξηγήσεις και αξιολογικές κρίσεις». Βέβαια υπάρχει και η κωμική πλευρά
καθώς στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο με τους Συμμάχους συντάσσεται κι ένα κράτος με το
όνομα Ρωσία (δεν υπήρχε τότε) και προφανώς οι συγγραφείς εννοούν την Σοβιετική Ένωση
(σελ. 205). Ούτε κουβέντα βέβαια για την εργατική τάξη που εκείνη την περίοδο έκανε τα
πρώτα της οργανωτικά βήματα: ίδρυση ΓΣΕΕ και ΣΕΚΕ (ΚΚΕ), πρώτες μαχητικές απεργίες και
διεκδικήσεις κλπ.
Στην περιγραφή της μικρασιατικής εκστρατείας και της Καταστροφής, κεφ. 5, σελ. 195,
υποβαθμίζονται οι ευθύνες του Βασιλιά. Μετά το 1920 ανέλαβαν την διακυβέρνηση της
χώρας οι αντιβενιζελικοί με ρητή εκλογική εντολή την κατάπαυση του πολέμου. Γρήγορα
ξέχασαν την υπόσχεση που τους ανέδειξε στην εξουσία. Ήθελαν να κερδίσουν και αυτοί τη
δόξα του Βενιζέλου για τις νίκες και θέλησαν να αποδείξουν πως μπορούν να εκφράσουν
καλύτερα τα συμφέροντα του μεγάλου ελληνικού κεφαλαίου. Έτσι συνέχισαν τον πόλεμο
στα βάθη της Ανατολίας, πολύ έξω από τη ζώνη που προέβλεπε η συνθήκη των Σεβρών. Το
μοίρασμα των εδαφών από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και η προέλαση του ελληνικού
στρατού προκάλεσαν εξέγερση του ντόπιου τουρκικού πληθυσμού απέναντι στους
κατακτητές. Ο τούρκικος εθνικός στρατός του Κεμάλ Ατατούρκ πύκνωσε και ενισχύθηκε
γιατί ήταν ο μόνος που αντιστεκόταν. Οι προπολεμικές τουρκικές θηριωδίες σε βάρος του
χριστιανικού πληθυσμού όχι απλά συνεχίστηκαν από τον κεμαλικό στρατό, αλλά βρήκαν και
μεγάλη νομιμοποίηση και απήχηση μέσα στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Απέναντι
σε αυτόν τον ενθουσιώδη εθνικιστικό στρατό ο ελληνικός στρατός βρέθηκε με ένα
επιτελείο ανίκανων στρατιωτικών, κουρασμένος, δυσκίνητος, χωρίς ανεφοδιασμό και
στατικός. Στο διπλωματικό επίπεδο πολύ εύκολα οι «σύμμαχοι» της Αντάντ εγκατέλειψαν
την Ελλάδα και έκλεισαν οικονομικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Κεμάλ. Η Ελλάδα
παρέμενε μόνη της να συνεχίζει έναν πόλεμο πού ήδη είχε χαθεί. Οι σφαγές στον Πόντο και
την Ιωνία, το κάψιμο της Σμύρνης, η ανταλλαγή των πληθυσμών ήταν το τέλος της Μεγάλης
Ιδέας.
Στο κεφ. 6, σελ. 201, αναφέρεται ο Μεσοπόλεμος. Η δικτατορία του Μεταξά παρουσιάζεται
ως αποτέλεσμα της ασυνεννοησίας των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνικής
αναταραχής (απεργίες, διαδηλώσεις Θεσ/νίκη Μάης 1936 κλπ). Ο Μεταξάς παρά τις διώξεις
που ασκεί στους πολιτικούς του αντιπάλους, παρουσιάζεται έμπειρος στρατιωτικός,
διορατικός (είχε προβλέψει τον πόλεμο, είχε προετοιμάσει το στρατό, καταστρώνοντας
ακόμα και σχέδια) και αγγλόφιλος!!! Η προσπάθεια αποκατάστασης και εξωραϊσμού της
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δικτατορίας του Μεταξά είναι εμφανής. Δεν υπάρχει χώρος για τις φυλακίσεις, τις εξορίες,
τις εκτοπίσεις, τα βασανιστήρια του Μανιαδάκη, τις δηλώσεις μετάνοιας, τη λογοκρισία, το
πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων την προσπάθεια εκφασισμού της νεολαίας με την
δράση της ΕΟΝ κλπ. Δεν χωρούν εδώ οι ρεμούλες του καθεστώτος, οι αποικιοκρατικές
συμβάσεις με το αγγλικό και το ελληνικό κεφάλαιο, η απαγόρευση του συνδικαλισμού και
των απεργιών. Είναι τυχαίο πως το καθεστώς Μεταξά και τη χούντα των συνταγματαρχών
θαυμάζουν, αναπολούν και έχουν ως πρότυπο όλες οι νεοναζιστικές και ακροδεξιές
οργανώσεις;17
Στο κεφ. 9, σελ. 213 η ενότητα που αναφέρεται στη δεκαετία του 1940 και τα γεγονότα της
κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου φέρει τον τίτλο : «Μια δεκαετία αγώνων και
θυσιών για την ελευθερία (1941-1949)», ενοποιώντας έτσι κάτω από το συγκεκριμένο τίτλο
διαφορετικές ιστορικές φάσεις και γεγονότα. Το δικαιολογημένο ερώτημα είναι αφού ο
πόλεμος τελείωσε το 1944, ποιοι με ποιον μάχονταν για την ελευθερία της Ελλάδας μέχρι
το 1949; Το κείμενο που ακολουθεί στη συγκεκριμένη ενότητα, δεν δικαιώνει τον
παραπάνω τίτλο επαναλαμβάνοντας το γνωστό ιστορικό σχήμα του «αδελφοκτόνου
εμφυλίου» που ακολουθεί η σχολική ιστορία μετά τη μεταπολίτευση και αντιγράφει
αυτούσια τμήματα του προηγούμενου βιβλίου που αντικαθιστά. Έτσι όμως, οι αντιφάσεις
που προκύπτουν από το συνδυασμό τίτλου και κειμένου δημιουργούν ακόμα πιο καυτά
ερωτήματα ιδιαίτερα στον ενήλικο αναγνώστη. Είναι αλήθεια πως οι αντιστασιακές
οργανώσεις δημιουργήθηκαν με την «ηθική και υλική υποστήριξη της Βρετανίας»; Ποιος
ήταν ο ρόλος του ΚΚΕ στην ίδρυση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του μεγαλύτερου αντάρτικου στρατού
στην Ευρώπη; Ποιοι βασανίζονταν στα μπουντρούμια των Γερμανών και ποιοι εκτελούνταν
στα μπλόκα, στην Καισαριανή και στο Χαϊδάρι; Ποιοι αποτελούσαν τις δοσίλογες
Κυβερνήσεις, ποιοι πλούτισαν από την μαύρη αγορά και οδήγησαν 300.000 Έλληνες στο
θάνατο από τον λιμό; Ποιοι σταμάτησαν την επιστράτευση των εργατών που θα
οδηγούνταν στη Γερμανία και την προσάρτηση της Μακεδονίας από τους Βούλγαρους;
Αλήθεια «..οι πράξεις αντίστασης προκαλούσαν τα αντίποινα των κατακτητών..» και όχι η
ναζιστική-φασιστική ιδεολογία; Πώς αυτοί που αγωνίστηκαν για την ελευθερία στο μεγάλο
αντιφασιστικό πόλεμο και την αντίσταση την περίοδο 1940 – 1944 (π.χ οι Μ. Γλέζος και Α.
Σάντας που αναφέρει και το σχολικό βιβλίο) αντιμετώπισαν μετά την απελευθέρωση τις
διώξεις, τις φυλακές, τα ξερονήσια και τα εκτελεστικά αποσπάσματα; Πώς αυτοί που η
σχολική ιστορία επιμένει και μέσα στις σελίδες του νέου βιβλίου να αποσιωπά, δηλαδή οι
Έλληνες συνεργάτες του γερμανικού και ιταλικού φασισμού, οι ταγματασφαλίτες, οι
μαυραγορίτες και οι δοσίλογοι, αποτέλεσαν μετά την απελευθέρωση την αιχμή του
δόρατος για την πολιτική και φυσική εξόντωση του λαϊκού κινήματος της αντίστασης; Και
πως τελικά ο αγώνας των μεν εναντίον των δε, φέρει σύμφωνα με τη συγγραφική ομάδα
τον τίτλο «αγώνες και θυσίες για την ελευθερία»; 18
Γιατί πρέπει μια ολόκληρη περίοδος (1950 – 1974) που χαρακτηρίστηκε από έντονους
κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, απαγορεύσεις πολιτικών κομμάτων και εξορίες
(Μακρόνησος, Λέρος, Αη Στράτης κ.α), πολιτικές δολοφονίες και εκτελέσεις (Μπελογιάννης,
Πλουμπίδης, Λαμπράκης, Πέτρουλας κ.α), εκλογές βίας και νοθείας, αποστασία, Ιουλιανά,
παρεμβάσεις του Παλατιού, του στρατού (ΙΔΕΑ) και του αμερικάνικου παράγοντα, να
17! Αγγελής Βαγγέλης, Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα..: Μαθήματα Εθνικής Αγωγής και

