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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος 

στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των μαθημάτων Ιστορίας και 

Λογοτεχνίας, κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-74). Η προσπάθεια  έγκειται 

στο να διευρευνηθεί κατά πόσο και αν το δικτατορικό καθεστώς προσπάθησε να 

προβεί σε αλλαγές με προσθήκες ή αφαιρέσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δυο 

βαθμίδων της εκπαίδευσης και ποια ιδεώδη απέβλεπε να ενσταλάξει στους μαθητές 

μέσα από την εκπαίδευση, ειδικότερα με τη διδασκαλία των νέων ελληνικών και της 

ιστορίας.  

 Κριτήριο για την μελέτη αυτού του θέματος ήταν η διαπίστωση κενού στις 

διάφορες έρευνες που αφορούν την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης από το 1900 

ως τις μέρες μας.  Το κενό εντοπίζεται στην περίοδο 1967-1974 και αφορά τα χρόνια 

της Επταετούς Δικτατορίας ή «Εθνικής Επαναστάσεως» όπως την αποκαλούσαν οι 

πρωταγωνιστές της. Οι διάφοροι ερευνητές ασχολούνται κυρίως με τις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις και τις εφαρμοσμένες πολιτικές έως το 1964 και αφού αποσιωπούν τη 

χρονική περίοδο της «Επταετίας», συνεχίζουν με τη μεταρρύθμιση του 1976.   

Σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική των συνταγματαρχών και το θεσμικό της 

πλαίσιο  ασχολούνται o Δούκας1  και ο Ανδρέου 2 σε άρθρα τους που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο. 

Ως προς τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  υπάρχει η διπλωματική εργασία του Χρήστου Γάσπαρη3, 

επίσης σε άρθρο της η Αδάμου –Ράση4 αναφέρεται στη διδακτική της ιστορίας  τα 

                                                        
1 Δούκας, Τ., “Τα  συνταγματικά κείμενα της επταετίας 1967-1974 και η εκπαίδευση” 2ο 

Διεθνές Συνέδριο, Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις, 

Πάτρα 4-6/10/2002 Πανεπιστήμιο Πατρών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/doukas.htm 

2 Ανδρέου, Α., “Η Εκπαιδευτική πολιτική (1967-1974)” περιοδικό Θέσεις:Θεωρία της αξίας 

και ιδεολογία, Ιανουάριος-Μάρτιος 1999, εκδόσεις Νήσος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.theseis.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=653&Itemid=29 

3 Γάσπαρης, Χ., Τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της ιστορίας στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο 1967-1974, Θεσσαλονίκη 2011 στο 

http://ikee.lib.auth.gr/record/129245/files/GRI-2012-8697.pdf 

4 Αδάμου-Ράση, Μ., Η «ιστορία» της Ιστορίας και οι ιδεολογικοί άξονες της διδακτικής στην 

πρώτη μεταπολεμική περίοδο», στο 

www.elemedu.upatras.gr/synedria/synedrio3/praktika%20011/adamou.htm 

http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/doukas.htm
http://www.theseis.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=653&Itemid=29
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μεταπολεμικά χρόνια και  στον εθνοκεντρικό χαρακτήρα της,  η 

Κουμπούρη5παρέχειπληροφορίες για τον θεσμό πριν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 

την εξέλιξή του, ο Παληκίδης σε μελέτη του  ασχολείται με την εικονογράφηση των 

εγχειριδίων παλαιότερων της επταετίας εκδόσεων αλλά παρατηρήσεις του ταιριάζουν 

και στα εγχειρίδιά της και ο Δημαράς στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που 

ματαιώθηκε. 

Η πλειονότητα  των αναφορών, όπου αυτές υπάρχουν, εξαντλείται στη μελέτη 

του θεσμικού πλαισίου, τα γενικά δηλαδή μέτρα που έλαβε το Καθεστώς των 

Συνταγματαρχών με τη μορφή νόμων ή μελετούν αποσπασματικά ορισμένο υλικό 

περιορισμένης όμως έκτασης. Επίσης τα άρθρα που ασχολούνται με τα Αναλυτικά 

Προγράμματα σταματούν στο 1967 και συνεχίζουν και αυτά μετά το 1974.  

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν βιβλιογραφική επισκόπηση καθώς και η 

επίσκεψη σε αρχεία βιβλιοθηκών και μουσείων με σκοπό την αναζήτηση υλικού. 

Μέσω της χρήσης της υπάρχουσας γνώσης έγινε προσπάθεια να καταγραφούν με 

κριτική ματιά οι τυχόν αλλαγές που προέκυψαν τα χρόνια της επταετίας στην 

εκπαίδευση καθώς, επίσης, να προβληθεί η ιδεολογική πορεία την οποία επιδίωκε η εν 

λόγω χρονική περίοδος. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονταικαι σχολιάζονται αποσπάσματα από τα 

Συντάγματα της δικτατορίας, αποσπάσματα από βασικά νομοθετήματα στη διάρκεια 

των χρόνων της, στοιχεία από τα αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα της γλώσσας 

και της ιστορίας όπως δημοσιεύθηκαν για τη χρονική περίοδο της Επταετίας.Στα 

Συντάγματα της Ελλάδας υπάρχει σαφής αναφορά ως προς την «Ελληνοχριστιανική 

αγωγή» ή την «Ελληνική και Χριστιανική αγωγή» των Ελλήνων πολιτών  σύμφωνα με 

τις αρχές της Ανατολικής Ορθοδόξου της του Χριστού Εκκλησίας. Είναι απαραίτητο 

να καταδειχθεί η επιρροή των χριστιανικών αρχών στα βιβλία της γλώσσας και της 

ιστορίας που διαπαιδαγωγούσαν τους μαθητές. 

 Μελετήθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια γλώσσας6 και ιστορίας της Δημοτικής και 

Μέσης Εκπαίδευσης σε αρκετές εκδόσεις τους. Επειδή τα βιβλία αυτά 

                                                        
5 Κουμπούρη, Ε., Επιτελικά Όργανα της Εκπαίδευσης 1964-1994. Μια ιστορική συγκριτική 

θεώρηση: Η περίπτωση του ΚΕΜΕ, στο 

www.eriande.elemedu.upatras.gr>synedria>synedrio3>koumpouri 

6 Κανταρτζή, Ε., Ένα ταξίδι στην Ιστορία, Τρεις Αιώνες Σχολικά Βιβλία, στο  

www.ekedisy.gr 

http://www.ekedisy.gr/
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κυκλοφορούσαν και προ του 1967, ήταν απαραίτητο επίσης να διαπιστωθεί εάν 

υπήρξαν αλλαγές στις νεότερες εκδόσεις τους κατά τη διάρκεια της Επταετίας. 

Τα βιβλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του δημοτικού έφεραν για πολλά 

χρόνια τον τίτλο Αναγνωστικά και τα βιβλία της Δευτεροβάθμιας (Μέσης) 

Εκπαίδευσης τον τίτλο Νεοελληνικά Αναγνώσματα.7  Περιελάμβαναν κείμενα πεζού 

και ποιητικού λόγου, καταξιωμένων και αποδεκτών από την κοινωνία συγγραφέων, 

κυκλοφορούσαν τα ίδια επί σειρά ετών και ήταν το μοναδικό σχολικό βιβλίο για τη 

διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. «Τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

αποτελούν βασικό ιδεολογικό εργαλείο για την εφαρμογή της εκάστοτε εκπαιδευτικής 

πολιτικής, εφόσον αποτελούν το μοναδικό διδακτικό βιβλίο και διανέμονται δωρεάν 

στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού».8 

Μοναδικό επίσης διδακτικό εγχειρίδιο για τους μαθητές αποτελούσαν και τα 

βιβλία της ιστορίας. Μέσα από τα βιβλία αυτά η πολιτεία παρουσίαζε και διέχεε  ένα 

σύνολο αξιών τις οποίες θεωρούσε ότι έπρεπε να ενστερνίζονται οι πολίτες του 

ελληνικού κράτους.  

 Τα τελευταία χρόνια πλήθος μελετητών ασχολήθηκαν διεξοδικά με την 

ιδεολογία και τα ιδεώδη τα οποία επιδίωξαν να περάσουν μέσω της εκπαίδευσης οι 

πρωταγωνιστές της Επταετίας. Μέσω της Παιδείας και της Εκκλησίας φρόντιζαν να 

διαχυθεί το κύριο γι’αυτούς εκπαιδευτικό ιδεώδες που ήταν ο ελληνοχριστιανικός 

πολιτισμός. Ο Μάνος Χατζηδάκης9 μελέτησε την ιδεολογία και τα ιδεώδη όπως αυτά 

εκφράστηκαν σε έγγραφα, εκδηλώσεις, νομοθετήματα, ο Μελετόπουλος10 επίσης 

μελέτησε την ιδεολογία, μαζί με την οικονομία και την κοινωνία, ο Παληκίδης11 

μελέτησε την εικονογράφηση των εγχειριδίων της ιστορίας προγενέστερων της 

                                                        
7 Κανταρτζή, Ε., Μια Σύντομη Ιστορία των Σχολικών μας Βιβλίων στο www.ekedisy.gr 

8 Γιοβάνη, Ε., Μπαλτά, Σ.,  Η κοινωνική δικαιοσύνη στα κείμενα Νεοελληνικής  

Λογοτεχνίας του λυκείου (1974-1999), σελ.1,  στο www.eriande.elemedu.upatras.gr 

9 Χατζηδάκης , Μ., Η 21η Απριλίου και η ιδεολογία του Γεωργίου Παπαδοπούλου, εκδ. 

Πελασγός, Αθήνα 2016 

10 Μελετόπουλος, Μ., Η Δικτατορία των συνταγματαρχών.Κοινωνία, Ιδεολογία, Οικονομία. 

Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1996, σελ. 211-234 

11 Παληκίδης, Α., “Οι διδακτικές και ιδεολογικές λειτουργίες των βιβλίων ιστορίας:το 

παράδειγμα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και της Αντίστασης στα εγχειρίδια της περιόδου 

1950-2000», 3ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα, στο http//: www. 

elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praktika%2011/palikidis.htm 

http://www.ekedisy.gr/
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Επταετίας,  ο Παπαδάκης και η  Σπαθαράκη12  για την ανελευθερία στα πανεπιστήμια, 

ο Τερζής13 την Εκπαιδευτική πολιτική και Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.  

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην επιβλέπουσα 

καθηγήτριά μου Σταυρούλα Μαυρογένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος 

Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών για τη διαρκή υποστήριξη και 

συνεργασία καθώς επίσης τον κ. Στράτο Δορδανά, Επίκουρο καθηγητή Ιστορίας στο 

τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για τη 

συμπαράσταση καθώς, επίσης, την κα. Ελένη Νουκάρη για την επιμονή της και τις 

πολύτιμες συμβουλές της. 

 

Θέμα – σκοπός 
 

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της θέσης και του ρόλου της Ιστορίας και 

του Πολιτισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-74). Θα 

διερευνηθεί κατά πόσο και αν το δικτατορικό καθεστώς προσπάθησε να προβεί σε 

αλλαγές με προσθήκες ή αφαιρέσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλαγές σχολικών 

εγχειριδίων της γλώσσας και της ιστορίας, αν κυκλοφόρησαν νέα σχολικά εγχειρίδια ή 

επιλέχθηκαν από τα ήδη κυκλοφορούντα. 

 

Στόχοι- Ερευνητικά ερωτήματα 
Ποια εγχειρίδια γλώσσας κυκλοφόρησαν για το δημοτικό και ποια για το τότε 

εξατάξιο γυμνάσιο. Τα Αναγνωστικά του δημοτικού και τα Νεοελληνικά 

Αναγνώσματα του γυμνασίου εμφανίσθηκαν για πρώτη φορά ή ήταν επανεκδόσεις 

βιβλίων παλαιότερων χρόνων; Υπήρχαν βιβλία που κυκλοφορoύσαν για πολλά χρόνια; 

                                                        
12 Παπαδάκης, Ν.,  Σπαθαράκη, Α., Ο κανόνας της απόλυτης βεβαιότητας των αποτελεσμά-

των: Εξουσία και έλεγχος στην Εκπαιδευτική και Πανεπιστημιακή πολιτική της Απριλιανής 

Δικτατορίας»  στο  http://www.eriande.elemedu.upatras.gr>synedria>synedrio3>papadakis 

13 Τερζής, Ν., Εκπαιδευτική Πολιτική, Προγράμματα και Πραγματικότητα, Πράγματα και 

Πρόσωπα, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1993 
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Υπήρξε έκδοση κάποιου νέου βιβλίου στη διάρκεια της χούντας; Υπήρξαν 

μεμονωμένοι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με τη συγγραφή σχολικών βιβλίων όπως 

παλαιότερα ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, η Γαλάτεια Καζαντζάκη ή ήταν συλλογικά 

έργα ομάδας λογοτεχνών; Ποιοι συγγραφείς περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια; Πως 

περνούσαν τα ιδεώδη στα παιδιά; 

Όσον αφορά τα βιβλία της Ιστορίας τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποια χρησιμοποιήθηκαν, ποιοι ήταν οι συγγραφείς τους, 

ποια διδακτέα ύλη χρησιμοποιήθηκε, στα κείμενα τι είδους εκφράσεις 

χρησιμοποιούνται για τους Έλληνες και ποιες για άλλους λαούς; 

 

Μεθοδολογία 
Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 

είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση. Μέσω της χρήσης της υπάρχουσας γνώσης θα 

προσπαθήσω με κριτική ματιά να πλαισιώσω και να συγκρίνω τα αποτελέσματα που 

θα εντοπίσω. Επίσης, θα χρησιμοποιήσω αρχειακό υλικό, που πιθανόν βρω, από το 

οποίο θα εντοπίσω όλες τις μεταβολές που υπήρξαν στην προώθηση της εκπαίδευσης 

και τυχόν ιδεολογιών.  

