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Σχολική Ιστορία: Μέσο για την ανάπτυξη της σκέψης των µαθητών  

ή µέσο για τη χειραγώγηση των αυριανών πολιτών; 

 

Ιστορία είναι η γνώση του παρελθόντος βασισµένη στις µαρτυρίες1, οι οποίες όµως 

υπόκεινται σε κριτικό έλεγχο όσον αφορά την αξιοπιστία τους ή και την αυθεντικότητά τους.  

Το παρελθόν νοείται ως µια έννοια µε µια διάσταση πραγµατική και µε µια διάσταση 

κατασκευασµένη µε βάση τις µαρτυρίες, που έχουµε στη διάθεσή µας. Η µάχη των 

Θερµοπυλών δεν αµφισβητείται. Έλαβε χώρα σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Με βάση τις 

υπάρχουσες µαρτυρίες είµαστε βέβαιοι ότι την περιγράφουµε στις πραγµατικές της 

διαστάσεις; Την ιστορία σήµερα ως επιστήµη την εννοούµε µε τη δεύτερη σηµασία, δηλαδή 

την αποτύπωση της πραγµατικότητας και των συµβάντων του παρελθόντος, όπως την 

κατασκευάζουµε οι άνθρωποι του παρόντος µε βάση τις µαρτυρίες. Υπάρχει µε άλλα λόγια το 

«είναι», που είναι η ιστορία αυτή καθ’ εαυτή και το «γίγνεσθαι», η επιστήµη της ιστορίας, η 

οποία δεν µπορεί ποτέ να αποτελεί «είναι», γιατί απλούστατα δεν µπορούµε να έχουµε την 

πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε ένα γεγονός2.  Εξ άλλου «καινούργια 

προβλήµατα απαιτούν αναθεώρηση της ίδιας της ιστορίας, καινούριοι τρόποι προσέγγισης 

των ζητηµάτων πλουτίζουν, ανατρέπουν, αλλάζουν τους παραδοσιακούς τοµείς της ιστορίας 

και τέλος καινούργια αντικείµενα έρευνας εµφανίζονται στον επιστηµολογικό χώρο της 

ιστορίας»3.  

∆εν πρέπει βέβαια να αγνοείται το γεγονός πως ο ιστορικός ζει σε ένα σύστηµα σκέψης, 

που κυριαρχεί σε έναν κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό τόπο, που επίσης τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή της ύπαρξης του ιστορικού έχει µια ορισµένη διαδικασία ανάλυσης ή 

επιστηµονικών πρακτικών4.  Θα µπορούσαµε να πούµε πως η ιστορία, που γράφεται και που 

                                                           
1 Οι µαρτυρίες µπορεί να είναι α)παραστατικές, δηλαδή µνηµειακή αρχαιολογία ή αρχαιολογία εφαρµοσµένη σε 
απλά αντικείµενα, όπως νοµισµατική, σιγιλλογραφία (σιγίλλιον: σφραγίδα ιδίως εκκλησιαστικής αρχής), 
ταχυδροµικές σφραγίδες κλπ, β)  γραπτές µαρτυρίες, όπως επιγραφική, παπυρολογία, παλαιογραφία, 
κρυπτογραφία, διπλωµατική, γενεαλογία, εραλδική (η συστηµατική µελέτη των οικοσήµων και των εµβληµάτων 
ιστορικών οίκων), γ)µαρτυρίες καταγεγραµµένες µε µηχανικά και ηλεκτρονικά µέσα, όπως φωτογραφία, 
κινηµατογραφία, µικροφίλµ, αναπαραγωγή ήχων και καταγραφή εικόνων µε ηλεκτρονικά µέσα, Encyclopédie 
de la Pléiade, Ιστορία και Μέθοδοί της, τ. Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1985, σ.σ. 12-13.    
2 Πέραν τούτων πολλά «ακλόνητα» στοιχεία ανατρέπονται υπό το φως των νέων ανακαλύψεων εκ µέρους των 
φυσικών επιστηµών. «Η εισαγωγή των µετρήσεων µε ραδιενεργά ισότοπα µπορούν να µας προµηθεύσουν 
απόλυτα χρονολογικά δεδοµένα για τη διάρκεια των εποχών του ανθρώπου», Ζακ Λε Γκοφ-Πιέρ Νορά, Το έργο 
της Ιστορίας, τ. Β΄, Εκδόσεις Ράππα-Κέδρος, Αθήνα, 1975, σ.σ. 12-13.   
3 Ζακ Λε Γκοφ-Πιέρ Νορά, Το έργο της Ιστορίας, τ. Α΄, Εκδόσεις Ράππα-Κέδρος, Αθήνα, 1975, σ.σ. 10-11.   
4 Ο θετικισµός του 19ου αιώνα έµεινε προσηλωµένος στο «γεγονός», για να επιτύχει την αντικειµενικότητα 
στην ιστορία, την οποία όµως  αµφισβήτησαν οι ιστορικοί των Annales στις αρχές του 20ου αιώνα, εξετάζοντας 
την κοινωνικο-οικονοµική δοµή ενός τόπου, κάνοντας χρήση ποικίλων στοιχείων, που δεν αποτελούσαν 
«γεγονότα» (κατάστιχα εκκλησιών, βαπτίσεις, κατάστιχα εταιρειών κλπ). Η ποσοτική ιστορία, που στηρίζεται 
στην αξιοποίηση µεγάλων σειρών οµοειδών και παραβλητών δεδοµένων, όπως τα ευρωπαϊκά αρχεία του 19ου 
αιώνα, κέρδισε έδαφος στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα. «Η σειραϊκή ιστορία δεν είναι ένας µετασχηµατισµός 
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κυριαρχεί ως επιτυχηµένη για την πλειοψηφία, είναι το «προϊόν» ενός τόπου5.  «Η 

ιστοριογραφία παίρνει τη µορφή από το σύστηµα µέσα στο οποίο γίνεται η επεξεργασία 

της»6.  

Η αναζήτηση της αλήθειας γνωρίζουµε από την αρχή ότι είναι σχετική, ωστόσο, όταν 

υπάρχει πνευµατική εντιµότητα και ηθικό σθένος, κύρια γνωρίσµατα του ιστορικού, τότε 

µπορούµε να πούµε πως η προσέγγισή της είναι όλο και πιο πιθανή. Για τον ιστορικό 

«επιβάλλεται να µην λέει τίποτα, όταν ξέρει ότι αυτό είναι λάθος και από την άλλη να τολµά 

να λέει ό,τι πιστεύει αληθινό»7.   