νεολαιίστικη προπαγάνδα στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2006.
18! Δες και ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Ομίλου, 9/9/92012. Για μια φρέσκια, σφαιρική, σύγχρονη και
ολοκληρωμένη ματιά του 20ου αιώνα δες: Χατζηιωσήφ Χρήστος-Παπαστράτης Πρ., Ιστορία της Ελλάδας του
20ου αιώνα, τομ. Β2, Γ1, Γ2, Δ1,Δ2, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2000.
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παρουσιαστεί ως «η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας», κεφ. 10, σελ. 219 ; Αφού
μπήκαμε στο ΝΑΤΟ «για να προστατέψουμε την εδαφική μας ακεραιότητα και να
προσεγγίσουμε τη Δύση» πώς οι σύμμαχοι Τούρκοι από το 1955 και μετά ξεριζώνουν τους
Έλληνες της Πόλης και το 1974 κάνουν εισβολή και κατοχή στην Κύπρο; Αν πράγματι η
Ελλάδα είχε μπει σε φάση ανασυγκρότησης, τότε γιατί οι Έλληνες μετανάστευαν μαζικά;
Πώς προκύπτει η «πολιτική αστάθεια» που εκμεταλλεύεται μια «ομάδα συνταγματαρχών»
για να κάνει πραξικόπημα το 1967; Γιατί υποβαθμίζεται η περίοδος της δικτατορίας σε μια
μόνο παράγραφο; Οι δικτάτορες δρούσαν μόνοι; Ποιος ήταν ο ρόλος των Αμερικάνων στην
επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα και σε αρκετές χώρες σε όλο των κόσμο; Επιπλέον
γιατί η βία, τα βασανιστήρια, το ΕΑΤ-ΕΣΑ αλλά και η καταστολή, οι νεκροί και οι τραυματίες
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, δεν αναφέρονται πλέον στο βιβλίο του μαθητή;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
«Ο ιστορικός δεν δημιουργεί την ιστορία. Η ιστορία δημιουργείται από τους λαούς. Ο
ιστορικός δεν περιγράφει τα γεγονότα του παρελθόντος ούτε και είναι συλλέκτης των
λειψάνων του χτες. Ο ιστορικός μέσα στα πλαίσια της επιστημονικής πειθαρχίας και στη
βάση των νόμων της κοινωνίας, ερμηνεύει την κοινωνία. Υποδείχνει λύσεις στα
προβλήματα, δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που προκαλούνται από την κοινωνική
δράση και από τα αποτελέσματα της δράσης αυτής των κοινωνικών δυνάμεων και των
ατόμων. Έτσι, οι άνθρωποι γνωρίζουν τον ίδιο τον εαυτό τους, γίνονται ικανοί να κρίνουν το
παρελθόν, να συνειδητοποιήσουν το παρόν, να οραματιστούν το μέλλον. Το ιστορικό έργο
γίνεται το μικροσκόπιο για την έρευνα των περασμένων, το πρίσμα ανάλυσης των άμεσων,
το τηλεσκόπιο επισήμανσης των μελλούμενων. Με λίγα λόγια η Ιστορική Επιστήμη είναι η
κοινωνική όραση των ανθρώπων. Ο ιστορικός έχει χρέος να οξύνει αυτή την όραση και να
μην τη μειώνει…». Νίκος Ψυρρούκης, ο φασισμός και η 4η Αυγούστου, εκδ. Αιγαίον,
Λευκωσία, 1994, σελ. 50.
1. Το Νέο Βιβλίο, όπως και το βιβλίο της κ. Ρεπούση, έχει σοβαρά μεθοδολογικά και
ιδεολογικά προβλήματα. Η επιλογή των βιβλίων δεν γίνεται με όρους επιστημονικούς,
ιστορικούς ή παιδαγωγικούς αλλά με όρους κομματικών υπολογισμών και στοχεύει στην
ιδεολογική χειραγώγηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Αφού τα Ιστορικά Τμήματα σιωπούν,
τα Παιδαγωγικά Τμήματα αδιαφορούν και τα συνδικάτα αποσύρονται αναλαμβάνουν
δράση οι φασίστες, οι πατριδοκάπηλοι πλασιέ βιβλίων, ομάδες «πατριωτών» και τα
διάφορα ινστιτούτα. Τα νέα παιδιά είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης γιατί μαθαίνουν
λάθος, μισούν την ιστορία κι εύκολα πέφτουν θύματα σε ποικιλώνυμους «ζηλωτές»,
εμπόρους του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. Η σχολική ιστορία πρέπει να κόψει
άμεσα κάθε δεσμό με τον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό γιατί και οι δύο προσπαθούν
να φτιάξουν μια ιστορία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα και στους στόχους της κυρίαρχης
αστικής ιδεολογίας. Ιστορικοί, διανοούμενοι και δάσκαλοι της πράξης, συλλογικότητες,
όμιλοι και περιοδικά, πρέπει να συναντηθούν, να συζητήσουν, να μιλήσουν με ειλικρίνεια
και να οργανώσουν σοβαρά την παρέμβασή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα, τα Βιβλία
και τις εθνικές εορτές.
2. Ένα σχολικό εγχειρίδιο δεν μπορεί να λύσει ιστορικά προβλήματα ή να καλύψει τα
πάντα. Πρέπει να είναι σύντομο, απλό, κατανοητό, να παρουσιάζει τα μεγάλα γεγονότα σε
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χρονική σειρά και συνδεδεμένα μεταξύ τους, χωρίς κουραστικές λεπτομέρειες,
επικαλύψεις, επαναλήψεις και λάθη. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές σιγά σιγά θα
αποκτήσουν τα βασικά νοητικά εργαλεία για να ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους.
Σταδιακά με το διάβασμα, την έρευνα και την μελέτη οι γνώσεις τους θα εμπλουτίζονται και
η σκέψη τους θα μπορεί να αναλύει σε βάθος πιο σύνθετα γεγονότα και κοινωνικά
φαινόμενα, θα έχουν δηλαδή καλλιεργήσει κριτική, ιστορική συνείδηση. Για να γίνουν αυτά
χρειάζεται χρόνος. Η καθιέρωση της ενιαίας δωδεκάχρονης υποχρεωτικής δημόσιας
δωρεάν εκπαίδευσης μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το διδακτικό χρόνο και να δώσει τα
περιθώρια για μια διαφορετική διάταξη της δομής της ύλης της Ιστορίας από το Δημοτικό
ως το Λύκειο.
3. Η σχολική ιστορία, απευθύνεται σε μικρά παιδιά, πρέπει να είναι όμορφη και
συναρπαστική. Πρέπει να συγκινεί, να κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους, να
ενθουσιάζει, να είναι γλαφυρή, να καλλιεργεί το κριτικό τους πνεύμα, να δίνει εμπειρίες
έρευνας. Η συλλογή και η αξιοποίηση των οικογενειακών βιωμάτων και μαρτυριών (π.χ
πρόσφυγες ή μετανάστες πρόγονοι, μαρτυρίες από αγωνιστές της αντίστασης που
καλέσαμε στο σχολείο, αφηγήσεις για τη χούντα και το Πολυτεχνείο κλπ), οι επισκέψεις σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η τοπική ιστορία, τα ιστορικά ντοκιμαντέρ και ταινίες,
οι θεατρικές παραστάσεις μπορούν να βοηθήσουν τη διδασκαλία και να κάνουν τα παιδιά
να αγαπήσουν την ιστορία. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν μέσα, υποδομή, χρόνο και πόρους.
Προϋποθέτουν δηλαδή ένα άλλο σχολείο. Το φίδι έχει βγει από το αυγό, σέρνεται στους
δρόμους και στις σχολικές τάξεις, σταλάζει φαρμάκι στις ψυχές των νέων το ρατσισμό, τη
μισαλλοδοξία και το φασισμό. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες οι μαχητές του
μαυροπίνακα και της κιμωλίας πρέπει να μείνουμε όρθιοι και να δώσουμε ξανά τη δική μας
μάχη και να βρούμε τον κόκκινο μίτο που ενώνει όλους τους αγώνες του λαού μας για «γη
και ελευθερία»…..…