Συγκεκριμένα, ο μεθοδολογικός σχεδιασμός ενός ερευνητή είναι ο 

πρωταρχικός στόχος. Το  πρώτο διευρευνητικό βήμα αφορούσε την επισκόπηση τυχόν 

κενού στη μελέτη της δικτατορικής εκπαιδευτικής πολιτικής, με σκοπό να καθοριστεί 

το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης. Έπειτα, από αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας 

περιορίστηκε η έρευνα στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και μόνο δύο διδακτικών αντικειμένων, αυτού της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας. Ο 

απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να συμβάλει στην κατανόηση της ιδεολογίας που 

προώθησε η δικτατορία μέσα από τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το 

συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε λόγω της περιοσμένης ερευνητικής δραστηριότητας.  

Στο δεύτερο στάδιο μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και η άντληση 

πληροφοριών σχετικά με το θέμα διερεύνησης. Η βιβλιογραφική επισκόπηση 

συμβάλει θετικά στην δόμηση της έρευνας, διότι καθιστά συγκρίσιμη την έρευνα με 

την υπάρχουσα γνώση. Πέρα από τις βιβλιογραφικές πηγές μελετήθηκαν και 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.  

Στο  τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η  συγκέντρωση και επεξεργασία όλων 

των πληροφοριών. Δόθηκε έμφαση στην παρατήρηση κάποιας σύγκλισης απόψεων 
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μεταξύ ερευνητών, αλλά κυρίως κατά πόσο υποστηρίζεται η ίδια άποψη περί της 

επιδιωκούσας ιδεολογίας που το δικτατορικό καθεστώς προωθούσε.   

Στο τέταρτο, και τελευταίο, στάδιο έγινε η προσπάθεια συγγραφής ενός 

δημιουργικού κειμένου. Αναλύθηκαν τα ευρήματα της έρευνας με στόχο την εξαγωγή 

κατανοητών συμπερασμάτων για να δοθεί μια ευρύτερη αλλα και στοχευμένη 

παρουσίαση της ιδεολογίας και των αλλαγών που προωθούσε και επιθυμούσε το 

δικτατορικό καθεστώς.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι αναπόσπαστο τμήμα των διάφορων εκπαιδευτικών 

πολιτικών που προσπάθησε να εφαρμόσει το ελληνικό κράτος. Έτσι επί σειρά ετών 

επηρεάστηκαν καθοριστικά από την αναρρίχηση στην πολιτική σκηνή της χώρας, 

συντηρητικών ή προοδευτικών κυβερνήσεων. Πέρα βέβαια από το ότι αντανακλούν 

τις απόψεις, της κάθε φορά εκλεγμένης κυβέρνησης, αντανακλούν και τις τάσεις που 

υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία των χρόνων στους οποίους κυκλοφόρησαν. 

Τα σχολικά βιβλία εκτός από φορείς γνώσης είναι και φορείς ιδεολογίας. 

Μεταβιβάζουν ιδέες που επικρατούν και γίνονται αποδεκτές την εποχή που αυτά 

κυκλοφορούν. Προσπαθούν να επηρεάσουν το μαθητικό πληθυσμό με πρότυπα 

κοινωνικής συμπεριφοράς, ώστε να «περάσουν» συγκεκριμένες κοσμοαντιλήψεις, 

νοοτροπίες και στάσεις. Πολλοί μέσω αυτών προσπαθούν να ελέγξουν το σχολείο και 

τα πρότυπα κοινωνικοποίησης των νέων.14 

 Διάφοροι μελετητές  όπως ο Τσουκαλάς15, ασχολήθηκαν με τη λειτουργία των 

εκπαιδευτικών μηχανισμών και τα μέσα που αυτοί χρησιμοποιούν ώστε να επιτύχουν 

τους στόχους τους. 

Τα σχολικά βιβλία δημιουργήθηκαν με τη μορφή που είναι γνωστά τους 

τελευταίους αιώνες όταν στα εθνικά κράτη άρχισε να γενικεύεται η εκπαίδευση των 

μαθητών.16 

Μόλις το 1895, στο κατώφλι του 20ου αιώνα, η κυβέρνηση Δεληγιάννη 

επέτρεψε την ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε εγχειριδίου για τους μαθητές του 

γυμνασίου. Για τις κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ενέκρινε πολλά παράλληλα 

βιβλία τα οποία εγκρίνονταν για μια πενταετία.  

Το 1907 σταμάτησε ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην κυκλοφορία και 

εφαρμογή των σχολικών βιβλίων με τον νόμο ΓΣΑ΄. Ήταν ένας νόμος που αύξησε 

αντί να ελαττώσει τον έλεγχο του κράτους στην εκπαίδευση. Με τον νόμο αυτό άρχισε 

                                                        
14 Aχιλ. Γ. Kαψάλης-Δημ. Φ. Xαραλάμπους: Σχολικά Eγχειρίδια: θεσμική εξέλιξη και 

σύγχρονη προβληματική, Μεταίχμιο, Aθήνα 2008 (2η έκδοση-αναθεωρημένη), σσ. 397 (1η 

έκδοση: Αθήνα, Έκφραση, 1995, σσ. 253).  

15 Τσουκαλάς, Κ., Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών 

μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα.  

16 Κανταρτζή, Ε., ό.π. υποσημ. 6 
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ξανά η παρέμβαση του κράτους καθώς εγκρίθηκε πάλι ένα σχολικό βιβλίο ανάμεσα 

όμως από τρία βραβευμένα. Ο νόμος παρείχε το δικαίωμα στην επιτροπή να αλλάξει 

και να συμπληρώσει το βιβλίο που είχε εγκρίνει εφόσον δεν την ικανοποιούσε 

απόλυτα. Ο παραπάνω νόμος καθιέρωσε  την κυκλοφορία των πρώτων κρατικών 

αναγνωστικών. Παράλληλα εμφανίστηκε στην αγορά και το βιβλιόσημο. 

Το ζήτημα λοιπόν της χρήσης σχολικών εγχειριδίων απασχόλησε το ελληνικό 

κράτος και τις εκάστοτε κυβερνήσεις από τη στιγμή της ίδρυσής του.  Στα χρόνια που 

πέρασαν και ως το 1937 συγκρούονταν στην εκπαιδευτική πολιτική της κυκλοφορίας 

των σχολικών βιβλίων δυο τάσεις, αυτή του ελεύθερου ανταγωνισμού και αυτή του 

κρατικού μονοπωλίου. 

Από το 1880 οι κυβερνήσεις των Τρικούπη και Θεοτόκη άσκησαν πιο ασφυκτικό 

κρατικό έλεγχο στα σχολικά βιβλία. Κυκλοφόρησαν και χρησιμοποιήθηκαν 

ομοιόμορφα εγχειρίδια, ελεγχόταν το περιεχόμενό τους, καθιερώθηκαν κριτικές 

επιτροπές με στόχο τον απόλυτο έλεγχο των γνώσεων αλλά και της ιδεολογίας και των 

στάσεων που έπρεπε να περάσουν στους μαθητές.  

Μια σειρά νόμων που υιοθετήθηκαν φανερώνουν τις απόψεις της κυβέρνησης 

Τρικούπη. Έτσι καταργήθηκε ο ελεύθερος ανταγωνισμός στη χρήση σχολικών 

βιβλίων και προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για τη συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων, 

κάθε τέσσερα χρόνια. Κριτικές επιτροπές των οποίων τα μέλη επιλέγονταν από τον 

υπουργό έδιναν τετραετή έγκριση στα σχολικά εγχειρίδια. Αργότερα από το 1893 η 

έγκριση  έγινε τριετής. 

Δυο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με νόμο που έφερε το κόμμα του Δεληγιάννη το 

1895, όπως προαναφέρθηκε, η έγκριση έγινε πενταετής και υιοθετήθηκε η ελεύθερη 

χρήση οποιουδήποτε εγχειριδίου στο γυμνάσιο, στις δε χαμηλότερες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης εγκρίθηκαν πολλά παράλληλα βιβλία. 

Αναφέρθηκε ήδη ότι με την είσοδο στον 20ο αιώνα ο ελεύθερος ανταγωνισμός 

επέζησε ως το 1907. Ο ασφυκτικός έλεγχος του κράτους στα σχολικά εγχειρίδια 

επανήλθε στα επίπεδα πριν το 1895 αφού κατάργησε τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ο 

νόμος ΓΣΑ΄ επέβαλε το ένα και μοναδικό εγχειρίδιο το οποίο επιλεγόταν όμως μεταξύ 

τριών βραβευμένων, δίνοντας την ευχέρεια στην κριτική επιτροπή  εάν δεν την 

ικανοποιούσε πλήρως το βιβλίο που επιλέχθηκε να το τροποποιήσει ή να το 

συμπληρώσει. 
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Για να γίνει κατανοητή η εκπαιδευτική πολιτική των Συνταγματαρχών και η 

επέμβασή τους ή όχι στα σχολικά εγχειρίδια, ακολουθεί σύντομη αναφορά των 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών  των κυβερνήσεων προηγούμενων ετών. 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η πρώτη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν αυτή 

του 1917-1920, η οποία κατάργησε το κρατικό μονοπώλιο του σχολικού βιβλίου και 

το μοναδικό υποχρεωτικό ανάγνωσμα17 για τους μαθητές και καθιέρωσε τη δημοτική 

γλώσσα, τόσο ως μέσο διδασκαλίας όσο και ως αντικείμενο μάθησης, στο δημοτικό 

σχολείο.  

Την περίοδο αυτή η προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης  υποστήριζε ότι η 

διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας έπρεπε να είναι υποχρεωτική στο δημοτικό 

σχολείο και ζήτησε συνεργασία από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο,  τα μέλη του οποίου 

πίστευαν ότι θα βελτιωνόταν η εκπαίδευση με την καθιέρωση της δημοτικής. 

Ο όμιλος αυτός είχε δημιουργηθεί από λογοτέχνες, εκπαιδευτικούς και 

πολιτευόμενους  το 1910 και επειδή σκοπός του ήταν η μεταρρύθμιση της ελληνικής 

παιδείας από το 1911 άρχισε να εκδίδει  κάποια εκπαιδευτικά και διδακτικά βιβλία.  

Το υπουργείο εξέδωσε γενικές οδηγίες οι οποίες έπρεπε να τηρούνται από τους 

συγγραφείς στη συγγραφή των εγχειριδίων. Δεν υπήρχαν πια κριτικές επιτροπές 

διορισμένες από τον υπουργό, αλλά το εκπαιδευτικό συμβούλιο το οποίο ήταν μόνιμο 

και έκρινε κάθε χρόνο τα βιβλία. Ο αριθμός των βιβλίων που έπαιρναν έγκριση ήταν 

απεριόριστος και δε γινόταν με βάση κάποιο διαγωνισμό. Το ίδιο το Εκπαιδευτικό 

Συμβούλιο είχε τη δυνατότητα να εκδίδει οδηγίες για τη σύνταξη των βιβλίων. 

Το συμβούλιο αφού εξέτάζε τα βιβλία πρότεινε την έγκρισή τους κατά 

πλειοψηφία και κάθε χρόνο συνέτασσε τον κατάλογο των εγκεκριμένων βιβλίων ο 

οποίος δημοσιευόταν και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατόπιν όλων αυτών ο 

εγκεκριμένος κατάλογος στελνόταν στα σχολεία. Σε κάθε σχολείο προς το τέλος της 

σχολικής χρονιάς ο σύλλογος διδασκόντων  μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού 

που δίδασκε το μάθημα αποφάσιζε τη χρήση ενός εγχειριδίου από τα εγκεκριμένα το 

οποίο και θα χρησιμοποιόταν για τα επόμενα δυο χρόνια. 

                                                        
17 Ράπτης, Π., “Η συμβολή του Μανώλη Τριανταφυλλίδη στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 

του 1917-1920”2ο Διεθνές Συνέδριο, Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα: Ιστορικο-

Συγκριτικές Προσεγγίσεις, Πάτρα4-6/10-2002, Πανεπιστήμιο Πατρών στο 

http://www.elemedu.upatras/eriande/synedria/synedrio2/raptis.htm 
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Τη μεταρρύθμιση αυτή στήριξαν τα ιδρυτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου «o 

Δημήτρης Γληνός  που ήταν Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, ο 

Μανόλης Τριανταφυλλίδης και ο Αλέξανδρος Δελμούζος, και οι δύο Ανώτεροι 

Επόπτες της Δημοτικής Εκπαίδευσης»18. 

Έτσι με διάταγμα που έγινε νόμος του κράτους  με την επιστροφή του Ελευθερίου 

Βενιζέλου, υπήρξε η συγγραφή των πρώτων διδακτικών βιβλίων στη δημοτική 

γλώσσα, «Τα Ψηλά Βουνά» και το «Αλφαβητάρι με τον Ήλιο». 

Ο ίδιος ο Βενιζέλος πίστευε πως τα βιβλία αυτά, που ήταν  γραμμένα στη 

δημοτική γλώσσα, ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του στις νεότερες γενιές των 

Ελλήνων. Ο στόχος των σχολικών βιβλίων ήταν όχι μόνο αναγνωστικός και 

γλωσσικός αλλά όφειλαν και να «επιδιώκωσι δια του περιεχομένου τους τον 

καθολικόν σκοπόν του σχολείου, ήτοι την θρησκευτικήν, ηθικήν και εθνικήν 

αγωγήν».19 Τα νέα αυτά βιβλία ήταν διαφορετικά από τα παλαιότερα καθώς είχαν 

εικονογράφηση που συνόδευε τα κείμενα (ο Κωνσταντίνος Μαλέας το Αλφαβητάρι με 

τον Ήλιο και ο Ρούμπος Τα Ψηλά Βουνά), γλαφυρή διήγηση και απεικόνιζαν την 

πραγματικότητα της τότε εποχής. 

Στη συγγραφή των βιβλίων, πέραν του Ζαχαρία Παπαντωνίου, συμμετείχαν 

συγγραφείς αναγνωρισμένου κύρους της εποχής όπως ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο 

Παύλος Νιρβάνας, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας και πολλοί άλλοι που έγραψαν 

αναγνωστικά με στόχο τη διάπλαση της παιδικής ψυχής. 