Γιατί µας ενδιαφέρει η ιστορία και ποιος είναι ο λόγος, για τον οποίο ασχολούµαστε µ’ 

αυτή; Ας ξεκαθαριστεί εδώ ότι ό,τι συµβαίνει στην Ιστορία γίνεται µια φορά. Τίποτα δεν 

επαναλαµβάνεται όµοιο σε τόπο και χρόνο, γιατί οι συνθήκες και οι ανάγκες των ανθρώπων 

µεταβάλλονται και µαζί µεταβάλλονται οι σκέψεις και ο τρόπος δράσης τους. Πολλά 

γεγονότα φαίνονται παραπλήσια, επειδή οι δρώντες άνθρωποι µε τις παραπλήσιες ανάγκες 

και επιδιώξεις τους λειτουργούν σε παραπλήσιες περιστάσεις. Έτσι «όποιος σπουδάζει τα 

περασµένα έχει µεγαλύτερη πιθανότητα και  πιο αναπτυγµένη ικανότητα να κατανοεί τα 

τωρινά και να ρυθµίζει πιο σωστά τη δράση του µέσα στον κόσµο του»8. Τα σηµερινά 

γεγονότα, που µέσω του συστήµατος πληροφόρησης κινούνται ανάµεσα στο πραγµατικό και 

την προβολή τους ως θέαµα, θα έµεναν «γνώσεις τυφλές και κενές από νόηµα»9 χωρίς να 

έχουµε τις οργανωµένες γνώσεις που σε µεγάλο βαθµό παρέχονται από την Ιστορία. Ποιο 

είναι το νόηµα της ρήσης του Θουκυδίδη ότι το έργο του φιλοδοξεί να αποτελέσει «κτῆµα ἐς 

αἰεί»10;  

                                                                                                                                                                                     

του ιστορικού υλικού, αλλά αποτελεί µια επανάσταση της ιστοριογραφικής συνείδησης», Michel de Certeau, Το 
ιστοριογραφικό έργο, στο: Ζακ Λε Γκοφ-Πιέρ Νορά, Το έργο της Ιστορίας, τ. Α΄, Εκδόσεις Ράππα-Κέδρος, 
Αθήνα, 1975, σ. 80.   
5 «Η Ιστορία ως ιστορική πραγµατικότητα δεν περιέρχεται σε µας «αγνή». ∆ιαθλάται πάντα µέσα στο µυαλό 
εκείνου που την καταγράφει, αξιολογώντας και νοηµατοδοτώντας τα ιστορικά γεγονότα υπό το πρίσµα των 
ιδεών, των αντιλήψεων και των ερµηνευτικών αρχών του και στα πλαίσια των κοινωνικών, ιδεολογικών και 
πολιτικών καταναγκασµών που υφίσταται συνειδητά ή ασύνειδα», Αδάµου-Ράση Μαρία, Η «Ιστορία»… της 
Ιστορίας και οι ιδεολογικοί άξονες της  διδακτικής της στην πρώτη µεταπολεµική περίοδο, 
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/ adamou.htm  
6 Michel de Certeau, Το ιστοριογραφικό έργο, στο: Ζακ Λε Γκοφ-Πιέρ Νορά, Το έργο της Ιστορίας, τ. Α΄, 
Εκδόσεις Ράππα-Κέδρος, Αθήνα, 1975, σ. 35.   
7 Είναι άποψη του Κικέρωνα. ∆ες σχετικά Encyclopédie de la Pléiade, ό.π, σ.σ. 17-18.  
8 Φανούριος Κ. Βώρος, Τρόποι σπουδής και διδασκαλίας της Ιστορίας, Παπαδήµας, Αθήνα, 1989, σ. 15.  
9 Πιέρ Νορά, Η επιστροφή του γεγονότος, στο: Ζακ Λε Γκοφ-Πιέρ Νορά, Το έργο της Ιστορίας, τ. Β΄, Εκδόσεις 
Ράππα-Κέδρος, Αθήνα, 1975, σ. 59.   
10 «Η ερµηνεία των καταγεγραµµένων γεγονότων θα αποτελέσει χρήσιµο ερµηνευτικό πρότυπο και για 
µελλοντικά γεγονότα, αφού, κατά τον Θουκυδίδη, η ανθρώπινη φύση δεν µεταβάλλεται στο πέρασµα της 
ιστορίας και, σε όµοιες συνθήκες, ενεργεί σταθερά µε όµοιο τρόπο», Τυπολογία της ιστορικής αφήγησης του 
Θουκυδίδη, http://www.komvos.edu.gr/endoglwssiki/systimatiko/protaseis/protaseis/ tselik_Thoukid/1.htm 
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Στην  ιστορία µας ενδιαφέρει αυτό που πραγµατικά έγινε. Πίσω από το γεγονός όµως µας 

ενδιαφέρουν τα κίνητρα των δρώντων, ο τρόπος σκέψης τους ή η διαµόρφωση της σκέψης 

τους και της δράσης11. Υπό αυτή την έννοια η ιστορία είναι σπουδή του ανθρώπου, γιατί η 

σκέψη και τα κίνητρα της δράσης του, όσα χρόνια και αν πέρασαν, δεν άλλαξαν12.   

Αφού η Ιστορία µπορεί να βοηθήσει έναν νέο να σπουδάσει τα ανθρώπινα, 

χρησιµοποιείται ως µέσο διαπαιδαγώγησης από τους παιδαγωγούς και τους πολιτικούς ή από 

άλλα οργανωµένα συµφέροντα. ∆ιαχρονικά επικράτησαν δύο τάσεις. Οι µεν παιδαγωγοί 

ενδιαφέρθηκαν να γίνουν οι νέοι µέσω της σπουδής της Ιστορίας ώριµοι και ευτυχισµένοι, οι 

δε πολιτικοί να τους καταστήσουν πολίτες-υπηκόους, δηλαδή πειθαρχικούς, «συνετούς», 

πειθήνιους
13.   

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια αρχίζουν οι διαφωνίες για τα εξής θέµατα: 

• Τι πρέπει να µάθουν οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα τι πρέπει να διδαχθούν οι 

µαθητές
14. 

• Πώς θα πρέπει να διδαχθούν αυτά που τελικά θα αποφασιστούν; ∆ιδασκαλία 

αποµνηµόνευσης των χρονολογιών και των γεγονότων ως περιγραφές15 ή µε έρευνα και 

κριτικό πνεύµα , για να αποκαλυφθούν τα κίνητρα των δρώντων ή αυτών που διαµόρφωσαν 

τα γεγονότα16;  

Εφόσον µε την Ιστορία αποκαλύπτεται το ιστορικό γίγνεσθαι, που αποκαλύπτει 

παράλληλα και το κοινωνικό γίγνεσθαι, αυτή καλλιεργεί την κοινωνική συνείδηση και την 

πολιτική κρίση.  