ΠΕΤΡΟΣ ΦΥΤΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΛΑΥΝΟΥΝ

1

ΠΕΤΡΟΣ ΦΥΤΡΟΣ
Ιστορία Γ' Λυκείου:
Οι απολογητές του συστήματος επελαύνουν*
To σχολείο στο σύγχρονο καπιταλισμό έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μια λειτουργεί ως
κατανεμητικός μηχανισμός, δηλαδή προετοιμάζει την τοποθέτηση των ατόμων στις
διάφορες θέσεις του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας. Και από την άλλη λειτουργεί ως
ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, δηλαδή ως μηχανισμός που αναπαράγει και
εγχαράσσει την κυρίαρχη ιδεολογία στους έγκλειστους σε αυτόν (δηλαδή στους μαθητές).
Το πώς δομούνται και το πώς λειτουργούν οι δύο αυτές όψεις του σχολείου εξαρτάται κάθε
φορά από το συσχετισμό δύναμης ανάμεσα στην κυρίαρχη και τις κυριαρχούμενες τάξεις.
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το σχολείο κατανέμει το μαθητικό πληθυσμό
στις διάφορες θέσεις του καταμερισμού εργασίας μέσω των διαφορετικών τύπων σχολείων
και των πολλαπλών εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει την κυρίαρχη ιδεολογία μέσω
των διάφορων καθημερινά επαναλαμβανόμενων σχολικών πρακτικών, αλλά και μέσω του
ίδιου του περιεχομένου των μαθημάτων που προσφέρει.
Ένα από τα κατεξοχήν μαθήματα «ιδεολογίας» του σχολείου είναι η ιστορία. Και αυτό γιατί
το πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι το παρελθόν δεν έχει εγκυκλοπαιδική σημασία. Στην
πραγματικότητα έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την ίδια τη συνείδηση που έχουν για τον
εαυτό τους και τη θέση του μέσα στον κόσμο, την αντίληψη που αποκτούν για την κίνηση
του και σε τελική ανάλυση τη στάση που κρατούν απέναντι τόσο στην ίδια η σημερινή
πραγματικότητα όσο και στις προσπάθειες αλλαγής της.
Σήμερα επιχειρείται ένα ξαναγράψιμο της σχολικής ιστορίας, τέτοιο που να αποτυπώνει
τόσο τους νέους ιδεολογικούς προσανατολισμούς του κεφαλαίου και της άρχουσας τάξης,
όσο και την τακτική νίκη του επί των δυνάμεων της εργασίας. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει
μικρή σημασία. Στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι της κοινωνικής σύγκρουσης στο
επίπεδο της ιδεολογίας και έχει ως επίδικο το τι εικόνα θα αποκτήσει η νέα γενιά όχι μόνο
για τον εαυτό της και τον κόσμο, αλλά και για τη διαδικασία και τις προσπάθειες αλλαγής
του. Ο στόχος είναι να πειστούν οι μαθητές ότι ο κόσμος που ζούμε είναι ο καλύτερος
δυνατός, ότι οι βασικές δομές του (ο καπιταλισμός και οι πολιτικοί θεσμοί του) είναι
πανανθρώπινες και διαχρονικές σταθερές και ότι κάθε προσπάθεια αλλαγής του ήταν μια
επικίνδυνη και αποτυχημένη παρέκκλιση από την ομαλή πορεία των πραγμάτων.
Απότοκο αυτής της προσπάθειας είναι τα νέα βιβλία ιστορίας και το πιο ακραίο ίσως
παράδειγμα όλων είναι το βιβλίο Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου.
Το βιβλίο αυτό εμφανίστηκε φέτος στα σχολεία και έρχεται να αντικαταστήσει ένα βιβλίο
που διδάχτηκε περίπου 20 χρόνια, είχε εισαχθεί στα σχολεία στις αρχές της δεκαετίας του
80 και αποτύπωνε ένα συσχετισμό δυνάμεων πολύ πιο ευνοϊκό για τις δυνάμεις της
εργασίας από τον σημερινό. Το νέο βιβλίο, γραμμένο στο δεύτερο μισό της πρώτης
δεκαετίας του 21ου αιώνα, αποτελεί ένα βαθιά μισαλλόδοξο κατασκεύασμα δεξιών
** Το κείμενο γράφτηκε στη βάση εισήγησης που παρουσιάστηκε στο 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ στα
Χανιά.
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κύκλων, που θέλει να πάρει τη ρεβάνς από την προγενέστερη διείσδυση αριστερών και
προοδευτικών ιδεών στη σύγχρονη σχολική ιστοριογραφία. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η
σχέση της συγγραφικής ομάδας με το ίδρυμα Καραμανλή. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια
προσπάθεια με την οποία ο ιστορικός αναθεωρητισμός εισβάλλει στη σχολική
ιστοριογραφία δριμύτερος από ποτέ και με την οποία επιχειρείται να ξαναγραφτεί η
σχολική ιστορία από τη σκοπιά των απολογητών του σημερινού κοινωνικού συστήματος.
Ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο το βιβλίο δημιουργεί πλήρη σύγχυση στους μαθητές,
καθώς μετατρέπει την ιστορία σε ένα χυλό πληροφοριών που το μόνο που κατορθώνει
είναι να αναπαράγει την αμάθεια. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο επιδιώχθηκε να χωρέσει
ιστορική ύλη που θα καλύπτει όλη την παγκόσμια ιστορία από τις αρχές του 19ου αιώνα
μέχρι σήμερα. Δόθηκε δε ιδιαίτερη και ξεχωριστή, σε σχέση με το παρελθόν, έμφαση στην
ευρωπαϊκή ιστορία (πράγμα που δεν είναι βέβαια τυχαίο). Όλη η ύλη είναι ταξινομημένη σε
τρισέλιδες ενότητες, οι οποίες είναι συνήθως «θεματικές» και τις περισσότερες φορές δεν
συγκροτούν μεταξύ τους ενιαία αφήγηση (πολλές φορές αυτό δε συμβαίνει ούτε εντός της
ίδιας της ενότητας). Ταυτόχρονα, το πλήθος πληροφοριών που περιλαμβάνεται σε αυτές
είναι τεράστιο (ονόματα, συνθήκες και ό,τι άλλη ιστορική πληροφορία μπορεί να σκεφτεί
κάποιος), ενώ και το κριτήριο με το οποίο επιλέγονται τα ιστορικά γεγονότα που
παρουσιάζονται δεν πληροί καν το κριτήριο της διάκρισης ουσιώδους και επουσιώδους.
Έτσι, ο μαθητές καλείται να μάθει μία εκτεταμένη παράγραφο για την ιστορία των Ινδιών,
μία για το εθνικό κίνημα των Ούγγρων και μόνο μία γραμμή για το κίνημα του 1909 στο
Γουδί!
Τα παραπάνω (πλήθος πληροφοριών –απουσία αφήγησης) οδηγούν στη δημιουργία ενός
τεράστιου ανιεράρχητου κατασκευάσματος, το οποίο ο μαθητής αδυνατεί να εντάξει σε
συγκεκριμένα πλαίσια και του οποίου τις βασικές δομές αδυνατεί να κατανοήσει, ενώ είναι
αδύνατο γι’ αυτόν να βρει τα αίτια, την αλληλουχία και τις σχέσεις των γεγονότων. Έτσι,
ακόμα και αν κάποιος κατορθώσει να «μάθει απέξω» όλο το περιεχόμενο του βιβλίου,
ελάχιστα πράγματα για το παρελθόν θα έχει καταλάβει.
Πέρα από τις γενικές κατευθύνσεις που αναφέραμε το βιβλίο εξυπηρετεί συγκεκριμένους
ιδεολογικούς στόχους και είναι γραμμένο στη βάση συγκεκριμένων ιδεολογικών αξόνων:
1) Συγκρότηση «ευρωπαϊκής συνείδησης»
Από τους βασικούς στόχους του βιβλίου είναι να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το όραμα
της «Ευρώπης» υπήρχε τουλάχιστον τα τελευταία διακόσια χρόνια. Πάντα λοιπόν οι
συγγραφείς ψάχνουν να βρουν κάποιους οραματιστές που το υπηρετούν. Τους βρίσκουν
από την αρχή κιόλας του βιβλίου τους στους ηγέτες της Ιερής Συμμαχίας, την οποία και
εξωραΐζουν πλήρως: « Αυτοί οι εστεμμένοι άρχοντες της Ευρώπης ήταν πεπεισμένοι ότι οι
πολυεθνικές αυτοκρατορίες της γηραιάς ηπείρου εξυπηρετούσαν -καλύτερα από τα εθνικά
κράτη -την ειρήνη, επειδή οι διάφορες γλωσσικές ή θρησκευτικές κοινότητες της ηπείρου,
ιδίως της κεντρικής και ανατολικής, δεν είχαν σαφή και διακριτά γεωγραφικά όρια». Και
λίγο πιο κάτω: « Στο συνέδριο της Βιέννης κυρίαρχη προσωπικότητα αναδείχθηκε ο
Μέτερνιχ, ανυποχώρητος υποστηρικτής της μοναρχικής εξουσίας και της σταθερότητας. Αν
και Αυστριακός στην καταγωγή, πίστευε πως ήταν πρώτα από όλα Ευρωπαίος και πως την
ιδέα της Ευρώπης στήριζε και προωθούσε». Τι να σχολιάσουμε; Εκτός από την εντελώς
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αυθαίρετη προβολή του «ευρωπαϊκού οράματος» στις αρχές του 19ου αιώνα, εμφανίζεται
και μια νέα ερμηνεία του ρόλου της Ιερής Συμμαχίας. Πλέον δεν είναι ένας αντεπαναστικός
συνασπισμός των ισχυρών της εποχής, αλλά μια ένωση που απλά υπερασπίζεται την
ειρήνη!
Γενικά, σε όλες τις ιστορικές συγκυρίες υπερτονίζεται η έννοια της Ευρώπης και οι
συγγραφείς ψάχνουν να βρουν τους προπάτορες της ένωσής της. Έτσι, στην ενότητα που
αφορά την ελληνική επανάσταση, παρατίθεται πηγή που ως βαθύτερο αίτιο του
φιλελληνικού κινήματος θεωρεί την «νεογεννώμενη ιδέα της ευρωπαϊκής κοινότητας», ενώ
στη σελ. 123 φτάνουμε στη γελοιότητα καθώς παρατίθεται πηγή με τίτλο «Οραματισμός
του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Ελλάδας μέσα στις φλόγες του πολέμου». Η συγκεκριμένη
ενότητα αναφέρεται στην κατοχή και φυσικά το ευρωπαϊκό μέλλον μόνο στο μυαλό των
Ελλήνων της εποχής δεν ήταν. Περιττό είναι να πούμε ότι, στο ίδιο κλίμα, η σημαντικότερη
πρωτοβουλία του θείου Καραμανλή ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και το
σημαντικότερο επίτευγμα του Σημίτη η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ.
2) Ιδεολογική αντεπίθεση της Δεξιάς.
Σε όλο το βιβλίο γίνεται προσπάθεια συκοφάντησης του κομμουνιστικού κινήματος με
παράλληλο εξωραϊσμό των «μαύρων» σελίδων της ιστορίας του καπιταλισμού. Στο βιβλίο
εισβάλλει το άθλιο νοητικό σχήμα φασισμός =κομμουνισμός. Έτσι, κατά τους συγγραφείς,
στο μεσοπόλεμο υπάρχει η κοινοβουλευτική δημοκρατία η οποίο απειλείται από δύο
αυταρχικά πολιτικά συστήματα! « Μια πειστική, πράγματι, απάντηση από τα δημοκρατικά
κράτη της Ευρώπης στα ανοιχτά κοινωνικά προβλήματα ήταν αναγκαία, κατά μείζονα λόγο
σε μια εποχή που είχαν ήδη διατυπωθεί δύο διαφορετικές προτάσεις από τα αυταρχικά
καθεστώτα που είχαν μόλις επικρατήσει στη Σοβιετική Ένωση και την Ιταλία, έστω και σε
περιορισμένη αρχικά κλίμακα». Πρώτη φορά σε σχολικό βιβλίο εισβάλλει με τόσο χυδαίο
τρόπο η ταύτιση του φασισμού με τον κομμουνισμό, η ταύτιση δηλαδή των προσπαθειών
της εργατικής τάξης και των εργαζομένων μαζών για την ανατροπή του καπιταλισμού και
την αλλαγή της κοινωνίας με την προσπάθεια του κεφαλαίου για έξοδο από την κρίση του
μεσοπολέμου και σταθεροποίηση του συστήματος. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το
συγκεκριμένο ζήτημα και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Απλά
επισημαίνουμε ότι στόχος δεν είναι μόνο να απαξιωθούν όλες οι επαναστατικές
προσπάθειες του 20ου αιώνα, αλλά και να αποκτήσει αρνητική σηματοδότηση κάθε
συγκροτημένη προσπάθεια αμφισβήτησης του καπιταλισμού. Γιατί αν κάποιος αποδεχτεί
ότι πέρα από τον καπιταλισμό και την κοινοβουλευτική δημοκρατία υπάρχουν μόνο
«ολοκληρωτικά καθεστώτα», η απόσταση προς την πλήρη αποδοχή του υπάρχοντος
κοινωνικού συστήματος μειώνεται σημαντικά.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι δεν γράφεται ούτε μια γραμμή για την κοινωνική βάση των δύο
καθεστώτων. Έτσι, αποσιωπάται η στήριξη που έδωσε το κεφάλαιο τόσο στο φασισμό, όσο
και στο ναζισμό, στήριξη που τονιζόταν σαφώς στο προηγούμενο βιβλίο. Είναι ενδεικτικά τα
όσα λέγονται για την άνοδο του φασισμού στην Ιταλία: « Η άνοδος των φασιστών στην
εξουσία συνδέεται άμεσα με την ανησυχία που είχε προκαλέσει σε ισχυρή μερίδα της
κοινής γνώμης η αίσθηση, αφενός, ότι η Ιταλία είχε αδικηθεί από τους νικητές συμμάχους
μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ο φόβος, αφετέρου, μήπως διαταραχτεί η
κοινωνική τάξη από τις ταραχές και τις απεργίες που είχαν ξεσπάσει». Πίσω από τον όρο