Οι δημοτικιστές ήθελαν να αναμορφώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά  όλες 

οι πρωτοβουλίες αυτές έπαυσαν να ισχύουν και τελικά καταργήθηκαν με την 

απομάκρυνση του Ελευθερίου Βενιζέλου από την εξουσία το 1920 οπότε και 

ανακόπηκε η φιλελεύθερη πολιτική στην έκδοση σχολικών βιβλίων.  

                                                        
18 Κουλούρη, Χ., « Γλωσσικός διχασμός και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», Το Βήμα Online, 

άρθρο της 22ας Ιουνίου 1997, στο 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=89209&ct=114&dt=22/06/1997 

19 Δημαράς, Α., “Πνευματικός βίος και πολιτισμός από το 1913-1941. Ιδεολογικά ρεύματα, 

Εκπαίδευση, Λογοτεχνία, Τέχνη. Εκπαίδευση 1913-1941”, στην Ιστορία Ελληνικού  Έθνους, 

Τόμος ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, σελ. 489 
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Στη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου «Από τις κριτικές ξεχωρίζει η Έκθεση 

προς το Υπουργείο Παιδείας (1921) της επιτροπής σοφών και ανώτερων 

εκπαιδευτικών διορισμένων να μελετήσουν τα ζήτημα της γλωσσικής διδασκαλίας».20 

 Από την Επιτροπεία, που διορίστηκε με την αλλαγή κυβέρνησης, με στόχο να 

εξετάσει τη γλωσσική διδασκαλία των δημοτικών σχολείων, προτάθηκε «η ποινική 

δίωξη των υπαίτιων και η καύση των αναγνωστικών που είχαν προταθεί από 

αυτούς».21 

Ακολούθως, η επόμενη Βουλή ψήφισε στις 9 Ιουνίου του 1921 νόμο «Περί 

εισαγωγής ως αναγνωστικών βιβλίων εις τα δημοτικά σχολεία των καταλληλότερων εκ 

των προ του 1917 εγκεκριμένων».22 

Από το 1920 ως το 1929 η πολιτεία άρχισε μια σειρά προσπαθειών χωρίς 

συντονισμό  οι οποίες  έμειναν σε θεωρίες και δεν εφάρμοσαν τις εξαγγελίες των 

ιθυνόντων αφού οι κυβερνήσεις,  που ήταν συντηρητικές, προέβαιναν σε διώξεις του 

Α. Δελμούζου από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών (1925) και του Μ. Κουντουρά 

από το Διδασκαλείο Θηλέων της Θεσσαλονίκης (1928).23 

Ήταν η περίοδος του κρατικού δημοτικισμού όπως χαρακτηρίστηκαν αυτές οι 

προσπάθειες από πολλούς μελετητές.  

Όσον αφορά το κοινωνικό επίπεδο οι συνθήκες οι πολιτικές και οι κοινωνικές 

μεταβλήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Αυτό έγινε ακόμα πιο ορατό με την Μικρα-

σιατική Καταστροφή και το διωγμό των Ελλήνων της Θράκης και της Μικράς Ασίας. 

Με την έλευση των προσφυγικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής 

Θράκης στην Ελλάδα, διαφοροποιήθηκαν τα γλωσσικά δεδομένα. Στο ελληνικό 

κράτος πλέον υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που μιλούσαν, την ίδια γλώσσα, με 

διαφορετικές όμως διαλέκτους. 

Το 1927 θεσμοθετήθηκε νέο Σύνταγμα  και υπήρχαν πολιτικές αντιπαραθέσεις 

ανάμεσα στον Αλ. Δελμούζο και τον Δ. Γληνό. Η κατάσταση αλλάζει με την εκλογή 

                                                        
20 Μαργαρίτη-Ρόγκα, Μ., Κυριαζής, Δ., Λιόσης, Ν., Παπαναστασίου, Γ., Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ, 

Νέα Ελληνική, Γενικά, Το γλωσσικό ζήτημα, Το νεοελληνικό λεξιλόγιο, Νεοελληνική 

διαλεκτολογία, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 2016 

21 Κουλούρη, Χ., ό.π. υποσημ.15 

22 Δημαράς, ό.π. υποσημ. 16, σελ 490 

23 Στο ίδιο,  σ. 491 
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το 1928 των Φιλελευθέρων και εισάγονται μεταρρυθμιστικές προτάσεις στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.24 

Για πρώτη φορά προβλεπόταν αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία 

μεταφρασμένων αρχαίων ελληνικώνκειμένων (Ομήρου και Ηροδότου) στις πρώτες 

τάξεις του νεοσύστατου εξατάξιου γυμνασίου. Το Π.Δ. «Περί αναλυτικού 

προγράμματος διδακτέων μαθημάτων σχολείων Μ. Εκπαιδεύσεως δια το σχολικόν 

έτος 1931-1932» (ΦΕΚ 12Α/13-1-1932)25 καθόριζε ότι η διδασκαλία των εκτενών 

κειμένων θα γινόταν από το πρωτότυπο, ωστόσο θα συμπληρωνόταν με την ανάγνωση 

γλαφυρής μετάφρασης.  

Τα σχολικά βιβλία με το νόμο διαιρέθηκαν σε διδακτικά βιβλία, σε βοηθήματα και 

σε ελεύθερα αναγνώσματα. Τα δυο πρώτα εγκρίνονταν από το Υπουργείο Παιδείας και 

ακολούθως εισάγονταν στα σχολεία. Επιπλέον η κατηγορία των διδακτικών βιβλίων 

διαιρέθηκε σε αναγνωστικά και εγχειρίδια. Η γλωσσική και λογοτεχνική μόρφωση 

συντελείται μέσω των αναγνωστικών, όπως και η εθνική, ηθική και θρησκευτική 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

Τα εγχειρίδια αφορούσαν τις γνώσεις των παιδιών σε σχέση με τις διάφορες 

επιστήμες. Τα βοηθήματα, που καθιερώθηκαν για πρώτη φορά, στόχο είχαν τις πιο 

πλήρεις γνώσεις των παιδιών καθώς και την έρευνα  από μέρους τους, αλλά 

αποτελούσαν και χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. 

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν διαφορετικό από το παλαιότερο και 

ενσωμάτωνε δομικές μεταβολές. Το Δημοτικό σχολείο από τετράχρονο έγινε πια 

εξάχρονο, δόθηκε μεγάλη σημασία στο μάθημα της Νέας Ελληνικής γλώσσας και 

ενισχύθηκε η διδασκαλία της δημοτικής. 

Στη Μέση Εκπαίδευση υπήρξε αναβάθμιση του επαγγελματικού κλάδου, 

καθιερώθηκαν προαιρετικά μαθήματα, εγκρίθηκαν περισσότερα βιβλία ανά τάξη και 

οι μαθητές εφόσον επιδείκνυαν ιδιαίτερη κλίση σε κάποιο μάθημα επιτρεπόταν να 

διδαχθούν επιπλέον ύλη. 

Στην Εισηγητική Έκθεση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γόντικα το 1929 

αναφερόταν ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες 

                                                        
24 Δημαράς, Αλ., “Συντηρητική αντεπίθεση”, εφημερίδα Η Καθημερινή,  Ένθετο Επτά Ημέρες,  

31-10-1999, σ. 29 

25 ΦΕΚ 12Α/13-1-1932, “Περί αναλυτικού προγράμματος διδακτέων μαθημάτων σχολείων Μ. 

Εκπαιδεύ-σεως δια το σχολικόν έτος 1931-1932”. 
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της τότε ελληνικής κοινωνίας. Παραμελούσε την εκπαίδευση των μεγάλων μαζών του 

λαού, δε μελέτησε τις ανάγκες της κοινωνίας και γενικά η παιδεία ήταν ολιγαρχική. 

Την περίοδο του 1929 και αργότερα επηρέαζε τα θέματα της εκπαίδευσης με το 

κύρος του ο Ν. Εξαρχόπουλος, ο οποίος ήταν καθηγητής Παιδαγωγικών, Πρύτανης, 

Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. «Ο Εξαρχόπουλος θεώρησε ως 

ύψιστο σκοπό της ζωής την ηθική τελειότητα και την ευημερία του ανθρώπου... 

Διαρκώς τονίζει: Είναι ανάγκη να ανανεώσουμε τους εαυτούς μας, να αλλάξουμε τους 

τρόπους της σκέψεως και της πράξεως, να στηρίξουμε τη σχέση μας προς τους 

συνανθρώπους...να αναγνωρίσουμε και να δυναμώσουμε τις αρετές μας, να 

αντιμετωπίσουμε τις κακότητές μας και να τις καταπολεμήσουμε. Στην ίδια 

ανθρωπιστική και ανθρωποπλαστική κατεύθυνση κινούνται οι διάδοχοι του Ν. 

Εξαρχόπουλου Σπ. Καλιάφας, Κων. Σπετσιέρης, Ιωάννης Μαρκαντώνης και Ν. 

Μελανίτης.»26 

Αργότερα οι διάδοχοι του Δ. Γληνού, Χρ. Φράγκος, Κ. Σακκάς, κ.ά. προσπάθησαν 

να απομυθοποιήσουν την αυθεντία του Εξαρχόπουλου.  

Το 1931 με το νόμο 5045 «περί σχολικών βιβλίων», την εισήγηση του οποίου 

έκανε ο τότε υπουργός παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου, εκπαιδευτικοί και μαθητές, 

παροτρύνθηκαν να χρησιμοποιούν πέραν του εγχειριδίου και άλλα βοηθήματα και 

διδακτικά βιβλία. Γνώρίζαν έτσι όχι μόνο διάφορες απόψεις για το ίδιο θέμα αλλά και 

αντικρουόμενες. Δεν υπήρχε πια παθητική αποδοχή των γνώσεων αλλά ενθάρρυνση 

για κριτική και ενεργητική στάση από δασκάλους και μαθητές, ώστε μέσω έρευνας να 

αποκρυσταλλώσουν τη δική τους αντίληψη. Δεν υπήρχε πια η αυθεντία των σχολικών 

βιβλίων ούτε ήταν η μόνη και αλάνθαστη πηγή της γνώσης που θα έπρεπε να 

απομνημονευθεί. 

Το 1937 η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος θεσμοθέτησε τον νόμο 5911 με τον 

οποίο επανήλθε η συγκεντρωτική πολιτική  και αυξήθηκε ο έλεγχος του υπουργείου 

παιδείας στη συγγραφή και έγκριση των σχολικών εγχειριδίων. Τα εγχειρίδια 

επιλέγονταν από εγκεκριμένο κατάλογο που συνέτασσε το υπουργείο παιδείας. 

Ο νόμος αυτός ίσχυσε έως τον αναγκαστικό νόμο 952 του 1937 ο οποίος ίδρυσε 

τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ). Ο νόμος αυτός του Μεταξά  

                                                        
26 Ζιαζόπουλος, Ελ., Η Ιδεολογία της ελληνικής Παιδείας από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ως 

σήμερα, Η Ιδεολογία στην ελληνική Παιδεία από ιστορική θεώρηση,  στο Ιδεολογία και Παιδεία, 

Πρακτικά ΙΒ΄ Παιδαγωγικού Συνεδρίου, έκδοση «Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών», Αθήνα 1990, σελ. 178 
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ήταν ακραία προσπάθεια ιδεολογικού ελέγχου της εκπαίδευσης από το κράτος. Η 

κυβέρνηση Μεταξά αποπειράθηκε να ελέγξει απόλυτα το περιεχόμενο των βιβλίων 

και να τα προσαρμόσει στις αντιλήψεις της για την αγωγή των παιδιών. Με το νόμο 

αυτό καθιερώθηκε πια μόνο ένα διδακτικό βιβλίο για όλα τα σχολεία. 

Αν και αρκετά δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά τη δεκαετία του 1960, η 

προσπάθεια της μεταρρύθμισης που έγινε είχε κοινά χαρακτηριστικά με τις 

μεταρρυθμίσεις του 1913, του 1917 αλλά και του 1929.  

Το 1957 «με εντολή της τότε Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή Παιδείας που την αποτελούσαν κορυφαίες προσωπικότητες του Έθνους. 

Μετείχαν σ’ αυτή ο Ι. Θεοδωρακόπουλος, ο Ν. Λούρος, ο Κ. Μπόνης, ο Αλ. Τσιρι-

ντάνης, ο Ε. Παπανούτσος κ.ά.Τα πορίσματα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή  είναι 

σημαντικά και άσκησαν επίδραση στη διατύπωση των Νομοθετικών Διαταγμάτων που 

ακολούθησαν κατά τις επόμενες μεταρρυθμίσεις. Η επιτροπή τόνισε ότι η παιδεία 

είναι η πλέον θετική και παραγωγική επένδυση. Το ελληνικό και χριστιανικό πνεύμα 

έχουν δημιουργήσει για το έθνος μας μακράν και ιεράν παράδοσιν, που πρέπει να  

αποτελεί το απαρασάλευτο βάθρο για την εκπαίδευση των νέων μας.»27 

Είναι γνωστό ότι «Με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 

επαναλαμβάνεται, μετά το 1917 και 1929, ακόμη μια φορά η προσπάθεια για την 

υλοποίηση των στόχων του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού και την αλλαγή του 

βαυαρικού πνεύματος από τη νεοελληνική εκπαίδευση.»28 

Με τη μεταρρύθμιση αυτή κατοχυρώθηκε η «δωρεάν παιδεία», υπήρξε μείωση 

του σχολαστικισμού, καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, νέα μαθήματα και νέα 

βιβλία. Οι αλλαγές αυτής της μεταρρύθμισης ήταν ριζοσπαστικές για την εποχή εκείνη 

και ως στόχο είχαν την αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας και τη μόρφωση των 

παιδιών όλων των κοινωνικών τάξεων. 

Μετά την πολιτειακή κρίση του 1965 η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση άρχισε να 

ακυρώνεται. Ο υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης των αποστατών Ε. Σαββόπουλος 

συνέστησε επιτροπή με αρμοδιότητα την κρίση των βιβλίωντης μεταρρύθμισης  ώστε 

αυτά ή να μείνουν στην εκπαίδευση ή να πολτοποιηθούν. 