                                                           
11 Φανούριος Κ. Βώρος, Για την επίδραση της διδασκαλίας της ιστορίας στη διαµόρφωση των συνειδήσεων, Τα 
Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, Φθινόπωρο 1997, σ. 37.  
12 Βέβαια στην Ιστορία δεν είναι δυνατή η εξαγωγή νόµων, όπως στις άλλες θετικές επιστήµες, γιατί το 
αντικείµενο που διαπραγµατεύεται είναι µοναδικό. Για το θέµα αυτό δες: William Henry Walsh, Εισαγωγή στη 
φιλοσοφία της Ιστορίας, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1985, σ.σ. 66-74.   
13 Φ. Βώρος, Τρόποι σπουδής και διδασκαλίας της Ιστορίας, ό.π., σ. 20.  
14 Για µια σύντοµη προβληµατική ως προς το θέµα αυτό δες: Κώστας Καλοκαιρινός, Προβλήµατα σχετικά µε τη 
συγγραφή των νέων διδακτικών βιβλίων της Ιστορίας, στο: Ιστορία, Θέµατα διδασκαλίας της Ιστορίας. Γενικά 
θέµατα Ιστορίας, Η Βιβλιοθήκη του Φιλόλογου, Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη, 1997, σ.σ. 233-241.  
15 Οι αδυναµίες στη µεθοδολογία της διδασκαλίας της Ιστορίας µέχρι την περίοδο 1998 είχαν επισηµανθεί από 
ειδικούς ως εξής: «Ως προς τη µεθοδολογία του µαθήµατος µπορεί κανείς να πει ότι στις οδηγίες µέχρι το 1998 
προτείνεται µια σχετικά παραδοσιακή προσέγγιση στη διδασκαλία του µαθήµατος. Κάτι τέτοιο αποτρέπει 
ουσιαστικά την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και την ανάπτυξη της κρίσης που επιδιώκεται µε τη 
διαπολιτιµική εκπαίδευση», Αντωνιάδου Αλίκη, Γκόβαρης Χρήστος, Η διδασκαλία της Ιστορίας στο 
πολυπολιτισµικό σχολείο. Η περίπτωση των εγχειριδίων της ιστορίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/ synedrio3/praltika%2011/govaris-anton.htm  
16 «Τα τεκµήρια συγκινούν και γοητεύουν τα παιδιά, γιατί δίνουν ζωή στην ιστορία και µε την συγκίνηση θέτουν 
σε κίνηση τις νοητικές τους δυνάµεις, το στοχασµό και την αναλυτική ικανότητα», Εύη Σκληράκη, Η 
διδασκαλία της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από τις πηγές, Θεωρία και Πράξη, Σµίλη, Αθήνα, 1987, σ. 8.  
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Ο πατέρας της Ιστορίας, ο Ηρόδοτος17, σαφέστατα καθορίζει για την Ιστορία δύο στόχους, 

που είναι κυρίαρχοι και διαχρονικοί. Ο πρώτος είναι να µείνουν στην µνήµη των ανθρώπων 

οι σπουδαίες και άξιες θαυµασµού πράξεις, για να µην αφανιστούν από το πέρασµα του 

χρόνου
18 και ο δεύτερος να  βρεθούν οι αιτίες αυτών των πράξεων.  

Όλοι συµφωνούν ποια είναι τα σπουδαία και άξια θαυµασµού έργα; Ποια πρέπει να 

µείνουν και ποια πρέπει να διδαχθούν στις µελλούµενες γενεές19; Και ας υποτεθεί ότι 

συµφωνούν ως προς την επιλογή των σπουδαίων. Όταν θα αναζητήσουµε τις αιτίες αυτών 

των έργων, µπορούµε όλοι να καταλήξουµε σε κοινές διαπιστώσεις;  

Εκ µέρους του κράτους ο στόχος, µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, της 

διδασκαλίας της Ιστορίας είναι:  

• Η καλλιέργεια ιστορικής, κοινωνικής και εθνικής συνείδησης20. 

Πώς όµως νοείται η ιστορική και κοινωνική συνείδηση και κατά πόσο υλοποιείται; Αυτή η 

εργασία επικεντρώνεται σε δύο θέµατα της Ιστορίας.  

1. Στην ιδεολογική χρήση της και  

2. Στην εθνική ή την διεθνική διάστασή της (ενταγµένη στο πνεύµα της παγκοσµιοποίησης 

ή µελλοντικής οµοιογενοποίησης του παγκόσµιου πληθυσµού).  

Όλες οι κοινωνίες πασχίζουν να διαιωνίσουν την ύπαρξή τους µε ένα σύστηµα από 

πληροφόρηση, που ουσιαστικά σκοπεύει  να αποτρέψει τη ρήξη, που θα έθετε σε κίνδυνο τη 

θεµελιακή τους ισορροπία. Τεράστιες εκτάσεις του πλανήτη δεν έχουν γεγονότα. Η 

καθηµερινή πληροφόρηση εστιάζεται στην κοµµατική ζωή, τις επετείους και τα µνηµόσυνα, 

την οικονοµία και τις επιδόσεις της οικονοµίας, παραποιηµένα, τυποποιηµένα και 

κριτικαρισµένα για να µην αναγνωρίζεται το γεγονός ή να προκαλείται τέτοια σύγχυση, που 

να µην δίνεται χρόνος να αµφισβητηθούν αυτοί που εκπέµπουν το µήνυµα21. 

«Κάθε εποχή και κάθε κοινωνία είναι φυσικό να διαµορφώνει το δικό της εκπαιδευτικό 

µοντέλο, το οποίο εκφράζει ως ένα βαθµό την κυρίαρχη ιδεολογία, δηλαδή την ιδεολογία της 

                                                           
17 «… ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν 
Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην ἐπολέµησαν ἀλλήλοισι», 
Ηροδότου Ιστοριών Α΄. [«… για να µη ξεθωριάσει µε τα χρόνια ό,τι έγινε από τους ανθρώπους, µήτε έργα και 
θαυµαστά, πραγµατοποιηµένα άλλα από τους Έλληνες και άλλα από τους βαρβάρους, να σβήσουν άδοξα. 
Ιδιαίτερα γίνεται λόγος για την αιτία που αυτοί πολέµησαν µεταξύ τους», µετάφραση ∆. Ν. Μαρωνίτη].  
18 Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, ΟΕ∆Β, Αθήνα, 1981, σ. 11.  
19 Τα βιβλία της Ιστορίας της Α΄ και Β΄ Γυµνασίου χαιρετίστηκαν από κάποιους ως «… πιο σύγχρονα, µε 
διαφορετική διάταξη της ύλης, µε σαφώς πιο προσεγµένη γραφή και σωστότερη δοµή του κειµένου, µε ύλη 
περιορισµένη στη διδακτέα, χωρίς επαναλήψεις, ή ανούσιες λεπτοµέρειες, µε σχετική εικονογράφηση, µε 
κείµενα από τις πηγές προς επεξεργασία …», Βασιλική Μέρου, Μια άποψη για τα νέα σχολικά βιβλία της 
Ιστορίας, Τα Εκπαιδευτικά, τ. 79-80, Ιανουάριος-Ιούνιος 2006, σ. 15.    
20 Π.∆. 117/6-5-1996.  
21

 Πιέρ Νορά, Η επιστροφή του γεγονότος, στο: Ζακ Λε Γκοφ-Πιέρ Νορά, Το έργο της Ιστορίας, τ. Β΄, Εκδόσεις 
Ράππα-Κέδρος, Αθήνα, 1975, σ. 60.   
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άρχουσας τάξης. Είναι επίσης φυσικό ότι µε το µοντέλο οργάνωσης, διοίκησης και 

λειτουργίας, που προτείνει για την εκπαίδευση η άρχουσα τάξη, αποβλέπει στη διατήρηση 

της εξουσίας της»22.  