4

ΠΕΤΡΟΣ ΦΥΤΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΛΑΥΝΟΥΝ

«κοινή γνώμη» κρύβονται συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις και πίσω από τον όρο
«διατάραξη της κοινωνικής τάξης» κρύβεται ο φόβος του ιταλικού κεφαλαίου για την άνοδο
του εργατικού κινήματος, σε μια περίοδο που οι ιδέες της Οκτωβριανής Επανάστασης
απλώνονταν σε όλη την Ευρώπη. Με τη συγκεκριμένη διατύπωση όμως, όχι μόνο
συσκοτίζονται τα κοινωνικά στηρίγματα του φασισμού, αλλά και δικαιολογείται η άνοδός
του ως μια απλή αντίδραση του φιλήσυχου κομματιού της κοινής γνώμης στην επικείμενη
διασάλευση της κοινωνικής γαλήνης! (Πολύ ενδιαφέρον βέβαια έχει και η σιωπηλή
αποδοχή του φόβου «μήπως διαταραχτεί η κοινωνική τάξη από τις απεργίες» ως κάτι το
φυσιολογικό).
3) Απόκρυψη πτυχών της ιστορίας.
Οι διώξεις σε βάρος της αριστεράς εξαφανίζονται. Οι δωσίλογοι και οι ταγματασφαλίτες
δεν υπήρξαν ποτέ. Ταυτόχρονα, εξαφανίζονται και «επικίνδυνα» γεγονότα που μπορούν να
προκαλέσουν πολλές ερωτήσεις, ακόμα και αν ανήκουν στα κορυφαία γεγονότα της
ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Έτσι η μικρασιατική καταστροφή παρουσιάζεται σε
αυτές τις ελάχιστες σειρές: « Η συμμαχική εντολή του Μαΐου του 1919 προς την Ελλάδα
ήταν πάντως προσωρινής ισχύος, αφού την οριστική τύχη της Σμύρνης και της ενδοχώρας
της θα έκρινε δημοψήφισμα των κατοίκων ύστερα από πέντε χρόνια ελληνικής διοίκησης. Η
ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο που ακολούθησε και η ουσιαστική διάλυση
της νικήτριας συμμαχίας του Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησαν στη Συνθήκη της Λωζάνης του
1923, η οποία αντανακλούσε το νέο συσχετισμό ισχύος στην περιοχή. Είχαν μεσολαβήσει η
εκλογική ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης/ 14ης Νοεμβρίου 1920 και η επάνοδος
του Κωνσταντίνου στο θρόνο της Ελλάδας, η επέκταση του ελληνικού μετώπου στη Μικρά
Ασία και η διάσπασή του από τα τουρκικά στρατεύματα τον Αύγουστο του 1922».
Πως γίνεται λοιπόν κάποιος να μη μάθει τίποτα για τη μικρασιατική καταστροφή; Μέσα σε
λίγες γραμμές οι συγγραφείς περνάνε από το 1919 στο 1923 και μετά γυρνάνε πίσω και
αναφέρουν σε τρεις γραμμές ό,τι συνέβη μέσα σε τέσσερα χρόνια. Δηλαδή αναφέρουν ότι
έφυγε ο Βενιζέλος, επέστρεψε ο βασιλιάς και ότι οι Έλληνες επέκτειναν το μέτωπο του
πολέμου. Για ποιο λόγο όμως έγιναν όλα αυτά; Τι άλλαξε στο εσωτερικό της χώρας και τι
στο διεθνές τοπίο; Πώς σε τελική ανάλυση ο «θρίαμβος» του 1919 έγινε η τραγωδία του
1922; Δε λέγεται κουβέντα λες και το γεγονός επηρέασε ελάχιστα την ζωή στον τόπο μας.
Γιατί όμως οι συγγραφείς γράφουν μια ιστορία που στην ουσία αδιαφορεί για το πώς και το
γιατί των γεγονότων; Πρόκειται για απλό λάθος ή μήπως για προσπάθεια μετατροπής της
ιστορίας σε μια συνοπτική παράθεση γεγονότων -«σταθμών» που δεν θα αφήσει τίποτα και
δεν θα γεννήσει ερωτήματα για τίποτα; Το σύνολο του εγχειρήματος δεν μας αφήνει πολλές
αμφιβολίες.
Ενδεικτικά της τάσης εξωραϊσμού των «μαύρων» σελίδων του καπιταλισμού, της
αναθεώρησης δηλ. της ιστορίας είναι και τα όσα γράφονται για την αποικιοκρατία: « Η
ευρωπαϊκή αποικιοκρατία του 19ου αιώνα ολοκλήρωσε τη διείσδυση του δυτικού
ανθρώπου στον εξωευρωπαϊκό κόσμο, η οποία είχε αρχίσει τον 16ο αιώνα, και τον
προσέδεσε στον δυτικό κόσμο. Ο δυτικός άνθρωπος προσπάθησε να ενσωματώσει στο
δυτικό πολιτισμό λαούς με κοινωνική οργάνωση και πολιτισμούς διαφορετικούς από τον
δυτικό, να τους προικοδοτήσει με θεσμούς ανάλογους με τους δικούς του. Ταυτόχρονα οι
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πρώτες ύλες και οι παραγωγικές δυνατότητες των αποικιών προσαρμόστηκαν έτσι, ώστε να
εξυπηρετούν όχι αποκλειστικά τις ανάγκες των γηγενών κατοίκων, αλλά και στις
παραγωγικές ανάγκες των μητροπολιτικών χωρών. Σε πολλές αποικίες ο δυτικός άνθρωπος
εξάρθρωσε παραδοσιακές κοινωνικές δομές χωρίς να δημιουργήσει στη θέση τους
βιώσιμους δυτικούς θεσμούς, αλλά, παρ’ όλα αυτά, κατόρθωσε να εξαλείψει θανατηφόρες
επιδημίες, τη δουλεία και άλλες ενδημικές μάστιγες». Η λεηλασία των αποικιών γίνεται
«αναπροσαρμογή των πρώτων υλών τους», ενώ πρέπει να αναζητηθούν και τα «υπέρ» της
αποικιοκρατίας! Ακόμα και η ορολογία έχει τη σημασία της. Δεν υπάρχουν πλέον οι δυτικές
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, ή έστω τα δυτικά κράτη, αλλά γενικά και αόριστα ο «δυτικός
άνθρωπος». Δεν είναι προβληματική μόνο η αίσθηση ανωτερότητας που αποπνέει ο όρος
(δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι παρόμοιοι όροι εμφανίζονται κάθε φορά που οι δυτικές
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν κάποιον «εχθρό»). Στην πραγματικότητα έχουμε
να κάνουμε με την προβολή μιας ταυτότητας από την οποία απουσιάζει κάθε υλιστική
αντίληψη για τον κόσμο. Πλέον δε χωράνε κοινωνικές και οικονομικές δομές ή
συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές, αλλά περνάμε σε εντελώς αφηρημένες πολιτισμικές
οντότητες, που στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται για να αποκρύψουν τις υπαρκτές
κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις.
4) Αγιοποίηση του καπιταλισμού.
Ας δούμε μονάχα τι λέει το βιβλίο για τις ΗΠΑ: « Με κινητήριες δυνάμεις έναν ισχυρό
ατομισμό, πίστη στην ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αφοσίωση στις αρχές
και τις αξίες τις οποίες κληρονόμησαν από τους Βρετανούς πολιτικούς στοχαστές, ιδίως από
τον Τζον Λοκ, αποδοχή των νόμων της ελεύθερης και ακηδεμόνευτης αγοράς, οι πρώην
Βρετανοί έποικοι και στη συνέχεια Αμερικανοί διαμόρφωσαν μια δυναμική και
δημοκρατική πολιτεία, που έμελλε να σπεύσει δύο φορές κατά τον 20ο αιώνα, για να σώσει
τη σπαρασσόμενη Ευρώπη σε δύο παγκόσμιους πολέμους -δύο πολέμους που τερμάτισαν
την ηγεμονία της γηραιάς ηπείρου και μετέφεραν ισχύ από την Ευρώπη στην
υπερατλαντική προέκτασή της». Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε την κραυγή του συγγραφέα
«ζήτω οι νόμοι της αγοράς». Ούτε το γεγονός ότι στους δύο παγκόσμιους πολέμους ο
κόσμος χρωστάει τη σωτηρία του στις ΗΠΑ. Να προσέξουμε μόνο ότι οι ΗΠΑ
χαρακτηρίζονται ως «προέκταση» της Ευρώπης. Πάλι λοιπόν ο ενιαίος και αδιαίρετος
ευρωπαϊκός -δυτικός πολιτισμός που με σημαία του τους νόμους της αγοράς κυριαρχεί
στον πλανήτη.
5) Εξαφάνιση του λαϊκού παράγοντα και της πάλης των τάξεων.