                                                        
27 Στο ίδιο, σελ. 179 

28 Χατζηστεφανίδης, Θ., Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης (1821-1986), Β΄ έκδοση, 

εκδόσεις  Δημ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1990 
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Όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, το 1963 το κόμμα της Ένωσης Κέντρου με 

πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου  ανέλαβε  την εξουσία. Ο Πρωθυπουργός  όντας 

αρχηγός του κόμματος επιλέγει να κρατήσει και το Υπουργείο Παιδείας  επιδιώκοντας 

να δείξει τη σημασία που είχε για τον ίδιο η Παιδεία και κατ’ επέκταση το ενδιαφέρον 

του γι’ αυτήν. Ο Γ. Παπανδρέου ως υπουργός Παιδείας επέλεξε  για συνεργάτες του  

τον Λουκή Ακρίτα και τον Ευάγγελο Παπανούτσο ο οποίος ανέλαβε Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. 

Ο Ευάγγελος Παπανούτσος, που θεωρούσε τον εαυτό του συνεχιστή του 

Δελμούζου και του Τριανταφυλλίδη, στους Αγώνες και Αγωνία γιατην Παιδεία 

αναφέρει στην Εισηγητική έκθεση του Ν.Δ. 4379/64 για την Κυβέρνηση της Ένωσης 

Κέντρου: «Πιστή εις την υπόσχεσίν της, την δοθείσαν εις τον ελληνικόν λαόν δια των 

προγραμματικών δηλώσεών της, να λάβη ταχέως σύντομα μέτρα δια την ανόρθωσιν 

της Εθνικής Παιδείας, την οποίαν θεωρεί προϋπόθεσιν δια την οικονομικήν ανάπτυξιν 

της χώρας και την πνευματικήν προκοπήν του Έθνους, η Κυβέρνησις προτίθεται να 

φέρη προς ψήφισιν εις την Βουλήν τρία βασικής σημασίας εκπαιδευτικά νομοσχέδια. 

Το πρώτον δια την οργάνωσιν της Γενικής Εκπαιδεύσεως πρώτου και δεύτερου 

βαθμού (Στοιχειώδους και Μέσης), το δεύτερον δια την διαρρύθμισιν της Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και το τρίτον δια την βελτίωσιν της Ανωτάτης 

Εκπαιδεύσεως. Εκ τούτων το πρώτον κατατίθεται σήμερον τα άλλα δύο θα 

ακολουθήσουν».29 

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση η Εθνική Παιδεία  όφειλε να έχει κατά βάσιν 

ουμανιστικό χαρακτήρα γιατί αυτόν επέβαλε και η  μακρά παράδοσις του Έθνους και 

η έννοια της υψηλόφρονης αγωγής. Ο ανθρωπισμός όμως δεν θα προσηλωνόταν στην 

παθητική λατρεία νεκρών τύπων του παρελθόντος, ούτε ήταν αντίθετος με τις Θετικές 

Επιστήμες  και την Τεχνικήν, αλλά θα παρέμενε πιστός στο βαθύτερο νόημα της 

Ελληνικής Παιδείας και της Χριστιανικής Πίστεως και θα εγκολπωνόταν τα μεγάλα 

πνευματικά ρεύματα της εποχής μας και στον στόχον του είχε τη βελτίωσιν και τον 

ευγενισμόν της ατομικής και της συλλογικής ζωής του Ανθρώπου. Στην Εισηγητική 

Έκθεση αναφέρεται ότι καθιερώνεται  η δωρεάν εκπαίδευση στα Δημόσια  Σχολεία 

όλων των βαθμίδων και για όλους τους μαθητές και είναι υποχρεωτική εκπαίδευση 

εννέα ετών. Ύστερα από συνεχείς προσπάθειες ψηφίστηκε από την  Επιτροπή  

εξουσιοδοτήσεως της Βουλής και έγινε νόμος του κράτους  το Ν.Δ. 4379/1964.  

                                                        
29 Παπανούτσος, Ε., Αγώνες και Αγωνία για την Παιδεία, Αθήνα 1965, σ. 337 
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Στον παραπάνω νόμο 4379/64 διαπιστώνουμε συγκεκριμένες διατάξεις για την 

ελληνική εκπαίδευση καθώς εφαρμόζονται οι επιταγές του άρθρου 16  του 

Συντάγματος του 1952. 

Οι προβλέψεις για τη Μέση Εκπαίδευση του Ν.Δ 4379/64 ήταν: «Παιδευτικό 

έργο του γυμνασίου πρέπει να είναι: α) Η Θρησκευτική αγωγή των μαθητών κατά τα 

δόγματα και διδάγματα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Θρησκείας και η εθνική και 

ηθική διαπαιδαγώγησης αυτών κατά τας αρχάς του δημοκρατικού πολιτεύματος της 

χώρας. β) Η καθοδήγησις των μαθητών με σκοπόν να προσπελάσουν ούτοι τον 

Αρχαίον Ελληνικόν Κόσμον, την ιστορίαν και την τέχνην του και να γνωρίσουν 

σοβαρά έργα της ελληνικής Γραμματείας των νεωτέρων χρόνων... 4. Η πρώτη 

προσπέλασις των μαθητών εις την αρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν γίνεται εις την τρίτην 

Γυμνασίου δια τριώρου καθ’ εβδομάδα διδασκαλίας της γραμματικής του Αττικού 

Λόγου μετά φραστικών ασκήσεων εκ περικοπών αρχαίων κειμένων» (άρθρον 8) 

Για το Λύκειον:«...Εις το Λύκειον οι μαθητές πρέπει: 

α) Να εμβαθύνουν εις το πνεύμα του Χριστιανισμού και να κατανοήσουν τον 

ρόλον της ορθοδοξίας εις την ιστορίαν του Ελληνικού Εθνους.  

β) Να εξευγενίσουν την προσωπικότητά τους δια της μελέτης των έργων των 

αρχαίων συγγραφέων και της εκκλησιαστικής φιλολογίας (κατά κύριον λόγον εις το 

πρωτότυπον) και ναεκτιμήσουν την αξίαν της αρχαίας Ελληνικής και Χριστιανικής 

γραμματείας και Τέχνης».30 

3. «Ο τύπος του Λυκείου είναι κατά τους παιδευτικούς σκοπούς και το 

πρόγραμμα μαθημάτων, ενιαίος, καταργουμένης της διακρίσεως μεταξύ Γυμνασίων 

θεωρητικής κατευθύνσεως (κλασσικών) και Γυμνασίων πρακτικής κατευθύνσεως 

(Πρακτικών Λυκείων)» (άρθρον 10).31 

Για τη μέση εκπαίδευση η φοίτηση «θα καλύπτει το χρόνο της εφηβικής 

ηλικίας (13ο ως 18ο έτος) και θα περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων, το γυμνάσιο και 

το λύκειο με τριετή φοίτηση τον κάθε τύπο. Επειδή όμως κάθε τύπος έχει ξεχωριστό 

κοινωνικό προορισμό και ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα αποτελεί αυτοτελή 

σχολική μονάδα με δική της διεύθυνση, με δικό της διδακτικό προσωπικό και δικό της 

                                                        
30 Πετάνης, Α., Το πέρασμα της ιδεολογίας στο μαθητή, στο Ιδεολογία και Παιδεία, Πρακτικά 

ΚΒ΄ Παιδαγωγικού Συνεδρίου, έκδοση “Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδευτικών Λειτουργών”,  

Αθήνα 1990 , σελ. 131-132 

31 Στο ίδιο, σελ. 132 
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αρχείο (άρθρο 1). Στο γυμνάσιο εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου χωρίς 

εξετάσεις. Το γυμνάσιο θα έχει προορισμό να προσφέρει «επιμελημένην θρησκευ-

τικήν και ηθικήν αγωγήν κατά το στάδιον της πρώτης ήβης». 32 

Αντίστοιχη Εισηγητική Έκθεση υπήρξε  επίσης για την Τεχνική Εκπαίδευση η 

οποία  κατατέθηκε στη Βουλή το Μάιο του 1965 αλλά δεν πρόφτασε να ψηφιστεί 

γιατί τον Ιούλιο του ίδιου έτους διαλύθηκε η κυβέρνηση Παπανδρέου.  

 Και η μεταρρύθμιση όμως αυτή διαπιστώθηκε ότι υπάκουε στο τότε 

Σύνταγμα. Το Σύνταγμα του 1952 όπως προαναφέρθηκε καθόριζε στο άρθρο 16 το 

ιδεολογικό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης:«η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν 

και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη 

βάσει των ιδεολογικών κατευθύνσεων του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού...». 

«Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που άρχισε το 1964 με το Ν.Δ. 4379 και 

προγραμματιζόταν να συμπληρωθεί με άλλα νομοθετήματα, ανήκει στη σειρά των 

προσπαθειών για τη μεταβολή του πνεύματος, που κυριαρχεί στη νεοελληνική 

εκπαίδευση από το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα. Είναι και αυτή μια 

καινούρια έκφραση του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, όπως φαίνεται καθαρά τόσο 

από το κείμενο του διατάγματος, όσο και από την εισηγητική έκθεση που το 

συνοδεύει».33 

Η δεκαετία αυτή χαρακτηρίστηκε από «την ένταξη χιλιάδων ανθρώπων στο 

δημόσιο τομέα και την αύξηση της ελεύθερης απασχόλησης (δικηγόροι, μηχανικοί, 

αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι κλπ.), σε μια κοινωνία που λειτουργούσε στη βάση 

δημιουργίας ενός υπερδιογκωμένου κρατικού μηχανισμού και ενός υπερπληθυσμού 

των λεγόμενων ελεύθερων επαγγελμάτων».34 

Η Επταετία ακύρωσε τη μεταρρύθμιση του 1964 παίρνοντας μια σειρά 

αντιμεταρρυθμιστικών μέτρων. Η χούντα των συνταγματαρχών επέβαλε και 

λογοκρισία απαγορεύοντας πολλά βιβλία, συντάχθηκαν για το σκοπό αυτό και μαύρες 

λίστες βιβλίων, δηλαδή των απαγορευμένων να πωλούνται στα βιβλοπωλεία. 

Παράλληλα υποχρεώθηκαν να κλείσουν βιβλιοπωλεία που χαρακτηριζόταν επικίνδυνα 

                                                        
32 Χατζηστεφανίδης , ό.π. υποσημ, 28 

33 Δημαράς, Α., Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Εκδόσεις Νέας Ελληνικής, 

Βιβλιοθήκης, Τόμος Β΄, Αθήνα 1986 

34 Κάτσικας, Χ., -Θεριανός, Κ., Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους μέχρι το 2004, εκδόσεις Σαββάλας, 2004 
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για το καθεστώς. Τα βιβλία που ελέγχονταν και φυσικά λογοκρίνονταν είχαν τη 

σφραγίδα «έχει λογοκριθεί». Την περίοδο αυτή απαγορεύθηκαν βιβλία όπως «Η ζωή 

εν τάφω» του Στρατή Μυριβήλη, η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή κλπ. Επιπλέον υπήρξε 

απαγόρευση της διδασκαλίας του «Επιτάφιου» του Περικλή στα σχολεία ώστε να μην 

υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβήτηση του κράτους από τους μαθητές. 

Με το νόμο 129/1967 απαγορεύθηκαν και αποσύρθηκαν όλα τα βιβλία που 

είχαν εκδοθεί με τη μεταρρύθμιση του 1964.  Τα βιβλία κρίθηκαν από επιτροπές που 

συστάθηκαν και διατάχθηκε η πολτοποίησή τους. Επανήλθαν στην εκπαίδευση τα 

βιβλία που είχαν κυκλοφορήσει πριν το 1963.  Όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

Επταετίας διατρεχόταν από εθνικούς σκοπούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

1. ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 
Ο όρος «ιδεολογία» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι 

απόδοση του γαλλικού όρου ideologie ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον Γάλλο 

φιλόσοφο AntoineL.C. DESTUTTdeTRACY, την περίοδο του ευρωπαϊκού διαφωτι-

σμού, στο έργο του “Elementsd’ ideologie” για να δηλώσει την επιστήμη των ιδεών. 

Υποδήλωνε περιεκτικά όλο το πλέγμα των γνωστών τότε επιστημονικών θεωριών και 

ιδεών. Ο όρος αργότερα συσχετίστηκε με τη θεωρία περί «ειδώλων» του Francis 

BACON.  

Μια άλλη ιστορικο-εννοιολογική εκδοχή είναι η Ναπολεόντειος με την έννοια 

της «ψεύτικης θεωρίας και πεπλανημένης αντίληψης» για τον κόσμο των 

αντικειμένων. 

Μια επιπρόσθετη εκδοχή είναι η μαρξιστική-εγγελειανή-λενιστική γενική 

θεωρία για την κατάργηση των κοινωνικών τάξεων και την ανάληψη της εξουσίας από 

την εργατική τάξη των προλετάριων.  

Ως προς τη γνωσιοκριτική φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία, ιδεολογία είναι 

προϊόντης κοινωνικής δύναμης της επιστήμης με καταλυτική κοινωνιοκριτική 

επίδραση καθώς εξελίσσεται σε ιδεολογιοκριτική, σε κριτική της θρησκείας, με την 

έννοια του FEVERBACH, ή στο πλήθος των ιδεολογικών προϊόντων της γνωσιο-

λογικοκοινωνικής «κριτικής θεωρίας» των MANNHEIM, HORKHEIMER και άλλων, 

εκπροσώπων της «Σχολής της Φραγκφούρτης», με διάφορες αποφάνσεις ή θέσεις για 

το «τέλος της ιδεολογίας» κατά D. BELL (1960), για τις προοπτικές ανάπτυξης ενός 

“τεχνικού κράτους” κατά H. SCHELSKY (1965), ενός ήδη υπαρκτού και ραγδαία 

αναπτυσσομένου επιστημονικού κατά J. HABERMAS (1966), για την κριτική του 

ολοκληρωτισμού φασιστικών ή σοσιαλιστικών συστημάτων, όπως η ασκουμένη από 

τους οπαδούς της «Νέας Αριστεράς» κατά C. OFFE (1969), κ.ά. 