Μέσα από αυτή τη λογική της καθεστηκυίας τάξεως παρατηρούνται οι εξής επεµβάσεις 

στην Ιστορία:   

1. Αποφυγή της σύγχρονης Ιστορίας23 

2. Απόκρυψη της ιστορικής αλήθειας  

• Ισοπέδωση της διδασκαλίας για όλες τις ηλικίες και προβολή της ασηµαντότητας24 

• ∆ιατήρηση ανεξακρίβωτων θρύλων, γιατί εξυπηρετούν ιδεολογικές-ταξικές, όχι 

εθνικές, σκοπιµότητες 

• Καλλιέργεια προκατάληψης σε βάρος προσώπων, καταστάσεων και οµάδων 

• Παρασιώπηση οικείων αµαρτηµάτων 

• Παρασιώπηση των ερµηνευτικών αρχών, για να µην τεθεί καµιά τάξη στο πλήθος των 

ιστορικών γεγονότων25 

• Παραµέληση των πηγών 

• Καλλιέργεια σύγχυσης για µεγάλα θέµατα και όρους 

• Αποτροπή από σοβαρές διερευνήσεις (οικονοµικές κρίσεις-οικονοµικές θεωρίες-

πολιτικά συστήµατα κλπ) 

• Προγραµµατισµένη αµάθεια ή µιας minimum ενηµέρωσης του δασκάλου26. 

                                                           
22 Κώστας Μπαλάσκας, Κοινωνική θεώρηση της Παιδείας, Γρηγόρης, Αθήνα, 1984, σ.σ. 33-34. «Κάθε αρχή 
φτιάνει νόµους σύµφωνους µε το συµφέρον της, η δηµοκρατία δηµοκρατικούς, η τυραννία τυραννικούς και 
κάθε άλλη κατά τον ίδιο τρόπο. Κι αφού ορίσουν τη νοµοθεσία διακηρύσσουν ότι αυτό είναι για τους 
αρχόµενους το δίκαιο, δηλαδή το συµφέρον των αρχόντων … .Ώστε αυτό είναι το δίκαιο… το συµφέρον της 
αρχής που αποτελεί το ισχύον καθεστώς… Η αρχή αυτή έχει στα χέρια της την υπεροχή της κρατικής 
δύναµης…». Η άποψη αυτή ανήκει στον σοφιστή Θρασύµαχο και αναφέρεται στο Πλάτωνος Πολιτεία, Α΄ 
338e-339a. Η µετάφραση ανήκει στον Κ. Μπαλάσκα, ό.π., σ. 177. Η Πολιτεία του Πλάτωνος διδάσκεται στο 
Λύκειο. Η επιλογή των κειµένων από την Πολιτεία είναι διαφορετική και αναφέρεται σε άλλα θέµατα (Το 
δαχτυλίδι του Γύγη, η αλληγορία του σπηλαίου και ο µύθος του Ηρός), Φιλοσοφικός Λόγος Γ΄ Λυκείου, ΟΕ∆Β, 
Αθήνα, 19991.  
23 Τα αρχεία ανοίγουν µετά την παρέλευση 40 ετών και γι’ αυτό τα γεγονότα στα σχολικά εγχειρίδια συνήθως 
σταµατούν 40-50 χρόνια πριν από την εποχή µας. Η αντίφαση είναι ότι ο πιο αντικειµενικός Ιστορικός, ο 
Θουκυδίδης, έγραψε Ιστορία ενόσω ζούσε και µάλιστα για γεγονότα που και ο ίδιος διαµόρφωσε. Αυτή την 
αδυναµία πάει να καλύψει νέο βιβλίο της Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας, στο οποίο η αφήγηση των γεγονότων 
φτάνει µέχρι το 2001, αλλά είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα και εντελώς απονευρωµένη.   
24 «Εισί τινες (ιστορικοί) οἳ τα µεν µεγάλα των πεπραγµένων και αξιοµνηµόνευτα παραλείπουσιν ή 
παραθέουσιν… τα δε µικρότατα πάνυ λιπαρώς και φιλοπόνως ερµηνεύουσιν». Είναι γνώµη του Λουκιανού και 
αναφέρεται στο: Φανούριος Κ. Βώρος, Προβλήµατα σπουδής, συγγραφής και µορφωτικής αξιοποίησης 
(διδασκαλίας) της Ιστορίας, Φιλόλογος, τ. 139, Ιανουάριος-Μάρτιος 2010, σ. 115.  
25 Ιστορίας, εάν τις αφέλη το διατί και πώς και τίνος χάριν επράχθη το πραχθέν, λόγοι κενοί το λειπόµενον. 
Γνώµη του Πολύβιου. Αναφέρεται στο: Φανούριος Κ. Βώρος, Προβλήµατα σπουδής, συγγραφής και 
µορφωτικής αξιοποίησης (διδασκαλίας) της Ιστορίας, Φιλόλογος, τ. 139, Ιανουάριος-Μάρτιος 2010, σ. 114.   
26 Φανούριος Κ. Βώρος, Τρόποι σπουδής και διδασκαλίας της Ιστορίας, Παπαδήµας, Αθήνα, 1989, σ.σ. 40-46.  
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Ο δάσκαλος λοιπόν ζει µέσα σε µια αντινοµία. Από τη µια µεριά είναι υποχρεωµένος να 

υπηρετεί το δεδοµένο µοντέλο εκπαίδευσης, που επί της ουσίας συντελεί στην αναπαραγωγή 

του ίδιου κοινωνικού µοντέλου, και από την άλλη ως υπεύθυνο άτοµο αισθάνεται το ηθικό 

χρέος να συµβάλλει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό και στην βελτίωση της κοινωνίας27.   

Αν διηγούµαστε, έστω µε την πιο δυνατή αντικειµενικότητα, was eigentlich geschehen 

ist28, σαν να περιγράφουµε µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια µια περιπέτεια για να την γνωρίσουν 

οι άλλοι, κάνουµε ιστορία ή πρέπει, µε βάση την καταγραφή των γεγονότων, να 

προχωρήσουµε στην εξήγησή τους και αν είναι δυνατόν στην σπουδή και την κατανόηση του 

ανθρώπου; Ή µήπως η ιστορία αποτελεί µέσο για µια βαθύτερη πνευµατική ενασχόληση, που 

οδηγεί σε εξορθολογισµό της δικής µας ζωής και της κοινωνίας, όπως το επιτυγχάνουν οι 

θετικές επιστήµες και η τεχνολογία29;    

Παραδείγµατα πρώτο: «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξόριστος στη Γαλλία, θα ταχθεί πριν 

από τον θάνατό του (στις 18 Μαρτίου 1936) υπέρ της βασιλείας, ελπίζοντας ότι µε τον τρόπο 

αυτόν θα µπορούσε να αποκατασταθεί η οµαλότητα της πολιτικής ζωής. Η ισοψήφιση όµως 

των δύο µεγάλων κοµµάτων, Λαϊκού και Φιλελευθέρων, στις εκλογές του Ιανουαρίου 1936 

και η αδυναµία τους στη συνέχεια να συνεργαστούν οδήγησαν, σε εποχή γενικότερης κρίσης 

του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος, στην εγκαθίδρυση - µε συνέργεια του βασιλιά - του 

καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 1936. Ο Ιωάννης Μεταξάς θα καταλύσει τους 

δηµοκρατικούς θεσµούς και θα κυβερνήσει έκτοτε, ως δικτάτορας, µέχρι τον θάνατό του. Η 

ελληνική κοινή γνώµη, εµποτισµένη στην πλειονότητά της από αρχές φιλελεύθερες, υπήρξε 

οπωσδήποτε αντίθετη στην ιδεολογία του αυταρχικού καθεστώτος»30.  