Ο λαϊκός παράγοντας, οι υποτελείς κοινωνικές τάξεις και η πάλη των τάξεων, απλά δεν
υπάρχουν! Όλη η ιστορία είναι δημιούργημα ηγετών ή στην καλύτερη περίπτωση
διακρατικών συγκρούσεων. Έτσι οι λαϊκές μάζες απουσιάζουν από την ελληνική
επανάσταση, ενώ το εργατικό κίνημα απλά δεν έδρασε ποτέ. Δεν αναφέρεται ούτε μια
απεργία, ούτε οποιαδήποτε άλλη λαϊκή κινητοποίηση. Στην Ελλάδα εργατικά σωματεία δεν
δημιουργήθηκαν ποτέ και οι εργαζόμενοι δεν επηρέασαν την εξέλιξη των γεγονότων σε
τίποτα. Όλη η ελληνική ιστορία είναι μια απλή διαδοχή των πράξεων του Τρικούπη, του
Βενιζέλου κτλ. Το τι γινόταν στη βάση της κοινωνίας, απλά δεν ενδιαφέρει! Στο ίδιο μοτίβο,
η Οκτωβριανή Επανάσταση παρουσιάζεται μόνο για να φανεί ότι οδήγησε σε ένα
αυταρχικό κράτος και ταυτόχρονα αποσιωπάται η επίδρασή της στον Α΄ Π.Π.
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6) Εξοβελισμός υλιστικών ερμηνειών ή ερμηνειών ενοχλητικών για τον καπιταλισμό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τμήμα του βιβλίου που αφορά τα αίτια του Α΄ Π. Π.
Αφού αναφερθούν οι εθνικές επιδιώξεις και με έναν αρκετά αφηρημένο τρόπο κάποια
οικονομικά συμφέροντα (σε αντίθεση με το προηγούμενο βιβλίο όπου γινόταν ξεκάθαρα
λόγος για οικονομικούς ανταγωνισμούς και μοίρασμα του κόσμου), ακολουθεί το εξής
ακατανόητο τμήμα, δείγμα μεταμοντέρνας σχολικής ιστοριογραφίας: «Εξάλλου η ραγδαία
εκβιομηχάνιση και οικονομική ανάπτυξη γενικά, καθώς και η συνακόλουθη ταχεία
απορρόφηση μεγάλων ανθρώπινων μαζών στις πόλεις διατάραξαν την παραδοσιακή
οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και αποδέσμευσαν πολλά άτομα από τους
παραδοσιακούς περιορισμούς και αναστολές, με συνέπεια να αναπτυχθούν στο απρόσωπο
πλαίσιο της πόλης αποσταθεροποιητικοί παράγοντες, όπως μια γενική ανησυχία,
ανατρεπτικές οργανώσεις και κινήματα και σποραδικές εκδηλώσεις βίας.
Τέτοια φαινόμενα ήταν πιο συνηθισμένα στην περιφέρεια της Ευρώπης και στις παρυφές
του αστικού ευρωπαϊκού πολιτισμού: στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην
Ιταλία, στις βαλκανικές χώρες και στην Ανατολική Ευρώπη». Με τη βοήθεια τέτοιων
αποσπασμάτων η υλιστική ερμηνεία των αιτιών του Α΄ Π. Π. πάει περίπατο. Αυτό που μένει
είναι ένα θολό κατασκεύασμα που το μόνο που κατορθώνει είναι να συσκοτίσει τα
πραγματικά αίτια του πολέμου, καθώς το ξέσπασμα του πολέμου αποδίδεται όχι μόνο σε
πραγματικούς οικονομικούς και εθνικούς ανταγωνισμούς, αλλά και μια γενική και
απροσδιόριστη «ανησυχία» που θυμίζει περισσότερο ψυχολογία παρά ιστορία. Και εδώ ο
στόχος είναι εύλογος: πρέπει να εξαφανιστούν από την αναζήτηση των αιτίων οι κοινωνικές
τάξεις, οι επιδιώξεις τους και στην πραγματικότητα οι ευθύνες του καπιταλισμού των
αρχών του αιώνα για το ξέσπασμα του μεγαλύτερου πολέμου που είχε γνωρίσει ως τότε ο
πλανήτης.
Φυσικά, από την αντεπίθεση της δεξιάς στη σχολική ιστοριογραφία και τον ιστορικό
αναθεωρητισμό δεν γλυτώνουν ούτε τα Δεκεμβριανά και η Εθνική Αντίσταση. Στο σύντομο
απόσπασμα του βιβλίου που αφιερώνεται στην Εθνική Αντίσταση γίνεται απλή αναφορά
στις αντιστασιακές οργανώσεις και τη μαζικότητα της αντίστασης, χωρίς να αναφέρονται
καθόλου ούτε καν τα κορυφαία γεγονότα της. Για παράδειγμα, στην ανατίναξη της γέφυρας
του Γοργοποτάμου, γεγονός εξαιρετικής, σε συμβολικό τουλάχιστον επίπεδο, σημασίας,
αφιερώνεται μονάχα μια πηγή (δηλαδή το γεγονός έχει εξοστρακιστεί από την κυρίως
αφήγηση).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα όσα αφορούν τα Δεκεμβριανά. Ούτε λίγο ούτε πολύ
υιοθετείται, αν όχι η εκδοχή της απόπειρας κομμουνιστικού πραξικοπήματος, τουλάχιστον
η εκδοχή της κομμουνιστικής παρασπονδίας. Ταυτόχρονα, τα Δεκεμβριανά παρουσιάζονται
ως ευθεία αντανάκλαση των αντιθέσεων ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και τη Βρετανία, χωρίς να
παρουσιάζονται -ή έστω να έχουν παρουσιαστεί κάπου- οι εξελίξεις στην κατεχόμενη
Ελλάδα και οι κοινωνικές δυνάμεις που έδρασαν σε αυτή και χωρίς να γίνεται καμία
αναφορά στην πορεία κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Αντίθετα το όλο ζήτημα απλοποιείται
στα εξής δίπολα: Ανατολή –Δύση, Υπαρκτός σοσιαλισμός –Κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Μια τέτοια αφήγηση δεν είναι απλά μια διαφορετική εκδοχή. Στην πραγματικότητα στόχο
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έχει να δικαιώσει όλες τις επιλογές των «φιλοδυτικών δυνάμεων», την τρομοκρατία της
δεξιάς και το κράτος των εθνικοφρόνων, καθώς αυτές είχαν στόχο να γλυτώσουν τη χώρα
από το «λάθος» στρατόπεδο. Γιατί, είναι πιο εύκολο ο «κοινός νους» να αποδεχθεί τα
Δεκεμβριανά ως προσπάθεια αποτροπής εισόδου της Ελλάδας στο ανατολικό μπλοκ, παρά
ως κοινωνική σύγκρουση ανάμεσα στις λαϊκές μάζες και την πλουτοκρατία της εποχής.
Γι’ αυτό άλλωστε και όλη η περίοδος που ακολούθησε τον εμφύλιο πόλεμο παρουσιάζεται
ως μία περίοδος οικονομικής ανόρθωσης και αποσιωπάται ότι αυτή ακριβώς ήταν η
περίοδος του «κράτους των εθνικοφρόνων». Το μόνο που λέγεται από τους συγγραφείς
είναι ότι «οι πληγές του Εμφυλίου Πολέμου δεν είχαν επουλωθεί και συχνές ήταν οι
καταγγελίες του κόμματος της ΕΔΑ για διακρίσεις σε βάρος της». Οι φυλακές, οι εξορίες και
οι τρομοκρατία του μετεμφυλιακού χωροφύλακα έγιναν απλές «διακρίσεις», ενώ η
αναφορά στη δολοφονία Λαμπράκη που ακολουθεί μόνο στόχο έχει να αθωώσει την
κυβέρνηση του θείου Καραμανλή.
Θα μπορούσαμε να φέρουμε δεκάδες άλλα παραδείγματα, όμως σταματάμε γιατί θα
χρειαζόμασταν ολόκληρο βιβλίο. Απλά τονίζουμε ότι όλο το βιβλίο κινείται στο ίδιο πνεύμα
με όσα επιλέξαμε να σταχυολογήσουμε.
Συνοψίζοντας, πρέπει να κρατήσουμε ένα πράγμα: το τι μαθαίνουν οι νέοι για το παρελθόν
έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς αντιμετωπίζουν το τώρα, την κίνηση του κόσμου και
τις προσπάθειες αλλαγής του. Όσο και αν όλα τα παραπάνω δεν περνάνε μόνο -ή κυρίωςαπό το σχολείο, εντούτοις το τι διδάσκει αυτό κάθε άλλο παρά αδιάφορους πρέπει να μας
αφήνει. Άλλωστε οι κοινωνικοί συσχετισμοί καταγράφονται και στο περιεχόμενο των
σχολικών μαθημάτων και γι’ αυτό και το περιεχόμενο τους αφορά το εκπαιδευτικό κίνημα.
Γι’ αυτό το θέμα του βιβλίου Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου πρέπει να αναδειχθεί από τους
προοδευτικούς εκπαιδευτικούς και να απαιτηθεί η απόσυρση του, καθώς πρεσβεύει μια
άποψη και εξυπηρετεί στόχους που μόνο τους θιασώτες του συστήματος εκφράζουν.