Η ιδεολογία ως συλλογική πνευματική συνεκτική δύναμη και συνισταμένη της 

λαϊκής ψυχής, είναι μείζον πολιτισμικό αγαθό.   

«Ιδεολογία είτε ως ψευδής αντίληψη, ουτοπική θεώρηση της ζωής και του 

κόσμου, και ιδεοληψία, είτε ως ορθολογικό πρότυπο και σχέδιο ζωής, συγκεκριμένη 

“φιλοσοφία” και ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης (πολιτικής, οικονομικής, 

εκπαιδευτικής, θρησκευτικής κ.λ.π.), είτε ως ιδεολογιοκριτική θέση και στάση έναντι 

ορισμένων ή όλων των υπαρκτών ιδεολογιών και ιδεολογημάτων, είναι ένα εικονικό 
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αλλά συγκεκριμένο μόρφωμα ιδεών αρθρωμένων ως σύστημα κινήτρων για δράση 

ατομική ή συλλογική».35 

 

1.1.ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

«Στο ελληνικό Σύνταγμα περιλαμβάνεται συνήθως η αφετηριακή διατύπωση 

που προσδιορίζει και εκφράζει τη σχετική με την οργάνωση και λειτουργία της 

Παιδείας του Ελληνικού Έθνους ιδεολογία στο άρθρο υπ.’ αριθ. 16».36 

Ειδικότερα στο Σύνταγμα του 1952 ορίζεται, ότι η Παιδεία «αποσκοπεί εις την 

εθνικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των 

νέων επί τη βάση των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού 

πολιτισμού. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε επιφυλάξεις για την σημασιολογική 

αντιστοίχηση μεταξύ φραστικού σημαίνοντος και σημαινομένου, με τη διατύπωση 

αυτή είναι ολοφάνερη η επιλογή ενός γενικότερου ιδεολογικού πλαισίου κλασικών – 

ελληνικών και χριστιανικών (όχι κατ’ ανάγκην ορθόδοξων-χριστιανικών) ανθρωπι-

στικών αξιών, που ορίζονται ως αφετηρία για τη δρομολόγηση οποιωνδήποτε 

εκπαιδευτικών – μορφωτικών κ.λ.π. συναφών διαδικασιών».37 

Μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο υπήρξε σειρά νομοθετη-

μάτων εξαιτίας κυρίως του κομμουνιστικού κινδύνου που είχε ως στόχο την αποτροπή 

του. 

Με το Σύνταγμα του 1952 θεσμοθετήθηκε το «κράτος έκτακτης ανάγκης» και 

διατηρούνταν σε ισχύ το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών. 38 

Στις παραμεθόριες περιοχές διατηρήθηκε το καθεστώς του στρατιωτικού 

νόμου το οποίο ίσχυε από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Το Σύνταγμα του 1952 

είχε αντιδραστικό, οπισθοδρομικό και αυταρχικό χαρακτήρα. Την ίδια εποχή ίσχυαν 

                                                        
35 Μαρκαντώνης, Ιω., Ιδεολογία και Παιδεία, Εισήγηση , στο Ιδεολογία και Παιδεία, Πρακτικά 

ΚΒ΄ Παιδαγωγικού Συνεδρίου, έκδοση “Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδευτικών Λειτουργών”, 

Αθήνα 1990, σελ. 53-54 

36 Στο ίδιο, σελ. 43 

37 Στο ίδιο, σελ.43-44 

38 Φωτεινός, Δ., Ιστορία των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(1950-1980) : μεταξύ ιδεολογικοπολιτικής ρύθμισης και παιδαγωγικής μεταρρύθμισης, Αθήνα 

2013, εκδ. Gutenberg , σελ.21 
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παράλληλα και μια πλειάδα κειμένων από τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Ο 

περιορισμός των δημοκρατικών ελευθεριών, η διατήρηση της αντικομμουνιστικής 

ιδεολογίας προσδιόριζε όχι μόνο τις σχέσεις των πολιτών με το κράτος αλλά καθόριζε 

και την ιδεολογική ταυτότητα του κρατικού μηχανισμού. 

Στο Σύνταγμα του 1952 έγινε θεσμός το εθνικοπολιτικό ιδεολόγημα του 

«ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» ως ιδεολογίας του κράτους. O όρος του ελληνο-

χριστιανικού πολιτισμού είχε ήδη εισαχθεί στην πολιτική και κρατική ιδεολογία με 

τον Α.Ν. 1823/1951. «Όμως με το κείμενο του Συντάγματος ο όρος αυτός αποκτά 

ουσιαστικό και υλικό περιεχόμενο, καθώς μετατρέπεται σε (εφαρμοσμένες) πολιτικές-

νομοθετικές –πράξεις».39 

Τα προβλήματα της εκπαίδευσης ανάγκασαν την κυβέρνηση του Κ. 

Καραμανλή της ΕΡΕ να συγκροτήσει ειδική Επιτροπή Παιδείας στις 14 Ιουνίου του 

1957. 

Η επιτροπή παιδείας αν και ήταν η πρώτη συστηματική προσπάθεια 

καταγραφής των προβλήμάτων και συστηματοποίησης προτάσεων για την επίλυσή 

τους προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες ως προς τον ελληνοχριστιανικό και κλασικό 

προσανατολισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. «Κατά βάση ανθρωπιστική υπήρξε και 

πρέπει να παραμείνει η ελληνική παιδεία», όπως παρουσιάστηκε και στο κείμενο των 

πορισμάτων «όχι όμως υπό την στενήν, αλλά υπό την ευρείαν έννοια του όρου».40 

Ακολούθησε το 1963 η προσπάθεια αναθεώρησης του Συντάγματος από την 

τότε κυβέρνηση της ΕΡΕ, η οποία όμως και πάλι διατηρούσε τα χαρακτηριστικά της 

κρατικής πολιτικής ιδεολογίας. Το Σύνταγμα του 1952 όσο και η αναθεωρητική 

πρόταση του 1963 διατηρούν την ίδια φιλοσοφία: τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό 

της εκπαίδευσης και την έμφαση στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της γνώσης, καθώς 

και τη διγλωσσία (δημοτική ως καθομιλούμενη και καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα 

του κράτους), ενώ ως σκοποί της εκπαίδευσης δηλώνονται εμφατικά, αφαιρετικά και 

συνάμα μαξιμαλιστικά η ηθική συγκρότηση του ατόμου και η καλλιέργεια της 

φιλοπατρίας.41 

Οι διάφορες μετά το 1961 πολιτικές εξελίξεις οδήγησαν τη χώρα στη 

δικτατορία και η εκπαίδευση επέστρεψε στις ρυθμίσεις του 1959. 

                                                        
39 Στο ίδιο, σελ. 22 

40 Κάτσικας, Χ., -Θεριανός, Κ., ό.π. υποσημ. 34 

41 Φωτεινός , ό.π. υποσημ. 39, σελ. 34 
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Η δικτατορία των Συνταγματαρχών (1967-1974) εισήγαγε τα Συντάγματα της 

Επταετίας στα οποία διατηρούσε αναχρονιστικά χαρακτηριστικά των παλαιότερων 

κειμένων όπως η καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους, η ιδεολογία του 

ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, η διατήρηση του κράτους έκτακτης ανάγκης, κλπ. 

Η διαφορά του πρώτου Συντάγματος (1968) των Απριλιανών με το Σύνταγμα 

του 1952 όσον αφορά την Παιδεία είναι ως προς το άρθρο 16: «Στο Σύνταγμα του 

1968 βέβαια δεν σημειώνεται ουσιαστική διαφορά, το οικείο άρθρο είναι τώρα το υπ’ 

αριθ. 17, στο οποίο, με κάποια μικρή φραστική παραλλαγή και έμφαση σε ορισμένα 

περαιτέρω διευκρινιστικά σημεία, ορίζεται ότι η Παιδεία «σκοπεί εις την ηθικήν και 

πνευματικήν αγωγήν και ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει 

των αξιών του ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού».42 

Σε σύγκριση με το Σύνταγμα του 1952 σημειώνονται δυο διαφοροποιήσεις: η 

μια αφορά στη χρήση της λέξεως «αξιών» αντί της φράσεως «ιδεολογικών 

κατευθύνσεων» του 1952, ενδεχομένως προς αποτροπήν της συνάρτησης 

Χριστιανισμού και ιδεολογίας και αναβάθμιση του όρου «αξία», που μαζί με το 

περιεχόμενο εμφάνιζε προϊούσα συρρίκνωση, η άλλη στη διάσπαση της σύνθετης 

λέξης «ελληνοχριστιανικού» στα συνθετικά της με παρεμβολή του συνδέσμου και, 

προφανώς για να εκφρασθεί έτσι η πρόθεση του συνταγματικού νομοθέτη, ότι ο 

ελληνικός και ο χριστιανικός πολιτισμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα, που δεν 

επιτρέπεται να συμφύρονται, οπωσδήποτε χωρίς ουσιαστική έμφαση και επιμονή, 

αφού στη συνοδευτική εισαγωγική διασάφηση του άρθρου γίνεται χρήση του όρου 

«ελληνοχριστιανικών αρχών και παραδόσεων».43 

 

 

 

 

1.2.  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 

«Με τον όρο παιδεία καλύπτονται εννοιολογικά όλα, όσα στο πλαίσιο ενός 

ομοιογενούς κοινωνικοπολιτισμικού μορφώματος, εθνικής ή υπερεθνικής κοινότητας, 

σχετίζονται με το δεδηλωμένο ή και λανθάνον σύστημα αξιών, με απώτερους βιο- και 

                                                        
42 Μαρκαντώνης, ό.π.υποσημ. 35, σελ. 44 
43 Στο ίδιο, σελ. 44 
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κοσμοθεωρητικούς σκοπούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς του, ακόμη το 

πλέγμα των πίστεων σε ιδεώδη και ιδανικά ή τουλάχιστο στις πολύ παλιές, τις 

πρωτόγονες ανθρώπινες κοινωνίες σε θεμελιακές αρχές ή βασικούς κανόνες 

κοινωνικής συμπεριφοράς ενός λαογενούς εθιμικού δικαίου, και, τέλος, στα 

αναπτυσσόμενα κράτη των νεώτερων χρόνων, με ιδεολογικοπολιτικές θέσεις και 

διακηρύξεις για τον άνθρωπο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του».44 

Αποτύπωση όλων των παραπάνω γίνεται «ως συνισταμένη των προθέσεων και 

κινήτρων, των οραματισμών και των στόχων των μικρών ή μεγάλων ανθρώπινων 

ομάδων, των εθνικών κοινοτήτων και των ευρύτερων υπερεθνικών οργανισμών, σε 

ειδικούς καταστατικούς χάρτες, όπως είναι τα Εθνικά Συντάγματα των επί μέρους 

κρατών, οι καταστατικοί χάρτες των ομόσπονδων Κρατών, οι Κατευθυντήριες Γραμ-

μές ειδικών Οργάνων, όπως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νεότητας, Πολιτισμού, 

Παιδείας, Πληροφοριών και Αθλητισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρω-

παϊκήςΚοινότητας κ.ά.».45 

Είναι προφανές ότι «η ιδεολογία ως αφετηρία, κίνητρο, προσανατολισμός, 

νοηματοδότηση και ανατροφοδοτική δύναμη του ανθρώπου ως κοινωνικού/πολιτικού 

όντος, αλλά και των συλλογικών μορφωμάτων, προ πάντων των εθνικών κοινοτήτων, 

συνδέεται άμεσα με την παιδεία, στο βαθμό που σκοπό θέτει την αντιστοίχηση της 

συμπεριφοράς του αναπτυσσόμενου ανθρώπου στις ανάγκες, τις ιστορικές 

προδιαγραφές, δυνατότητες και προοπτικές της εθνικής κοινότητας στο παρόν και το 

μέλλον».46 

 

1.3. ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

«Αν με τον όρο Παιδεία εκφράζεται η συνισταμένη των θεμελιακών αρχών, 

αξιών και ιδεωδών, όπως αυτά ανεξίτηλα κατά την δολιχοδρομία του ελληνικού 

έθνους χαράχτηκαν στην πολιτισμική του ικανότητα και προσδιόρισαν, τον « Έλληνα 

άνθρωπο» και περαιτέρω τον « Έλληνα πιστό», με τον όρο εκπαίδευση υποδηλώνεται 

το πολυσύστημα λειτουργιών πραγμάτωσης, ενεργοποίησης και δυναμικής 

                                                        
44 Στο ίδιο, σελ. 43 

45 Στο ίδιο, σελ. 43 

46 Στο ίδιο, σελ. 54 
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κατάδειξης, με συγκεκριμένες διαδικασίες στην καθημερινή πραγματικότητα, όλων 

αυτών των διαχρονικά και μέσα από σκληρούς αγώνες μορφοποιημένων αξιακών – 

παιδευτικών προτύπων ζωής και δράσης».47 

«Υπό την έννοια αυτή συνιστούν η μεν παιδεία την ιδεολογική αφετηρία και το 

τέλος (απώτατο γενικό σκοπό) πάσης παιδευτικής – μορφωτικής ενέργειας, η δε 

εκπαίδευση το πλέγμα των μεθοδικών – οργανωτικών μορφών και διαδικασιών 

εκτέλεσης, αξιοποίησις ή μεταφοράς στην πράξη, αισθητοποίησης, του αξιακού 

περιεχομένου, της παιδείας».48 

«Στο πεδίο της εκπαίδευσης συγκεκριμενοποιούνται οι ιδεολογικοί 

προσανατολισμοί της παιδείας και μετατρέπονται σε κατευθυντήριες γραμμές 

οργάνωσης, ρύθμισης και μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης μέσα από πλαίσια νόμων 

και νομοθετικά διατάγματα, με τα οποία η θεωρία γίνεται καθημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα».49 

Ενώ λοιπόν η ιδεολογία, αναφερόμενη στη θεωρία της παιδείας, επιδρά στο 

περίγραμμα των γενικών αρχών και στόχων της παιδευτικής – μορφωτικής ενεργείας, 

συναρτωμένη με την εκπαίδευση, ασκεί επίδραση στις δομές και λειτουργίες της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας σε σχεδιαστικό/οργανωτικο και σε 

νομοθετικό/εκτελεστικό επίπεδο. Η ιδεολογία που διεισδύει στην εκπαίδευση 

διαρρυθμίζει την κοινωνικοποιητική αποστολή της. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσει 

τους μύθους της κοινωνίας, διαδίδει τις κυρίαρχες αξίες της, κατανέμει ρόλους και 

συμπεριφορές, επιδιώκει την ομοιομορφία και τελικά διαμορφώνει τους 

συνεργάσιμους, τους έμπιστους. 