Η αφήγηση µοιάζει µε ένα ωραίο παραµύθι. Έτσι απλά εγκαθιδρύεται καθεστώς 4ης 

Αυγούστου (όχι δικτατορία) και η κοινή γνώµη (που έτσι µάλλον υπήρχε και τότε όπως και 

σήµερα) πρέπει οπωσδήποτε να ήταν αντίθετη.  

Η αλήθεια; Τα δύο µεγάλα κόµµατα31, Λαϊκό (µε 143 βουλευτές) και Φιλελεύθεροι (µε 

142 βουλευτές), στις 27 Απριλίου 1936 έδωσαν ψήφο εµπιστοσύνης στον Μεταξά να 

κυβερνήσει για 5 µήνες και έτσι έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας32. Ο βασιλιάς µάλλον 

πρέπει να υπονοήσουµε ότι συνείργησε παρασκηνιακά, γιατί το µόνο που έκανε ήταν να του 

                                                           
27 Ibid., σ. 35.  
28 Φράση που αποδίδεται στον Leopold von Ranke, Γερµανό Ιστορικού του 19ου αιώνα.  
29 Τα βασικά ερωτήµατα στα οποία οφείλουµε πάντα να απαντάµε για ένα ιστορικό γεγονός είναι: Why, what, 
where, who, how? What followed? Φανούριος K. Βώρος, Για την επίδραση της διδασκαλίας της ιστορίας στη 
διαµόρφωση των συνειδήσεων, Τα Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, Φθινόπωρο 1997, σ. 41.    
30 Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας (Από το 1815 έως 
σήµερα), σ. 106.  
31 Το τρίτο κόµµα ήταν το Λαϊκό Μέτωπο µε 15 βουλευτές και κυριαρχούνταν από το Κ.Κ.Ε 
32 Από τους 285 παρόντες βουλευτές, υπέρ του Μεταξά ψήφισαν 242.  
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δώσει εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης. Η αλήθεια αποκρύπτεται. Γιατί; Υπάρχει 

σκοπιµότητα;    

Παράδειγµα δεύτερο: «Για τη χρηµατοδότηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού 

προγράµµατός του ο Τρικούπης προσπάθησε να προσελκύσει το ελληνικό παροικιακό 

κεφάλαιο και συνήψε σειρά δανείων στο εξωτερικό. Αλλά η ελληνική οικονοµία δεν άντεξε 

εν τέλει το βάρος του εξωτερικού χρέους και τον ∆εκέµβριο του 1893 ο Τρικούπης κήρυξε 

την πτώχευση της χώρας και παραιτήθηκε. Εγκατέλειψε τη χώρα, ηττηµένος από τον 

λαϊκισµό των αντιπάλων και την αδράνεια της ελληνικής κοινωνίας της εποχής, και πέθανε 

πικραµένος δύο χρόνια αργότερα στο Παρίσι»33. Η αφήγηση συνεχίζεται µε την έλευση του 

Ε. Βενιζέλου, ο οποίος το 1911 προχώρησε σε συνταγµατικές και διοικητικές µεταρρυθµίσεις 

και αναδιοργάνωση του στρατού. Ερώτηµα εύλογο: Με ποια χρήµατα; Η προηγούµενη 

αφήγηση  δεν αναφέρεται καθόλου στον ∆ΟΕ που επιβλήθηκε στη χώρα µας, δεν κάνει καµία 

αναφορά στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 και την έλευση των ανθρώπων του ∆ΟΕ 

στην Ελλάδα στις αρχές του 1898. Παρεµπιπτόντως µετά από 13 χρόνια, δηλαδή το 1911, 

που ήλθε ο Βενιζέλος, ο προϋπολογισµός του κράτους ήταν για πρώτη φορά θετικός. Υπάρχει 

σκοπιµότητα στην αφήγηση; Υπάρχουν χάσµατα λογικής και σύνδεσης των γεγονότων;   

Θεωρητικά οι υπεύθυνοι για την συγγραφή των βιβλίων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

αναγνωρίζουν ότι «η επιδίωξη της σύγκρισης ανάµεσα στο τότε και το τώρα χωρίς 

αξιολογική ή άλλη ιδεολογική πρόθεση αλλά µε αποκλειστική σκοπιµότητα την κατανόηση 

της έννοιας της µεταβολής µέσα στο χρόνο και της πολυσχιδίας του πλέγµατος των συνθηκών 

µέσα στις οποίες αυτή συντελείται, συνιστά ένα ακόµη βασικό άξονα της προσπάθειας  για 

αποκατάσταση επικοινωνίας ανάµεσα στο παρόν και το παρελθόν στο πλαίσιο του 

µαθήµατος της ιστορίας»34. Στην πράξη όµως αυτά δεν φαίνονται να επιβεβαιώνονται.  

Οι καθεστωτικές ανατροπές µετά το 1990, η ταχύτητα των επικοινωνιών και η διείσδυση 

των νέων οικονοµιών στις παραδοσιακές κοινωνίες υποδηλώνεται πλέον µε τον όρο 

παγκοσµιοποίηση
35. Παρά την γενική τάση για ανοικτές κοινωνίες η ανθρωπότητα, και 

κυρίως οι κυβερνώντες, ξαφνιάστηκαν από την ένταση των συγκρούσεων στην Κροατία, 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, αλλά και στα κράτη της πρώην ΕΣΣ∆. 

Επειδή υπάρχει µια εκτίµηση ότι «οι περισσότερες από τις εθνικές ιστορικές αφηγήσεις 

διαδόθηκαν και εξακολουθούν να διαδίδονται µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος και µέσα 
                                                           
33

 Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας (Από το 1815 έως 
σήµερα), σ. 61.  
34 Αναστασία Κυρκίνη, Η επικοινωνιακή προοπτική στις διδακτικές πρακτικές του µαθήµατος της Ιστορίας, Τα 
Εκπαιδευτικά, τ. 44-45, Φθινόπωρο 1997, σ. 47.  
35 Πιέρ Νορά, Η επιστροφή του γεγονότος, στο: Ζακ Λε Γκοφ-Πιέρ Νορά, Το έργο της Ιστορίας, τ. Β΄, Εκδόσεις 
Ράππα-Κέδρος, Αθήνα, 1975, σ. 48.   
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σε αυτό το πλαίσιο η ιστορική εκπαίδευση φέρει µια µεγάλη - αν όχι αποκλειστική - 

ευθύνη»36, στο Σύµφωνο Σταθερότητας για την ΝΑ Ευρώπη (Stability Pact for South Eastern 

Europe - 1999) αποφασίστηκε ότι «η διδασκαλία της ιστορίας στις ΝΑ Ευρωπαϊκές χώρες 

έχει αναγνωριστεί ως το θέµα-κλειδί για την συµφιλίωση και τη διαδικασία εκδηµοκρατισµού 

και, συνεπώς, για την µακροπρόθεσµη σταθερότητα στην περιοχή»37. Προς εφαρµογή αυτής 

της πολιτικής ιδρύθηκε το Κέντρο για τη ∆ηµοκρατία και Συµφιλίωση της ΝΑ Ευρώπης 

(CDRSEE - 1998), ένας διεθνής, µη κυβερνητικός και µη κερδοσκοπικός Οργανισµός. Εντός 

του Κέντρου αυτού εκπονείται το Κοινό Πρόγραµµα Ιστορίας (Joint History Project).  