Σύγκριση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων
Παραθέτουμε εδώ αποσπάσματα από τα εξής σχολικά εγχειρίδια:
1. Στ΄ Δημοτικού «Στα Νεότερα Χρόνια», Ακτύπη, Βελαλίδη, Καΐλα, Κατσουλάκου,
Παπαγρηγορίου και Χωρεάνθη, ΟΕΔΒ, 1989 (στο εξής αναφέρεται ως: Στ΄δημοτικού,
Ακτύπη, 1989)
2. Στ΄ Δημοτικού «Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια», Ρεπούση, Ανδρεάδου,
Πουταχίδη, Τσιβά, ΟΕΔΒ, 2006 (στο εξής αναφέρεται ως: Στ΄δημοτικού, Ρεπούση,
2006)
3. Στ΄ Δημοτικού «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου», Κολιόπουλου,
Καλλιανιώτη, Μιχαηλίδη, Μηνάογλου, ΙΤΥΕ, 2012 (στο εξής αναφέρεται ως:
Στ΄δημοτικού, Κολιόπουλου, 2012)
4. Γ΄ Γυμνασίου «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία», Λούβη, Ξιφαρά, ΟΕΔΒ, 2007 (στο
εξής αναφέρεται ως: Γ΄ Γυμνασίου, Λούβη, 2007)
5. Γ΄Λυκείου «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου», Κολιόπουλου,
Σβολόπουλου, Χατζηβασιλείου, Νημά, Σχολινάκη-Χελιώτη, ΟΕΔΒ, 2012 (στο εξής
αναφέρεται ως: Γ΄ Λυκείου, Κολιόπουλου, 2012)