«Ο κ. Τσουκαλάς γράφει σχετικά: Η ωραιοποίηση των ιδεολογικών πλευρών 

της εθνικής συνοχής ανταποκρίνεται ακριβώς στις ειδικότερες εκφάνσεις του 

σχολικού πρόγράμματος. Η παραγνώριση της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας 

(γλώσσα, ιστορία, κοινωνία και φύση) και η στροφή προς το ιδεολογικοποιημένο 

παρελθόν πρέπει να ερμηνευτούν κάτω από το φως της υπερεδαφικής ιδιομορφίας του 

ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Όπως οι Εβραίοι και οι Αρμένιοι, οι Έλληνες 

σφυρηλάτησαν το εθνικό τους πρόταγμα κατασκευάζονταςκαι αναπαράγοντας μια 
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48 Στο ίδιο, σελ. 46 

49 Στο ίδιο, σελ. 46 
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άρρηκτη ιδεολογική κοινότητα περισσότερο από μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη 

κοινωνία».50 

 

1.4 ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Η διδασκαλία είναι διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και 

διδασκόμενων. 

Οι παράγοντες της διδασκαλίας με το πνεύμα τους, που συνήθως εκφράζεται 

στα τυποποιημένα ιδεολογικά σχήματα, επενεργούν «ως μετασχηματιστής της 

διδασκαλικής διαδικασίας, την οποία διαφοροποιεί ριζικά τυπικά και ουσιαστικά στα 

διάφορα επίπεδα, μετα οποία συνδέεται, και ιδιαίτερα μέσα από το σχολικό 

πρόγραμμα μαθημάτων (αναλυτικό  και ωρολόγιο), τα σχολικά βιβλία κ.ά.»51 

«Το εκάστοτε ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα, ως καρπός του εκπαιδευτικού 

συστήματος μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων, υπουργικών παρεμβάσεων 

(αποφάσεων, εγκυκλίων, διαταγμάτων κ.λ.π.) νομολογικών ερμηνειών και άλλων 

πηγών έκφρασης της πολιτικής βούλησηςτων κυβερνήσεων, φέρει την σφραγίδα της 

ιδεολογικής ταυτότητας του νομοθέτη του. Είναι έκφραση της υπεύθυνης κρατικής 

εξουσίας, όπως ασκείται μέσα από εντολές, υποδείξεις και συστάσεις στα οικεία 

διοικητικά, επιστημονικά και εκτελεστικά (εποπτικά, συμβουλευτικά, κ.λ.π. 

βοηθητικά) όργανα εφαρμογής του. Ακόμη και το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων 

υφίσταται τις συνέπειες της ιδεολογικής παρέμβασης, και ιδιαίτερα το περιεχόμενο 

των μαθημάτων».52 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50 Ζιαζόπουλος, ό.π. υποσημ. 26, σελ. 166 

51 Μαρκαντώνης, ό.π. υποσημ. 49, σελ. 53  

52 Στο ίδιο, σελ. 53 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 

2. Η ΕΠΤΑΕΤΙΑ 1967-1974 
 

2.1. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1967-1974 
 

 

Μια σειρά ιστορικών γεγονότων άφησαν το αποτύπωμά τους και επηρέασαν 

μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Η 

ίδρυση της ΕΔΑ το 1951, το Σύνταγμα του 1952, η εκτέλεση του Μπελογιάννη την 

ίδια χρονιά,η πρώτη υποτίμηση της δραχμής και η αρχή μιας φιλελεύθερης 

οικονομικής πολιτικής την επόμενη χρονιά, η ίδρυση της Ε.Ρ.Ε. από τον Κ. 

Καραμανλή το 1956, η συγκρότηση της πρώτης Επιτροπής Παιδείας ένα χρόνο 

αργότερα, η ίδρυση της Ένωσης Κέντρου το 1961, οι εκλογές την ίδια χρονιά, ο 

«ανένδοτος» του Γ. Παπανδρέου το 1962, η δολοφονία του Λαμπράκη την επόμενη 

χρονιά, οι εθνικές εκλογές του 1963 και του 1964, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 

1964, στη συνέχεια η αποστασία του 1965, η δικτατορία των συνταγματαρχών το 

1967, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της δικτατορίας τα επόμενα δυο χρόνια, το 

δημοψήφισμα για αβασίλευτη δημοκρατία το 1973, η εισβολή των Τούρκων στην 

Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 και τέλος η αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας 

τον ίδιο μήνα.  

Στις 21 Απριλίου του 1967 ξέσπασε στρατιωτικό πραξικόπημα από μια ομάδα 

ανώτερων αξιωματικών (δύο συνταγματάρχες και έναν ταξίαρχο) που στόχο είχε να 

προλάβει τη σχεδόν βέβαιη νίκη της Ένωσης Κέντρου στις εκλογές. 

Την ίδια μέρα μεταδόθηκε το διάγγελμα του προέδρου της κυβέρνησης των 

στρατιωτικών Κ. Κόλλια ο οποίος απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό μέσω των 

ραδιοφώνων έλεγε: “Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, η μεθοδική 

επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, ο κατεξευτελισμός του κοινοβουλίου και η 

παράλυσις της κρατικής μηχανής εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, μας 

οδήγησαν εις το χείλος εθνικής καταστροφής και δεν απέμενε άλλος τρόπος σωτηρίας 

από την επέμβασιν του στρατού. Ότι η επέμβασις αύτη αποτελεί μεν εκτροπήν εκ του 
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συντάγματος, αλλ’ ότι ήτο επιβεβλημένη δια την σωτηρίαν της Πατρίδος, διότι άλλως θα 

ωδηγούμεθα εις αιματοχυσίαν.” 53 

Ακολούθησε το αποτυχημένο αντιπραξικόπημα, του τότε βασιλιά 

Κωνσταντίνου Β΄ το Δεκέμβριο του 1967, που κατέληξε στην αυτοεξορία του στη 

Ρώμη. Η αναχώρηση του βασιλιά επιτάχυνε και διευκόλυνε τις εξελίξεις, καθώς 

διορίστηκε αντιβασιλεύς ένας αντιστράτηγος από την ομάδα των συνταγματαρχών. Ο 

ένας από τους συνταγματάρχες, ο Γ. Παπαδόπουλος, έγινε πρωθυπουργός, 

αναλαμβάνοντας παράλληλα και τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

Το 1968, προσπαθώντας το στρατιωτικό καθεστώς να «νομιμοποιήσει» την 

κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό, εισήγαγε ένα αυταρχικό Σύνταγμα. 

Η κατάργηση της μοναρχίας έγινε το 1973, με την έκδοση συντακτικής 

πράξης, με την οποία διοριζόταν προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Γ. 

Παπαδόπουλος και ακολούθησε δημοψήφισμα για βασιλευομένη ή αβασίλευτη 

δημοκρατία. 

Μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973, ανατράπηκε η 

στρατιωτική κυβέρνηση και κατέλαβε την εξουσία μια άλλη ομάδα στρατιωτικών υπό 

τον Δημήτριο Ιωαννίδη. 

Η κατάρρευση της Δικτατορίας ήρθε οριστικά τον Ιούλιο του 1974 μετά το 

πραξικόπημα στην Κύπρο εναντίον του Προέδρου Μακαρίου από φιλικά 

προσκείμενους προς τη χούντα των Αθηνών, και την τουρκική εισβολή που 

ακολούθησε. 

 

2.2. ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1967-1974 
 

Η δικτατορία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως φασιστικό καθεστώς με την 

στενή έννοια του όρου αφού δεν υπήρχαν τα περισσότερα χαρακτηριστικά που έχουν 

τα καθεστώτα αυτά. Δεν υπήρχε στήριγμα στην κοινωνία, κάτι που συμβαίνει στην 

κατώτατη διαστρωμάτωση της μεσαίας τάξης στο σύνολο των καθεστώτων αυτών. 

Ούτε υπήρξε κάποιο μεγάλο κόμμα το οποίο να αποτέλεσε το όχημα με το οποίο να 

επικοινωνηθούν οι πολιτικοί του στόχοι. Η εθνικιστική ρητορική δεν είχε ακραίο 

χαρακτήρα ούτε είχε έντονα φυλετικά ιδεολογήματα, απαραίτητα χαρακτηριστικά των 
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φασιστικών καθεστώτων. Σε φραστικό επίσης επίπεδο δεν διακρίνεται αντιαστικός, 

οικονομικά αντιφιλελεύθερος και αντιατομικιστικός λόγος που χαρακτηρίζει τα 

καθεστώτα αυτά.  

Δεν μπορεί επίσης να ενταχθεί στα ολοκληρωτικά καθεστώτα καθώς δεν 

φρόντισε να κατασκευάσει ένα ιδεολογικό περίγραμμα το οποίο θα αφορούσε κάθε 

πτυχή της ατομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.  

Παράλληλα δε διέθετε πολιτική φιλοσοφία ώστε να περιλάβει σειρά 

κοινωνικών δραστηριοτήτων σε μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία. 

Το μόνο που ενδιέφερε ήταν η παθητική στάση των πολιτών απέναντι στη 

χούντα γι’ αυτό δεν προσπάθησε να υπάρξει πολιτική που θα ενεργοποιούσε θετικά 

τον λαό υπέρ της, αν και υπήρξαν κάποιοι στρατιωτικοί με φασιστικό λόγο. 

Υπήρξαν βέβαια ευκαιριακές και χωρίς συνέπεια απόπειρες (όχι όμως μαζικές) 

να υπάρξει καθεστωτική ιδεολογία φιλική στα φασιστικά πρότυπα.  Οι απόπειρες 

αυτές όμως ήταν πιο πολύ προθέσεις διάφορων αξιωματικών, δεν είχαν καμιά 

υποστήριξη της διανόησις της εποχής, και δεν αποτελούσαν καθεστωτική κοσμο-

θεωρία. 

  Από τον ίδιο τον Γεώργιο Παπαδόπουλο εξάλλου έγινε γνωστό ότι είχε ως 

στόχο τη δημιουργία «πειθαρχημένης», «στιβαρής» και εποπτευόμενης από αυτόν και 

τον στρατό «αστικού τύπου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η «Εθνοσωτήριος Επανάσταση της 21ης 

Απριλίου» δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου κόμματος. Είχε διάφορους εκφραστές με 

αποτέλεσμα να διαπιστώνεται πληθώρα από ιδεολογικά ρεύματα και πολιτικές τάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετές μελέτες που αφορούσαν στα ιδεώδη και 

στα πιστεύω των πρωταγωνιστών της Επταετίας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η 

Εθνοσωτήριος Επανάστασις δεν είχε ιδεολογία. Υπήρχε όμως ιδεολογία η οποία 

αποτελούσε σύζευξη πολλών ιδεολογιών και ιδεολογημάτων όπως έδειξαν οι μελέτες 

του Μ. Χατζηδάκη, του Μελετόπουλου κ.ά. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ένας από τους 

πρωταίτιους της δικτατορίας ήταν αυτός που κατόρθωσε να πετύχει την ιδεολογική 

ομοιομορφία και να διαμορφώσει την Απριλιανή ιδεολογία. 

Η ιδεολογία της Επταετίας εκφράστηκε αρχικά από τους ίδιους τους 

πρωταίτιους του πραξικοπήματος. Οι απόψεις τους για το εθνικό κράτος, το 

οικονομικό σύστημα, η κοινωνική φιλοσοφία, το κοινωνικό σύστημα, οι θέσεις τους 

για τη γλώσσα και την παιδεία διαμόρφωσαν αυτό που αποκαλείται ιδεολογία της 
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Επταετίας. Υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα εθνικών, πολιτικών και κοινωνικών 

ιδεωδών που αποτέλεσαν την ιδεολογία αυτή. 

Ο υπεύθυνος για την ιδεολογία της Επταετίας ήταν ο πρωταγωνιστής της 

Γεώργιος Παπαδόπουλος μαζί με έναν κύκλο διανοούμενων πιστών στον ίδιο. Οι 

ομιλίες του αρχηγού των συνταγματαρχών,  Γεώργιου Παπαδόπουλου, εκδόθηκαν με 

τίτλο «Το Πιστεύω μου» και αποτελούν πολύτιμη πηγή για τα ιδεώδη των 

πραξικοπηματιών.  

Από τους πρωταίτιους επίσης ήταν και ο Στυλιανός Παττακός που έγραψε 

απομνημονεύματα στα οποία αναφέρθηκε στην ιδεολογία η οποία τους χαρακτήριζε:  

α) Η επανάσταση της 21ης Απριλίου παραγματοποιήθηκε γιατί ήταν καθήκον 

τους, οι συνταγματάρχες πίστευαν ότι στρατεύθηκαν σε έναν ιερό σκοπό αφού είχαν 

καθήκον να σώσουν την πατρίδα από μια καταστροφή που όλοι έβλεπαν να έρχεται, 

αλλά δεν τολμούσαν να κάνουν επέμβαση. Ήθελαν να καταστήσουν τη χώρα τους 

ισχυρή και σεβαστή σε φίλους και εχθρούς και γι’ αυτό έκαναν ότι μπορούσαν ώστε 

να πετύχουν το στόχο τους. 