Κοινός στόχος όλων των κρατών της ΝΑ Ευρώπης είναι «να αναθεωρήσουν την 

εθνοκεντρική διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία, αποφεύγοντας την δηµιουργία 

στερεοτύπων, … προτείνοντας εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας και προωθώντας την ιδέα 

ότι υπάρχουν πολλαπλές ερµηνείες ενός γεγονότος»38. 

Στις κοινωνίες, που δεν έχουν ακόµη προβληµατιστεί ή ενηµερωθεί για τις νέες συνθήκες 

που επικρατούν παγκοσµίως, ο διχασµός που παρατηρείται είναι: τι, πώς και γιατί πρέπει να 

διδάσκεται στην Ιστορία. Η µία πλευρά υποστηρίζει πως η Ιστορία πρέπει να αποτελεί «µέσο 

για να εµπνεύσει στους νέους ένα αίσθηµα ενότητας, πατριωτισµού και θαυµασµού για την 

κληρονοµιά του έθνους»39. 

Στην άλλη πλευρά έχουµε την άποψη ότι κύριος στόχος της ιστορίας είναι να αλλάξει τον 

τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές βλέπουν και κατανοούν τον κόσµο. Αυτός ο στόχος µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µέσα από την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης µε την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων και κατανόηση εννοιών (ενσυναίσθηση, ιστορική µαρτυρία, ιστορικό τεκµήριο, 

αλλαγή, γεγονός) που έχουν να κάνουν µε την επιστήµη της ιστορίας. Σύµφωνα µε αυτή την 

άποψη, οι µαθητές πρέπει να αναπτύξουν ένα νοητικό εργαλείο µε το οποίο να σκέφτονται 

και να κατανοούν το παρελθόν και κατ’ επέκταση το παρόν τους, αλλά και το µέλλον τους. 

Τέλος, υποστηρίζεται ότι η προσπάθεια να προωθήσουµε µέσα από την ιστορία άλλους 

στόχους, πέρα από όσους έχουν να κάνουν µε την ίδια την ιστορία, µπορεί να µας οδηγήσει 

στην διδασκαλία µιας παραποιηµένης µορφής της ιστορίας που να εξυπηρετεί αυτούς τους 

στόχους. 

                                                           
36 Mirela-Luminita Murgescu, Bogdan Murgescu, Πρωτοβουλίες για τη διάδοση της ιστορίας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, Νέα Παιδεία, τ. 128, Αθήνα, Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2008, σ. 60.  Η εκτίµηση αυτή 
δεν έχει τεκµηριωθεί επιστηµονικά.  
37 Ibid., σ. 60.  
38 Ibid., σ. 62. 
39 Λούκας Περικλέους, Εθνική ταυτότητα και το µάθηµα της ιστορίας: Οι ιδεολογικές συγκρούσεις γύρω από το 
ρόλο της διδασκαλίας της ιστορίας στην διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας, http://www.cyprus-
tube.com/historical-dialogue/Articles/ history_education_national_identity_LPerikleous.pdf 
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Κανένας δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι η εθνική ταυτότητα έχει το ίδιο περιεχόµενο σε όλες 

τις κοινωνίες και κανένας δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι θα έχει το ίδιο περιεχόµενο για πάντα. 

Ακόµα και η ίδια η ύπαρξη των εθνών- κρατών φαίνεται να αλλάζει περιεχόµενο µε την 

εµφάνιση των µετα-εθνικών πολιτικών οντοτήτων. Αντίθετα η διδασκαλία της ιστορίας µε 

γνώµονα την ιστορική µέθοδο (και απαλλαγµένη από τους πιο πάνω περιορισµούς) µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν τα νοητικά εργαλεία µε τα οποία να σκέφτονται και 

να κατανοούν το παρελθόν και κατ’ επέκταση το παρόν τους και το µέλλον τους. 

«Η προαγωγή εθνικής ταυτότητας µέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας είναι 

προβληµατική, αφού η προσπάθεια καλλιέργειας εθνικής ταυτότητας δεν εγγυάται την 

ύπαρξη των ιδιαίτερων µεθοδολογικών χαρακτηριστικών της ιστορίας και κυρίως την 

αντικειµενικότητα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ιστορία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην 

ανάπτυξη της κατανόησης των µαθητών για το παρελθόν και την καταγωγή τους. Η διαφορά 

είναι ότι σε αυτή την περίπτωση το παρελθόν µελετάται µε ιστορικά και αντικειµενικά 

κριτήρια και όχι µε στόχο να αποδείξει οποιεσδήποτε εθνικές αλήθειες ή ιδέες»40. 

Η νέα αυτή προσέγγιση έδινε έµφαση στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης µέσα από 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εννοιών της επιστήµης της ιστορίας. Ταυτόχρονα αναγνώριζε 

τη σηµασία της απόκτησης γνώσης για τα γεγονότα του  παρελθόντος. Η «νέα ιστορία» 

ευνοούσε την χρήση µαθητοκεντρικών µεθόδων, πολλαπλών πηγών, την 

«πολυπρισµατικότητα» (multiperspectivity), τη µελέτη και άλλων πτυχών της ιστορίας πέρα 

από την αφήγηση γεγονότων της πολιτικής ιστορίας. Στην Αγγλία η συζήτηση αυτή ξεκίνησε 

από το 1970 και καθιερώθηκε αυτό το είδος της Ιστορίας το 1986. Κάτι ανάλογο έγινε και 

στις ΗΠΑ από το 1992. Στην Αµερική όµως από το 1994 µερίδα των ΜΜΕ άρχισε να 

αντιδρά για την υποβάθµιση της συµµετοχής των λευκών στη δηµιουργία του αµερικανικού 

έθνους. Η συγγραφή της νέας Ιστορίας «απαξίωνε τα επιτεύγµατα των σηµαντικών λευκών 

ανδρών του αµερικάνικου παρελθόντος»41.  