Βασιλεία Όθωνα

1. Στ΄ δημοτικού, Ακτύπη, 1989
Οι Βαυαροί πήραν δραστικά μέτρα για τη συγκρότηση του κράτους και ιδιαίτερα για τη
διασφάλιση της τάξης(…)Η φτώχεια δυσαρεστούσε το λαό και η πολιτική κατάσταση δεν
ήταν ομαλή. Οι Μεγάλες Δυνάμεις αναμειγνύονταν στην πολιτική ζωή της χώρας,
υποκινούσαν συνομωσίες και επηρέαζαν τα κόμματα, καθεμιά για το δικό της συμφέρον.
Θύμα της ανωμαλίας αυτής ήταν κι ο Κολοκοτρώνης, τον οποίο η αντιβασιλεία καταδίκασε
σε θάνατο χωρίς ευτυχώς να εκτελέσει την ποινή. Ο Όθωνας, οι αντιβασιλείς και γενικότερα
οι Βαυαροί αξιωματούχοι ήταν ξένοι προς την ελληνική νοοτροπία, οι περισσότεροι δεν
ήξεραν καν ελληνικά. Κυβερνούσαν απολυταρχικά και δυσαρέστησαν αμέσως τους
Έλληνες, που είχαν ελπίσει σε δικαιότερη διακυβέρνηση, ύστερα από τις πίκρες και τις
αδικίες που είχαν δοκιμάσει στην περίοδο της σκλαβιάς. Ιδιαίτερα δυσαρεστήθηκαν οι
αγωνιστές της Επανάστασης, που παραμερίστηκαν τελείως και ταπεινώθηκαν. Αρκετοί
μάλιστα αναγκάστηκαν να καταφύγουν πάλι στα βουνά. Αποτέλεσμα αυτής της

δυσαρέσκειας ήταν να οργανωθεί επαναστατικό κίνημα με σκοπό να εξαναγκάσει τον
Όθωνα να δώσει Σύνταγμα. Στις 3 Σεπτέμβρη του 1843…

2. Στ΄ δημοτικού, Ρεπούση, 2006
Με την Επανάσταση του 1821, οι Έλληνες διεκδικούν την ελευθερία τους αλλά και τη
δηµιουργία σύγχρονου δηµοκρατικού κράτους. Με την άφιξη του Όθωνα επιβάλλεται όµως
πολίτευµα απόλυτης µοναρχίας. Όλες οι εξουσίες ασκούνται αρχικά από τους Bαυαρούς
που συνοδεύουν τον ανήλικο βασιλιά Όθωνα και ορίζονται αντιβασιλείς µέχρι την ενηλικίωσή του, το 1835. Συγκεντρώνονται στη συνέχεια στο πρόσωπο του βασιλιά Όθωνα ο οποίος
κυβερνά χωρίς Σύνταγµα. Η εξέλιξη του πολιτεύµατος είναι αποτέλεσµα διεκδικήσεων και
αγώνων. Με το Κίνηµα της 3ης Σεπτεµβρίου του 1843 το ελληνικό κράτος αποκτά Σύνταγµα
και το πολίτευµά του γίνεται συνταγµατική µοναρχία. ∆εν λείπουν όµως οι βασιλικές
παρεµβάσεις που παραβιάζουν τη συνταγµατική λειτουργία. Ακολουθούν λαϊκές εξεγέρσεις
που κορυφώνονται µε την έξωση του Όθωνα, το 1862.

3. Στ΄ δημοτικού, Κολιόπουλου, 2012
Οι Βαυαροί, με τον ερχομό τους στην Ελλάδα, πήραν δραστικά μέτρα για
την ανασυγκρότηση του κράτους. Προσπάθησαν να οργανώσουν τη διοίκηση, τη
δικαιοσύνη και το εκπαιδευτικό σύστημα, να ενδυναμώσουν την οικονομία και να
κατοχυρώσουν την πρόσφατη ανεξαρτησία(…)Την εποχή της βασιλείας του Όθωνα δόθηκε
βαρύτητα στην οργάνωση της διοίκησης και σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας. Ωστόσο,
ο τρόπος διακυβέρνησης καθώς και πολλές βασιλικές αποφάσεις δημιούργησαν
δυσαρέσκεια. Τα εθνικά κτήματα δεν δόθηκαν στους αγρότες και τους ακτήμονες, οι
περισσότεροι από τους αγωνιστές του 1821 παραμερίστηκαν ενώ η ληστεία στην ύπαιθρο
μεγάλωνε την ανασφάλεια και την αναταραχή. Η λαϊκή δυσαρέσκεια κατά του Όθωνα
οδήγησε στην οργάνωση επαναστατικού κινήματος, που είχε σκοπό να τον εξαναγκάσει να
παραχωρήσει Σύνταγμα. Το κίνημα εκδηλώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843…

4. Γ΄ Γυμνασίου, Λούβη, 2007
Η Αντιβασιλεία θέλησε να οικοδομήσει ένα σύγχρονο, κατά τα δυτικά πρότυπα, εθνικό
κράτος. Οι επιδιώξεις της συνοψίζονταν στο τρίπτυχο: εθνική ανεξαρτησία, βασιλική
απολυταρχία και συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης(…)Ο στρατός βασίστηκε, αρχικά,
στους περίπου 3.500 Βαυαρούς στρατιωτικούς που είχαν έρθει μαζί με τον Όθωνα στην
Ελλάδα. Οι Έλληνες αγωνιστές που δεν έγιναν δεκτοί στις ένοπλες δυνάμεις του κράτους
έμειναν χωρίς κανέναν πόρο ζωής, με αποτέλεσμα τη μεγάλη δυσαρέσκειά τους. Αρκετοί
από αυτούς στράφηκαν στη ληστεία(…)Η στάση των Ελλήνων απέναντι στην Αντιβασιλεία
ήταν αρχικά δύσπιστη και στη συνέχεια απροκάλυπτα εχθρική. Αναπτύχθηκαν, μάλιστα,