β) Η προσπάθειά τους απέβλεπε στην κατάργηση της φτώχιας, αφού ήθελαν να 

βοηθήσουν «ιδιαιτέρως τον αναξιοπαθούντα αδελφό τους Έλληνα» ώστε αυτός να 

αποκτήσει όποια αγαθά  χρειαζόταν για την ευημερία του και μάλιστα σε περιβάλλον 

ειρήνης, ελευθερίας αλλά και αξιοπρέπειας. Επιδίωξή τους ήταν να χτυπήσουν την  

αναξιοκρατία, την πολιτική εξαχρείωση, τη ρουσφετολογία. Σύμφωνα με τους ίδιους 

πέτυχαν το στόχο τους, αφού υπήρξε στη διάρκεια της χούντας «Κράτος νόμου», 

«Κράτος τάξεως», «Κράτος ευπρεπές», επιπλέον δε και ασφάλεια.  

γ) Μια άλλη επιδίωξή τους ήταν η εξυγίανση της Δημόσιας Ζωής, επιπλέον το 

Κράτος ολόκληρο λειτουργούσε υποδειγματικά όπως ένα ρολόι. Πέτυχαν τη 

συναδέλφωση των Ελλήνων, τον συνελληνισμό κατά τους ίδιους. Επιδίωξαν να 

ενώσουν «ψυχικοκοινωνικοπνευματικώς» όλους τους Έλληνες που ήταν διαιρεμένοι 

από τους δόλιους πολιτικούς «κομματοπατέρες» σε κεντρώους, δεξιούς  και αριστε-

ρούς, διαιρεμένοι σε φατρίες που αλληλοσπαράσσονταν.     

δ) Κήρυξαν τη συναδέλφωση και όπως διατείνονταν από τη στιγμή που 

ανέλαβαν την εξουσία γι’ αυτούς δεν υπήρχαν δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί. Για 

τους πρωτεργάτες της χούντας υπήρχαν μόνο Έλληνες, που πιστεύουν στην Ελλάδα, 

σε ένα ευγενές, ανώτερο και ανθρώπινο ιδεώδες  της αληθινής Δημοκρατίας, όχι της 

δημοκρατίας του όχλου, του  πεζοδρομίου και της αναρχίας. Φρόντισαν  να κάνουν 

ριζικές αλλαγές ώστε να επιτύχουν  την πρόοδο, τη δικαιοσύνη, την ισοπολιτεία, την 
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ευημερία, τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, την ηθική και υλική εξύψωση όλων 

των Ελλήνων πολιτών. Ιδιαίτερα μερίμνησαν για τους αγρότες, τους εργάτες και τις 

υπόλοιπες φτωχότερες τάξεις. 

ε) Φρόντισαν, κατά τους ίδιους πάντα, αφού παγιώθηκε ο ομαλός ρυθμός ζωής, 

αφού πέτυχαν τις επιδιώξεις τους και δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, να 

οδηγήσουν τη χώρα σε έναν Κοινοβουλευτισμό με υγιή βάση, που θα καθορίζεται από 

το Νέο Σύνταγμα το οποίο θα εγκρινόταν από τους πολίτες. Και το πέτυχαν. 

Αν και το καθεστώς δεν είχε μια ολοκληρωτικού τύπου κοσμοθεωρία (αφού δεν 

είχε συγκεκριμένη και καθαρή ιδεολογία) προσπάθησε να περάσει μια επίσημη 

καθεστωτική πολιτική ιδεολογία. Παρατηρούνται εθνικιστικές κορώνες και κυρίως 

αντικομμουνιστική ρητορεία. Παντού κυριαρχούσε το σύνθημα «Ελλάς Ελλήνων 

Χριστιανών». Η δικτατορία εξάλλου είχε στενές σχέσεις με τον κλήρο και φρόντισε 

να πάρει μέτρα υπέρ της Εκκλησίας. Η απουσία ξεκάθαρης και κοινής ιδεολογίας ήταν 

και η αιτία συγκρούσεων από την αρχή μέχρι την πτώση της δικτατορίας. Υπήρχε 

γενικά σύγχυση ως προς τους στόχους και τις προτεραιότητες που έπρεπε να 

υπηρετηθούν. Ήταν μια απεχθής στρατιωτική δικτατορία με αντιδραστική ιδεολογία. 

Όσον αφορά τα οικονομικά επιτεύγματά της ήταν μάλλον αρνητικά και ένα από 

τα λαϊκίστικα μέτρα που πήραν οι πρωταγωνιστές της ήταν η διαγραφή των χρεών των 

αγροτών από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, ώστε να τύχουν της πολιτικής συμπάθειας 

και της αποδοχής μεγάλου μέρους της κοινωνίας.  

 

2.3 ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Μετά τον νόμο 129/1967 υπάρχει πληθώρα εκφράσεων που αναφέρονται στον 

ελληνοχριστιανικό πολιτισμό ο οποίος όμως είχε εισαχθεί νωρίτερα σε διάφορα 

Συντάγματα του κράτους. Έτσι σε εγκυκλίους αναφέρονται εκφράσεις όπως «κοινω-

νική αγωγή»,«χριστιανική αγωγή», «Εθνική συνείδησις», «χριστιανική 

ηθική»,«προσήλωσις εις την Εθνικήν ιδέαν», «Ο Ελληνόπαις ως δρων Χριστιανός». 

Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να έχουν ως αφετηρία το ένδοξο παρελθόν, έπρεπε να 

τους προβληματίζει το πρόσφατο παρελθόν (για το οποίο ενήργησε εθνοσωτηρίως ο 

Στρατός και πέτυχε αναίμακτα την αποτροπήν της καταστροφής) αλλά κυρίως έπρεπε 

να τους απασχολεί το μέλλον. Ως μέγιστος στόχος της σχολικής εργασίας 

καθορίστηκε η καλλιέργεια της Εθνικής και της χριστιανικής συνειδήσεως.  
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Η Παιδαγωγική Επιστήμη χρησιμοποιήθηκε για να αποκτήσουν έννοια οι 

παραπάνω λέξεις, ως η δυνατότητα να συναισθανθεί το παιδί ότι αποτελεί πρωταρχικά 

μέλος ενός εθνικού συνόλου,  το οποίο προηγείται της οικογένειας. Το δημοτικό 

σχολείο ανέλαβε αυτή την ειδική αποστολή, η οποία φαινόταν ξεκάθαρα στα 

αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, τη μέθοδο και τα βιβλία. 

Η  στοιχειώδης (πρωτοβάθμια) εκπαίδευση δεν είχε στόχο τη διδασκαλία της 

ανάγνωσης, της γραφής ή των πράξεων της αριθμητικής αλλά τη μόρφωση και την 

αγωγή. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη των δεξιοτήτων του παιδιού απέβλεπε στο ότι μετά 

την ωρίμανσή του θα ήταν σε θέση να υπηρετήσει την Εθνική ολότητα η οποία μαζί 

με τον πολιτισμό εξαρτάται από την Εθνική συνείδηση και τη δημιουργική ικανότητα. 

Μέριμνα ιδιαίτερη έπρεπε να δοθεί και στην καλλιέργεια της κοινωνικής αγωγής των 

παιδιών. Ειδικά αφού επρόκειτο για τους συνεχιστές της ελληνικής φυλής στην οποία 

επικρατούν ατομιστικές και εγωκεντρικές τάσεις. Οι μαθητές έπρεπε να κατανοήσουν 

ότι πρώτα ανήκουν στην κοινότητα του Ελληνικού Έθνους και μέσα σ’ αυτή την 

κοινότητα μόνο, μπορούσε να αναπτυχθεί ομαλά και η οικογενειακή. 

Ο ρόλος επίσης του δημοτικού σχολείου για το καθεστώς καθοριζόταν 

αναλυτικά. Το δημοτικό ήταν τμήμα της ζωής του Ελληνικού Έθνους άρα και εικόνα 

της ενότητάς του.  Το σχολείο λοιπόν θα έπρεπε να έχει ενεργό συμμετοχή σε όλες τις 

γιορτές -εθνικές, θρησκευτικές, λαϊκές- αλλά και στα σύγχρονα εθνικά γεγονότα. Με 

αυτό τον τρόπο  θα βιώνονταν από τα παιδιά τα γεγονότα και θα επιτυγχανόταν μέσω 

της αγωγής ο ηθικός και εθνικός φρονηματισμός. Η διοργάνωση εξάλλου 

τελετουργικών εορτών ήταν χαρακτηριστικό της χούντας, με απώτερο σκοπό να 

υπογραμμιστεί το ενδιαφέρον της για την παιδεία. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν το 

βασικό στήριγμα της δικτατορίας. Η ιδεολογία των Απριλιανών  ήταν επηρεασμένη 

από τα πολιτικά, κοινωνιολογικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά του στρατού στη 

μετά τον εμφύλιο Ελλάδα.   

Από κοινωνιολογική άποψη οι συνταγματάρχες ήταν επηρεασμένοι από 

φασιστικά ή φασίζοντα, αντικομμουνιστικά, εθνικιστικά εκπαιδευτικά ιδεώδη αλλά 

και προκαταλήψεις για τους πολιτικούς και το ρόλο των πολιτικών κομμάτων και 

έχοντας ταπεινή καταγωγή αντικατόπτριζαν την ιδεολογία της μεταπολεμικής 

Ελλάδας, την εθνικοφροσύνη.  

Η ιδεολογία της Επταετίας όμως με την έννοια ενός στέρεου συστήματος 

δοξασιών και θεωριών δεν υφίστατο. Αντίθετα διατυπώθηκε από αντιφατικές απόψεις 

και θέσεις που είναι φασιστοειδούς έως και σοσιαλιστικού χαρακτήρα. Οι απόψεις και 
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οι θέσεις αυτές εκφράστηκαν από διάφορα στελέχη ή φορείς της και συναντώνται σε 

εγχειρίδια, σε λόγους, σε συνεντεύξεις και στον φιλικό προς το καθεστώς τύπο.      

Η ιδεολογία του καθεστώτος ήταν προσανατολισμένη στο να προβάλλει 

εθνικιστικά, ελληνοχριστιανικά και αντικομμουνιστικά ιδεώδη που ταίριαζαν απόλυτα 

με το περιβάλλον της μετεμφυλιακής Ελλάδας.  

Το επίκεντρο της ιδεολογίας άλλαξε και από τον αντικομμουνισμό περάσαμε 

στην αντιμετώπιση της κοινωνικής παρακμής. Απέβλεπαν στην αναδόμηση της 

κοινωνικής ταυτότητας των Ελλήνων για να απαλλαγούν από τον εγωκεντρισμό και 

να  γίνουν πάλι κοινωνικά όντα, στην αναμόρφωση των κοινωνικών ηθών στη βάση 

των παραδόσεων της ελληνικής κοινωνίας και τα πεπρωμένα της ελληνικής φυλής. Η 

παιδεία και η Εκκλησία αναδείχθηκαν ως οι ουσιώδεις άξονες της προσπάθειας για 

εξυγίανση. Ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός ήταν το κύριο εκπαιδευτικό ιδεώδες.   

Προωθούσαν με κάθε τρόπο «τον θετικό ρόλο της Εθνοσωτήριας 

Επανάστασης», (σε αυτόν οφειλόταν κατά τους ίδιους η πολιτιστική αναβάθμιση της 

Ελλάδας), η σύνδεσή της με την πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας και στην 

ολοκλήρωση των πόθων των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821. Με τη χρήση 

επιλεκτικά σελίδων δόξας τηςιστορίας του ελληνικού έθνους καλλιεργούσαν τα 

εθνικιστικά ιδεώδη. Γενικά συνδύαζαν την ιδεολογία της εθνικοφροσύνης με την 

αντιμετώπιση της απειλής του κομμουνισμού. 

Οι Έλληνες συνέχισαν να διαιρούνται σε Έλληνες και κομμουνιστές, δηλαδή 

σε εχθρούς της πατρίδας αφού σύμφωνα με τη λογική των μετεμφυλιακών χρόνων 

«πας μη εθνικόφρων, κομμουνιστής». 

Το κράτος χρησιμοποιούσε ιδεολογικά τους θεσμούς αφού και οι υπάλληλοί 

του επιλέγονταν και αξιολογούνταν με κριτήριο το βαθμό συμμετοχής του υπαλλήλου 

στον ιδεολογικό αγώνα, την πειθαρχία στον νόμο της εθνικοφροσύνης. Έτσι 

μετατρέπονταν τα στελέχη των κρατικών οργανισμών σε θεματοφύλακες της 

ιδεολογίας.  
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2.4 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 
 

Η Απριλιανή κυβέρνηση ακύρωσε την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1964 

και αναβίωσε μεθόδους παλαιότερων ετών...54Αυτό που δεν πέτυχαν οι πολέμιοι της 

μεταρρύθμισης του 1964, το κατόρθωσε η «Εθνική Κυβέρνησης» της 21ης Απριλίου 

1967. Με τον Α.Ν. 129/1967 καταργήθηκαν οι καινοτομίες της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης της Κυβέρνησης της Ενώσεως Κέντρου.  

Η αναδιαμόρφωση που επιχείρησαν οι συνταγματάρχες στη διάρκεια της 

Επταετίας όσον αφορά την εκπαίδευση σήμαινε τον απόλυτο έλεγχο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού «πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια να ελέγχει το 

εσωτερικό του σχολικού μηχανισμού και να αποτρέψει παρεκκλίσεις από τις 

ιδεολογικές γραμμές που προσδιόρισε».55 

Παρόλο που οι πραξικοπηματίες θεωρούσαν ότι επιτελούσαν εθνικό έργο όσον 

αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση «η επταετία (1967-1974) κατάστρεψε 

ολοκληρωτικά τη μεταρρύθμιση του 1964, με αποτέλεσμα να συσσωρεύσει νέα 

αδιέξοδα στην εκπαίδευση και να επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες δυσλειτουργίες 

της».56 

Με τις πρώτες ενέργειές του, το καθεστώς των συνταγματαρχών   με το Α.Ν. 