Στην Ελλάδα  η συζήτηση ξεκίνησε µε την κυκλοφορία των νέων σχολικών εγχειριδίων 

στα σχολεία το σχολικό έτος 2006-200742. Επίκεντρο της διαµάχης ήταν το περιεχόµενο. Το 

νέα σχολικά εγχειρίδια κατηγορήθηκαν κυρίως ότι στην προσπάθεια τους να υποβαθµίσουν 

τα σηµεία τριβής µε τους γειτονικούς λαούς (και κυρίως την Τουρκία) κατέληξαν στην 
                                                           
40 Ibid., ιστ. 
41 Ibid., ιστ.  
42 Από το σχολικό έτος 2006-2007 διδάσκονται στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου δύο νέα βιβλία Ιστορίας. Μια 
κριτική, αρνητική ως προς το αποτέλεσµα της νεωτερικότητας των βιβλίων, δες στο: Γιάννης Γρυντάκης, Τα νέα 
βιβλία της Ιστορίας, Τα Εκπαιδευτικά, τ. 79-80, σ.σ. 20-26, Ιανουάριος-Ιούνιος 2006. Επιπλέον παιδαγωγικά 
λάθη στα βιβλία Ιστορίας της Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού (το αποσυρθέν) δες στο: Φ. Κ. Βώρος, Παιδαγωγική άγνοια 
ή έλλειµµα παιδαγωγικής ευαισθησίας υποδηλώνουν κάποια φαινόµενα έκδηλα µη διδαξιµότητας σε καινούρια 
σχολικά βιβλία; Τα Εκπαιδευτικά, τ. 81-82, Ιούλιος-∆εκέµβριος 2006, σ. 3-4.    
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«υποβάθµιση ή ακόµη και αλλοίωση της επιστηµονικής αλήθειας ή την παρασιώπηση 

γεγονότων ή ενεργειών, που συνάπτονται µε την εφαρµογή ή την παραβίαση διεθνών αρχών 

και κανόνων θεσµικά καθιερωµένων»43.  

Κατηγορήθηκαν επίσης για ιστορικές ανακρίβειες, υποβάθµιση της σηµασίας σηµαντικών 

ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων. Και σε αυτή την περίπτωση η εντονότερη κριτική 

ασκήθηκε από την δεξιά, αλλά όχι µόνο. Έντονες φωνές από τον χώρο της αριστεράς 

απέδωσαν στα νέα βιβλία µια προσπάθεια να εµπεδώσει «στη συνείδηση παιδιών -και µέσα 

από τον χώρο του σχολείου- την ιµπεριαλιστική άποψη της αναθεώρησης της ιστορίας» 

(Κ.Κ.Ε.)44. Η Ακαδηµία Αθηνών, σε σχετική ανακοίνωσή της µετά από µελέτη και 

αξιολόγηση των βιβλίων, αναφέρει ότι τα εγχειρίδια δεν απέδιδαν την απαιτούµενη βαρύτητα 

«στην επιταγή του Συντάγµατος για την ανάπτυξη µέσω της παιδείας της εθνικής 

συνειδήσεως των Ελλήνων»45. 

Το βιβλίο της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού στην Ελλάδα αποσύρθηκε, στις ΗΠΑ η Γερουσία ακύρωσε 

κάθε αλλαγή της Ιστορίας και στην Αγγλία έγινε ένας συµβιβασµός. Από τα γεγονότα και τις 

αντιδράσεις σ’ αυτές τις τρεις χώρες φαίνεται ότι η χρήση της ιστορίας ως µέσο για τη 

διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας όχι µόνο είναι ασύµβατη µε την φύση της επιστήµης της 

ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί επιπλέον προβλήµατα στην ιστορική κατανόηση και δεν 

φαίνεται να µπορεί καν να εγγυηθεί την µετάδοση αυτών των ιδεωδών, που ισχυρίζεται ότι 

µεταδίδει. Η εθνική ταυτότητα δεν µπορεί να αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο στη 

διδασκαλία της ιστορίας. Η κατανόηση του παρελθόντος της χώρας µας και των στοιχείων 

της καταγωγής µας είναι βασικό στοιχείο στην ιστορική κατανόηση. Η διαφορά µε την 

παραδοσιακή άποψη είναι ότι σε αυτή την περίπτωση οι µαθητές θα κληθούν να ερευνήσουν 

το παρελθόν µε τα κατάλληλα εργαλεία και µε αφοσίωση σε αρχές, όπως η 

αντικειµενικότητα, η αφοσίωση στην αλήθεια και ο σεβασµός προς όλες τις πηγές. Αυτή η 

διδασκαλία µπορεί να εγγυηθεί ότι θα βοηθήσει τους µαθητές να δουν πιο καθαρά το παρόν 

και το µέλλον τους µέσα από το φακό του παρελθόντος46. 

Παράδειγµα, που εκµαιεύεται από έµµεση πηγή σε χρόνο, που δεν έχει καµιά εθνική 

σκοπιµότητα. Παραµονή της µάχης των Πλαταιών (479 π.Χ.) ο Αλέξανδρος Α΄, βασιλιάς των 

Μακεδόνων, που ακολουθούσε αναγκαστικά τον στρατό των Περσών, παρουσιάστηκε νύχτα 

στο στρατόπεδο των Ελλήνων, για να τους ενηµερώσει για την επικείµενη επίθεση των 

                                                           
43 Λ. Περικλέους, ό.π., ιστ.  
44 Ibid., ιστ.  
45 Ibid., ιστ. 
46 Ibid., ιστ. 
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Περσών το πρωί. Τους µίλησε µε τα ακόλουθα λόγια47: «ἄνδρες Ἀθηναῖοι, παραθήκην ὑµῖν 

τὰ ἔπεα τάδε τίθεµαι, ἀπόρρητα ποιεύµενος πρὸς µηδένα λέγειν ὑµέας ἄλλον ἢ Παυσανίην, 

µή µε καὶ διαφθείρητε· οὐ γὰρ ἂν ἔλεγον, εἰ µὴ µεγάλως ἐκηδόµην συναπάσης τῆς Ἑλλάδος. 

αὐτός τε γὰρ Ἕλλην γένος εἰµὶ τὠρχαῖον καὶ ἀντ᾽ ἐλευθέρης δεδουλωµένην οὐκ ἂν ἐθέλοιµι 

ὁρᾶν τὴν Ἑλλάδα»48. 

Αυτή η πληροφορία που είναι τεκµηριωµένη πρέπει να µεταβιβαστεί στους µαθητές; 

Χρειάζεται να ενταχθεί σε µια κατεύθυνση ενίσχυσης της εθνικής ταυτότητας ή απλά να 

προβληµατιστούν από µόνοι τους γιατί σήµερα το κράτος της ΠΓ∆Μ και οι υποστηρικτές του 

ισχυρίζονται ότι αυτοί είναι οι απόγονοι των Μακεδόνων; Ένα τέτοιο κείµενο βοηθά στην 

κατανόηση της συνέχειας και ενισχύει τον κάθε Έλληνα να πιστεύει ότι το δίκαιο βρίσκεται 

µε το µέρος του.  