συνωμοτικές κινήσεις με σκοπό την ανατροπή της Αντιβασιλείας, ενώ δεν έλειψαν και
ανοιχτές εξεγέρσεις(…)Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Όθωνα (Μάιος
1835), η κατάσταση δεν άλλαξε. Ο βασιλιάς προσπάθησε, όπως και η Αντιβασιλεία πριν απ’
αυτόν, να περιορίσει την επιρροή των κομμάτων ενισχύοντας κατά περιόδους ένα από αυτά
και περιθωριοποιώντας τα άλλα. Ωστόσο, η πολιτική αυτή συνάντησε έντονες αντιδράσεις
που εκφράστηκαν αρχικά με εξεγέρσεις τοπικού χαρακτήρα (Ύδρα, Μεσσηνία).
Η 3η Σεπτεμβρίου 1843
Παράλληλα, η οικονομική κατάσταση των αγροτών χειροτέρευε και στην ύπαιθρο
αναπτυσσόταν η ληστεία. Επιπλέον, η Ελλάδα αδυνατούσε να εξοφλήσει τα δάνειά της, με
αποτέλεσμα οι Δυνάμεις να επιβάλουν οικονομικό έλεγχο στη χώρα και περικοπή των
κρατικών δαπανών. Οι στρατιωτικοί, από τα πρώτα θύματα των περικοπών, στράφηκαν
εναντίον του Όθωνα. Η γενική αναταραχή οδήγησε σε έντονη πολιτική κινητοποίηση με
πρωτεργάτες τους Α. Μαυροκορδάτο, Ι. Κωλέττη, Α. Μεταξά και Α. Λόντο, δηλαδή
πολιτικούς όλων των κομμάτων. Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι η παραχώρηση συντάγματος
θα απάλλασσε τη χώρα από τους Βαυαρούς και θα την ανακούφιζε από την οικονομική και
κοινωνική κρίση.
Έτσι, τη νύχτα της 2ης προς την 3η Σεπτεμβρίου 1843…
5. Γ΄ Λυκείου, Κολιόπουλου, 2012
Ο Όθων έφερε μαζί του από τη Βαυαρία και τις άλλες γερμανικές χώρες πλήθος
συμβούλων, επιστημόνων και καλλιτεχνών, για να οικοδομήσει τη νέα χώρα σύμφωνα με
τα πρότυπα της εποχής, αλλά και του κλασικισμού που δέσποζε στις προτιμήσεις. Η
νομοθεσία, η διοίκηση, η δημόσια εκπαίδευση, οι δημόσιες υπηρεσίες, η πολεοδομία της
νέας πρωτεύουσας και τα μνημειακά κτίριά της μαρτυρούν αξιόλογο επιτελείο νομομαθών,
οικονομολόγων, στρατιωτικών, αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών. Σε ορισμένους τομείς,
κυρίως στη διοίκηση, πέτυχαν στο έργο τους. Σε άλλους τομείς, ιδίως στην οικονομία και
στην ασφάλεια, δε φάνηκαν ανάλογα αποτελέσματα. Η ανεπάρκεια διαθέσιμων
κεφαλαίων, η αδυναμία της χώρας να διανείμει τις εθνικές γαίες στους αγρότες, επειδή
αυτές ήταν υποθηκευμένες για την εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυσίων των εθνικών δανείων
που είχαν συναφθεί κατά τον Αγώνα, η επιπολάζουσα ληστεία, την οποία συντηρούσαν η
αλυτρωτική πολιτική και οι άτακτοι του Αγώνα από τους αλύτρωτους ιστορικούς τόπους
που είχαν παραμείνει στην Ελλάδα, ο αναλφαβητισμός και η δεισιδαιμονία δεν επέτρεπαν
στη χώρα να αναπτυχθεί.
Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.
Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό για τον νεαρό ηγεμόνα από τη Βαυαρία σκίασε αργότερα η
διάχυτη δυσαρέσκεια ορισμένων κύκλων, οι οποίοι έκριναν πως θίγονται τα συμφέροντά
τους από την πολιτική της βασιλικής κυβέρνησης. Πολλοί από τους παλαιούς άρχοντες, οι
οποίοι είχαν εν πολλοίς διατηρήσει ή και ενισχύσει την προεπαναστατική τους επιρροή και
δύναμη κατά τη διάρκεια του Αγώνα, δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους, διότι βρέθηκαν
παραγκωνισμένοι από τα δημόσια πράγματα. Τα συντηρητικά αυτά στοιχεία συμμάχησαν
κατά της απόλυτης μοναρχίας με φιλελεύθερους πολιτικούς και διανοουμένους, οι οποίοι
δυσανασχετούσαν με την άρνηση του μονάρχη να παραχωρήσει Σύνταγμα.

Συντηρητικοί κύκλοι της Εκκλησίας εξάλλου καλλιέργησαν στον λαό τη δυσαρέσκεια για την
πράξη της ανακήρυξης του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Ελλάδος* και τη διοικητική της
αποδέσμευση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Τα ετερόκλητα αυτά στοιχεία του δημόσιου βίου υποχρέωσαν τον Όθωνα, την 3η
Σεπτεμβρίου 1843, διά της στρατιωτικής φρουράς της Αθήνας, να συγκαλέσει
εθνοσυνέλευση και να παραχωρήσει Σύνταγμα. Ήταν η αφετηρία του κοινοβουλευτικού
βίου της χώρας.
Με την επικράτηση της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου, όπως αποκλήθηκε το
στρατιωτικό αυτό κίνημα, επανήλθαν στα πράγματα οι παλαιοί άρχοντες, ενδεδυμένοι τον
κοινοβουλευτικό μανδύα και πανίσχυροι.

Συνεργάτες Γερμανών

1. Στ΄ δημοτικού, Ακτύπη, 1989
Ο λαός όμως δεν έσκυψε το κεφάλι, παρότι βρέθηκαν, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
κάποιοι άνθρωποι που δε δίστασαν να συνεργαστούν με τους κατακτητές.
2. Στ΄ δημοτικού, Ρεπούση, 2006
Καμιά αναφορά
3. Στ΄ δημοτικού, Κολιόπουλου, 2012
Καμιά αναφορά
4. Γ΄ Γυμνασίου, Λούβη, 2007
Μαζικά αντίποινα και τάγματα ασφαλείας: Αντιμέτωποι με την κλιμάκωση της
αντίστασης, οι κατακτητές, έκαναν, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μαζικές εκτελέσεις
αμάχων ως αντίποινα(…)Επιπλέον, οι κατακτητές, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις
δωσιλόγων, δημιούργησαν τα τάγματα ασφαλείας, ένοπλα σώματα Ελλήνων που
χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και αμάχων.
5. Γ΄ Λυκείου, Κολιόπουλου, 2012
Πουθενά στην Ευρώπη η αντιστασιακή κίνηση δεν υπήρξε, αναλογικά με τον πληθυσμό της
χώρας, τόσο καθολική και ο αριθμός των συνεργατών του κατακτητή τόσο περιορισμένος!

Δημοψήφισμα 1974

6. Στ΄ δημοτικού, Ακτύπη, 1989
Μετά τις εκλογές σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή. Η νέα κυβέρνηση έκαμε δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος και ο
λαός, με μεγάλη πλειοψηφία, ψήφισε προεδρευόμενη δημοκρατία.
7. Στ΄ δημοτικού, Ρεπούση, 2006
Καμιά αναφορά
8. Στ΄ δημοτικού, Κολιόπουλου, 2012
Καμιά αναφορά
9. Γ΄ Γυμνασίου, Λούβη, 2007
Στις 8 Δεκεμβρίου 1974 έγινε δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος και ο
ελληνικός λαός αποφάσισε, με ποσοστό 69,2%, την κατάργηση της μοναρχίας. Έτσι, λύθηκε
–για πρώτη φορά κατά τρόπο μη αμφισβητήσιμο– ένα από τα προβλήματα που είχαν
ταλανίσει την ελληνική κοινωνία πολλές φορές κατά τον 20ό αιώνα.
10. Γ΄ Λυκείου, Κολιόπουλου, 2012
Οι εκλογές έγιναν στις 17 Νοεμβρίου 1974, ακριβώς στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου, και νικήτρια από αυτές εξήλθε η Νέα Δημοκρατία. Ακολούθησε, τον
Δεκέμβριο, δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος, στο οποίο επικράτησαν οι
υποστηρικτές της αβασίλευτης δημοκρατίας και το οποίο επέλυσε, για πρώτη φορά με
τρόπο οριστικό και μη αμφισβητήσιμο, το πολιτειακό ζήτημα*, που είχε προκαλέσει τόσα
πάθη στην ελληνική ιστορία.