Άλλο παράδειγµα, από το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, που αποσύρθηκε. «Στις 27 

Αυγούστου 1922 ο τουρκικός στρατός µπαίνει στη Σµύρνη. Χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται 

στο λιµάνι προσπαθώντας να µπουν στα πλοία και να φύγουν για την Ελλάδα»49. Η 

ροµαντική αυτή εικόνα απεικόνισης ιστορικών γεγονότων αποτελεί για έναν διδάσκοντα 

πρόκληση να αναζητήσει γιατί γράφεται µε αυτόν τον τρόπο η Ιστορία. Σ’ αυτό το 

παράδειγµα παραποιείται το ιστορικό γεγονός και αποκρύπτεται η αλήθεια.  Γιατί; Αν 

υπάρχει πραγµατικός λόγος να αµβλυνθούν οι διαφορές µεταξύ των πρώην εχθρικών λαών, 

αν είναι αναγκαίο να προχωρήσει η Οικουµένη σε µια παγκόσµια διακυβέρνηση, αυτό είναι 

µια απόφαση πολιτική, την οποία θα λάβουν όλοι οι υπεύθυνοι και ενηµερωµένοι πολίτες ως 

µια αναπόφευκτη αναγκαιότητα. Γιατί πρέπει να αδικούµε την Ιστορία και να την 

χρησιµοποιούµε για πολιτικούς σχεδιασµούς;   

Απώτερος στόχος αυτού του είδους γραφής των γεγονότων είναι να προετοιµαστούν οι 

επόµενες γενιές για µια παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία, χωρίς διαφορετικότητες, έτοιµες να 

δεχθούν µια παγκόσµια διακυβέρνηση. Αυτό αν είναι αναγκαίο, καλό ή κακό, είναι µια άλλη 

υπόθεση. Το θέµα βρίσκεται στο ότι αποφασίζεται ερήµην των λαών και των εθνών και αυτό 

είναι που ενοχλεί. Ενοχλεί ότι δροµολογούνται εξελίξεις, για τις οποίες οι λαοί δεν 

                                                           
47  Φ. Κ. Βώρος, Ιστορία. Ώρα µηδέν; Στο: Ιστορία, Θέµατα διδασκαλίας της Ιστορίας. Γενικά θέµατα Ιστορίας, 
Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη, 1997, σ. 226.  
48 Ηροδότου Ιστοριών Θ΄, 45.  
49 Γιάννης Γρυντάκης, Σχολιάζοντας τα ασχολίαστα, Τα Εκπαιδευτικά, τ. 81-82, Ιούλιος-∆εκέµβριος 2006, σ. 7. 
Πιο εκλαϊκευµένα στοιχεία δες: Αποσκίτης Χ. Λεωνίδας, Η Νέα Τάξη εισβάλλει στα ελληνικά σχολεία µε … τα 
νέα σχολικά βιβλία, Τρίτο Μάτι, τ. 146, Αθήνα, Νοέµβριος 2006, σ.σ. 44-50. Στην εργασία αυτή υπάρχουν 
πολλά παραδείγµατα του «νέου πνεύµατος» γραφής της Ιστορίας. Ο Γ. Γρυντάκης προτείνει µια διαφορετική 
γραφή για το ίδιο γεγονός, που αποτυπώνει την αλήθεια. «Στις 27 Αυγούστου 1922 ο τουρκικός στρατός µπαίνει 
στη Σµύρνη. Χιλιάδες από τους Έλληνες, που είχαν καταφύγει στην πόλη για να σωθούν, σφαγιάζονται. Η πόλη 
παραδίδεται στις φλόγες».  
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συµφωνούν ή δεν θέλουν να συµφωνούν. Έτσι και το βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

επιχειρούσε να διαµορφώσει µια αντίληψη παγκοσµιότητας, την οποία η κοινωνία µας 

φοβάται και δεν την αποδέχεται50. «Ούτε η παγκοσµιοποίηση, ούτε οι µεταµοντέρνες 

θεωρίες, ούτε η εξυπηρέτηση οποιασδήποτε σκοπιµότητας µπορούν να αλλοιώσουν την 

ιστορία, γιατί σ’ αυτήν στηρίζεται και µ’ αυτήν αναζητεί το µέλλον του το έθνος µας 

ολόκληρο»51.  

Γίνεται µια προσπάθεια να αποδοµηθούν τα κράτη και να διαµορφωθεί µια επίσηµη 

Ιστορία, όπως υπάρχει και επί εθνικών κρατών. Πώς µπορεί κάποιος να πείσει το ευρύ κοινό 

ότι επίσηµη Ιστορία δεν υπάρχει; Τα ιστορικά γεγονότα γράφονται και ξαναγράφονται, 

ερµηνεύονται και ξαναερµηνεύονται. 

Το γεγονός της 11ης Σεπτεµβρίου 2002 στις Η.Π.Α., για το σύνολο της ανθρωπότητας, 

πέρασε στην Ιστορία όπως καταγράφηκε εκείνες τις ηµέρες. Αυτή είναι η επίσηµη Ιστορία 

για την 11η Σεπτεµβρίου. Είναι µια επίθεση τροµοκρατών κατά της χριστιανικής και 

δηµοκρατικής ∆ύσης. Η νέα γενιά κάπως έτσι πρέπει να γνωρίζει Ιστορία, χωρίς εµβάθυνση, 

χωρίς αναζήτηση αιτίων και χωρίς σύνδεση αιτίων και αποτελέσµατος. 

Η επίσηµη Ιστορία είναι δηµιούργηµα ενός κράτους ή στο µέλλον θα είναι  δηµιούργηµα 

ενός υπερεθνικού οργανισµού. Κράτη ή Οργανισµοί θα επιχειρούν να διαµορφώνουν 

συνειδήσεις πολιτών προς την δική τους κατεύθυνση. Έτσι γίνονταν µέχρι τώρα. Γιατί να 

αλλάξει στο µέλλον; Πέρα από αυτή την Ιστορία υπάρχει και η επιστήµη της Ιστορίας, που 

νοείται ως µια διαρκής έρευνα, αναπτύσσεται από ελεύθερους επιστήµονες, που 

αναµετρώνται µόνο µε τον εαυτό τους και το χρόνο. Αυτή την Ιστορία οι µαθητές θα την 

ανακαλύψουν, όταν γίνουν ακαδηµαϊκοί πολίτες. Θα την ανακαλύψουν µόνον, όταν την 

αντιληφθούν ως αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξή τους52. 

Το πιο ανησυχητικό µε τον τρόπο γραφής της σχολικής Ιστορίας είναι ότι η 

απλουστευµένη, σχεδόν δηµοσιογραφική, αφήγηση των γεγονότων δηµιουργεί στους µαθητές 

µια αντίληψη ότι η κίνηση στην ανθρώπινη κοινωνία είναι επίπεδη και µη υποκείµενη σε 

αιτιότητες, πράγµα που τους καθιστά ανίκανους να καταλαβαίνουν την πραγµατικότητα, που 

είναι απόλυτα συναρτηµένη µε το παρελθόν, δηλαδή µε την Ιστορία.  

 

 

 

                                                           
50 Γιάννης Κούζας, Η Ιστορία, οι εποχές και οι µαθητές, Μεθόριος, 18-04-2007, σ. 15.  
51

 Γ. Γρυντάκης, Σχολιάζοντας τα ασχολίαστα, ό.π., σ. 7.  
52 Γ. Κούζας, ό.π., σ. 15.  
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