129/1967 κατήργησε  τη διδασκαλία της δημοτικής και επανέφερε τη διδασκαλία της 

καθαρεύουσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στις εισαγωγικές εξετάσεις από 

το δημοτικό στο γυμνάσιο το οποίο επιπλέον έγινε εξατάξιο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι «το 1967 η δικτατορία επιφέρει νέα οπισθοδρόμηση, 

περιορίζοντας τη διδασκαλίατης δημοτικής μόνο στις 3 πρώτες τάξεις του 

δημοτικού».57 

Μια άλλη καίρια παρέμβαση του καθεστώτος αφορούσε το  Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) ιδρύθηκε το 1964  με το Ν. 4373/1964, 

προκειμένου να αντικαταστήσει το ιδρυμένο από το 1914  Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

                                                        
54 Γάσπαρης, ό.π. υποσημ. 3, σελ. 9 

55 Ανδρέου, Απ., “Η Εκπαιδευτική πολιτική (1967-1974)” περιοδικό Θέσεις:Θεωρία της αξίας 

και ιδεολογία, Ιανουάριος-Μάρτιος 1999, εκδόσεις Νήσος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.theseis.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=653&Itemid=29 

56  Γιοβάνη, Ε., Μπαλτά, Σ., ό.π.υποσημ. 8, σελ.2 

57 Μαργαρίτη-Ρόγκα, Μ., Κυριαζής, Δ., Λιόσης, Ν., Παπαναστασίου, Γ., ό.π. υποσημ.20 

http://www.theseis.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=653&Itemid=29
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Συμβούλιο (Α.Ε.Σ.). Στο Π.Ι. εκχωρήθηκε, μεταξύ άλλων, και το δικαίωμα της 

συγκρότησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων της Δημοτικής και της Μέσης 

Εκπαίδευσης. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) καταργήθηκε από το δικτατορικό καθεστώς 

ήδη από το 1967 με τον νόμο 59/1967 και τα μέλη του παύθηκαν και επέστρεψανν 

στις θέσεις που είχαν πριν αποσπαστούν στο Π.Ι. (Α.Ν. 59/1967). Στη θεσμική θέση 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) θα επανασυσταθεί το Α.Ε.Σ., με διορισμό ως 

μελών του εκπαιδευτικών (Ν. 129/1967, αρθρο 17) προφανώς φιλικά προσκείμενων 

στο καθεστώς. 

Σε δήλωσή του ο υπουργός της χούντας Κ. Καλαμποκιάς,θέλοντας προφανώς 

να προκαταλάβει πιθανές αντιδράσεις, τόνιζε ότι «ο αληθής σκοπός της ιδρύσεως του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήτο η υποταγή της Παιδείας εις μίαν πολιτικήν παράταξιν. 

(...) Οι διορισθέντες εις το Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον  επελέγησαν κατά  κύριο λόγον 

επί τη βάσει κριτηρίων καθαρώς κομματικών (...). Το φρόνημα και το ήθος πολλών εξ 

αυτών ήτο διαβλητόν και η επίδρασίς των επί των εκπαιδευτικών λειτουργών υπήρξεν 

άκρωςδιαβρωτική, ως επίσης η επίδρασις επί της επιλύσεως των εκπαιδευτικών 

ζητημάτων υπήρξεν αντίθετος προς τας παραδόσεις του έθνους και την μακράν αυτού 

ιστορίαν(...). Υπό τας συνθήκας αυτάς η καταδίκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εις 

την συνήδεισιν της πλειονότητος του εκπαιδευτικού κόσμου, ως επίσης και εις την 

συνείδησιν της πασών των λοιπών τάξεων του ελληνικού λαού, υπήρξε οριστική και 

τελεσίδικος. Η Εθνική Κυβέρνησις ουδέν άλλο έπραξε δια της καταργήσεως του ειμή 

να ικανοποιήση την γενικήν κατακραυγήν κατά του αποτυχόντος, πολυαρίθμου και 

πολυδαπάνου τούτου οργάνου, το οποίον αποκαλούμενον Ινστιτούτον, ουδέ καν 

ελληνικήν ονομασίαν είχε».58 

Και όσον αφορά την ελληνική γλώσσα όμως όπως ειπώθηκε και παραπάνω «Η 

επιβολή της δικτατορίας του 1967-1974 είχε συνέπειες για τη νεοελληνική γλώσσα, 

καθώς επανέφερε τον Νόμο 129 του Μεταξά και ανέκοψε την πρόοδο σε όλα τα 

επίπεδα (πολιτικό, πολιτειακό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, εθνικό και πολιτιστικό)».59 

                                                        
58 Ανδρέου , ό.π., υποσημ. 2, σελ. 1 

59 Χ. Αργυροπούλου, Γλώσσα και εξουσία μέσα από ποικίλα κείμενα στην καθαρεύουσα και 

τη δημοτική μορφή της ελληνικής γλώσσας, 1967-1994, στο Έρκυνα,  Επιθεώρηση 

Εκπαιδευτικών –Επιστημονικών θεμάτων, Τεύχος 7ο, σελ. 52-69, 2015 
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«Η στρατιωτική δικτατορία επιβάλλει την καθαρεύουσα ακόμη και στη 

στοιχειώδη εκπαίδευση και απαγορεύει τη δημοτική, υιοθετώντας εναντίον της όλα τα 

παλιά επιχειρήματα και συνδέοντάς την με τον κομμουνισμό, την αναρχία και το 

χάος».60 

Είναι γνωστό ότι όσον αφορά  τη μορφή της γλώσσας επειδή υπήρχαν 

διάφορες απόψεις μεταξύ των Απριλιανών οι οποίοι υπολόγιζαν και το πολιτικό 

κόστος σε περίπτωση που υιοθετούνταν η καθιέρωση της καθαρεύουσας έγιναν 

πολλές συζητήσεις στο υπουργικό  συμβούλιο. Τελικά  στο Σύνταγμα του 1968 

υιοθετήθηκε  διάταξη που αντέγραψε την ανάλογη του Συντάγματος του 1911και του 

1952. Με τη διάταξη αυτή του Συντάγματος του 1968 έχουμε κατοχύρωση της 

καθαρεύουσας. 

Είναι δε χαρακτηριστική ως προς την απαξίωση με την οποία αντιμετώπιζαν τη 

δημοτική αλλά και τους θιασώτες της η δήλωση του Ν. Μακαρέζου «να μην έρχεται ο 

οιοσδήποτε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου παιδείας (εννοούσε τον Ε. 

Παπανούτσο) και καθιερώνει εις τα Δημοτικά Σχολεία την γλώσσαν που ενδεχομένως 

θα οδηγήσει εις μοιραία αποτελέσματα».61 

Ως προς την ιδεολογική διάσταση με την υιοθέτηση της καθαρεύουσας 

συμβαίνει: καθυπόταξη λαϊκών μαζών από αστική τάξη και αποκλεισμός τους από τη 

γνώση και την εξουσία, και καλλιέργεια κομφορμισμού (υπακοής στο κατεστημένο-

στην παράδοση, στην εξουσία).62 

Μια άλλη ενέργεια ως προς το ξήλωμα της μεταρρύθμισης του 1964 ήταν ότι 

με τον Α.Ν. 4010-6-1967 καταργήθηκε και το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο που είχε 

θεσπισθή με το νόμο 4373/1964.  Το «ΑκαδημαϊκόΑπολυτήριο» επειδή ήταν δύο 

κατευθύνσεων, οδηγούσε είτε σε σχολές θεωρητικές είτε σε πρακτικές, η δε εισαγωγή 

γινόταν με κριτήριο το γενικό βαθμό του απολυτηρίου αυτού.  

Επιδιώκοντας να διαφοροποιηθεί το Απριλιανό καθεστώς από την 

μεταρρύθμιση του 1964, καθιέρωσε μια μορφή μικτού συστήματος εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, από προηγούμενα χρόνια. Οι υποψήφιοι φοιτητές έδιναν 

                                                        
60  Κοτρώτσου- Λόντου, Τ., Το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα, Επιστημονικό Βήμα, τ. 3, 

Απρίλιος 2004  στο www.syllogosperiklis.gr/old/ep_bima_3/kotrotsou.pdf 

61 Ανδρέου, ό.π. υποσημ. 55, σελ.11 

62  Κοτρώτσου-Λόντου,  ό.π. υποσημ. 60 
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εξετάσεις στις έδρες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα θέματα επιλέγονταν από την 

Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η δε βαθμολόγηση γινόταν από καθηγητές 

Πανεπιστημίου και Λυκειάρχες ή Γυμνασιάρχες. Η εισαγωγή στις σχολές γινόταν με 

τον συνυπολογισμό στο βαθμό των εξετάσεων του βαθμού του απολυτηρίου. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από το καθεστώς ιδρύθηκε 

στην Aθήνα το "Διδασκαλείον Δημοτικής Eκπαιδεύσεως" για την επιμόρφωση  των 

δασκάλων των δημοτικών σχολείων όπως ορίζεται στον Αναγκαστικό Νόμο129/1967 

και ειδικότερα στο άρθρο 16.  Παράλληλα στον ίδιο νόμο (άρθρο 16) ορίζεται ότι η 

μετεκπαίδευσις των λειτουργών Mέσης Eκπαιδεύσεως διενεργείται στο Διδασκαλείο 

Mέσης Eκπαιδεύσεως. Για τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των δυο 

βαθμίδωναναλυτικά προβλεπόταν στον νόμο αυτό  η λειτουργία των διδασκαλείων, οι 

θέσεις των καθηγητών, ο τρόπος επιλογής των καθηγητών, τα μαθήματα, ο τρόπος 

επιλογής των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, ο τρόπος αποζημίωσής τους, κλπ. 

Οι κατευθύνσεις που έπρεπε να έχει η αγωγή των μαθητών και μαθητριών του 

ελληνικού κράτους (σύμφωνα με την ιδεολογία των πρωτεργατών της Επταετίας) 

περιγράφεται λεπτομερώς σε διάφορα έγγραφα των φορέων της εκπαίδευσης. Η 

Ιδεολογίατου στρατιωτικού καθεστώτος και των θιασωτών του ορίζεται με διάφορες 

εγκυκλίους. 

Σε εγκύκλιό του ο υπουργός Κ.Καλαμποκιάς τον Μάιο του 1967 επεσήμαινε 

τα παρακάτω: 

«1. Αγρυπνούμεν, ώστε τα αιτήματά σας να εξετάζωνται υπό των αρμοδίων 

προσώπων ή συμβουλίων βάσει των αρχών του δικαίου και να προωθούνται και 

αμοίβωνται οι άξιοι (...) 

2. Το σχολείον οφείλει να μεριμνά δια την ευπρεπή εμφάνισιν και την κοσμίαν 

συμπεριφοράν των μαθητών εντός και εκτός αυτού. Η εκκεντρική κόμμωσις και 

ενδυμασία δια τα θήλεα, η μακρά καιατημέλητος κόμη και ουχί ευπρεπής ενδυμασία 

δια τους άρρενας είναι απαράδεκτα(...). 

3. Το σχολείον οφείλει να παρακολουθή και εφορά την εξωσχολικήν ζωήν και 

συμπεριφοράν των μαθητών του (...). 

4. Τα εξωσχολικά αναγνώσματα των μαθητών αποτελούν επίσης μέγα θέμα, το 

οποίον οφείλει να αντιμετωπίσει το σχολείον (...). 

5. Οφείλομεν εξ άλλου να υπομνήσωμεν ότι ποικίλαι οργανώσεις αντεθνικών 

και αντικοινωνικών επιδιώξεων ενεφανίσθησαν τα τελευταία έτη υπό αθώους και 
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συγκινητικούς τίτλους και προσεπάθησαν να παρασύρουν την μαθητιώσα 

νεότητα(...).63 

Χαρακτηριστικό των απόψεων και των ιδεολογικοπολιτικών στόχων  των 

πρωτεργατών της «Εθνικής Επαναστάσεως» είναι ότι η εγκύκλιος του Κ. Καλαμποκιά 

συνεχίζοντας  στο υπ. αρ. 5 αναφέρεται και σε ευθύνες του σχολείου  ως προς τη 

συμμετοχή των μαθητών σε διάφορες οργανώσεις ... παρέμβαση δηλαδή του σχολείου 

και των εκπαιδευτικώνπέραν του διδακτικούωραρίου. Ακόμη και για τα εξωσχολικά 

αναγνώσματα των μαθητών είναι υπεύθυνο και πρέπει να κατευθύνει τους μαθητές το 

σχολείο, προφανώς συστήνοντας μέσω των εκπαιδευτικών κάποια συμβατά και 

αποδεκτά, ως προς τα ιδεώδη της επταετίας, αναγνώσματα. 

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο ορίζει ότι «Η ευθύνη του σχολείου δια την 

συμμετοχήν μαθητών εις οργανώσεις και επιτροπάς είναι τεραστία». 

Έρχεται και υποδεικνύει μάλιστα μια σειρά από οργανώσεις οι οποίες και 

μόνον αυτές είναι αποδεκτές από το καθεστώς των συνταγματαρχών: «Εις ουδεμίαν 

οργάνωσιν επιτρέπεται να μετέχουν μαθηταί πλην της του Σώματος Ελλήνων 

Προσκόπων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νεότητος, και της φοιτήσεως εις τα 

Κατηχητικά Σχολεία».  

Εδώ γίνεται σαφές ότι το σχολείο μέσω των τότε εκπαιδευτικών πρέπει να 

κατευθύνει και να ελέγχει τους μαθητές ως προς τη συμμετοχή τους σε διάφορες 

οργανώσεις, προπαγαδίζοντας την ένταξή τους μόνο σε συγκεκριμένες.  

6. Η καλλιέργεια της Εθνικής και Χριστιανικής συνειδήσεως των μαθητών 

είναι ο πρώτος και μέγιστος στόχος της όλης σχολικής εργασίας (...). Εκπαιδευτικοί, 

μη πιστεύοντες εις τα Ιδεώδη και τας αξίας του Έθνους, δεν έχουν θέσιν εις την 

εκπαίδευσιν. Αι εθνικαί αξίαι όμως είναι αρρήκτως συνδεδεμέναι προς τας 

Χριστιανικάς αξίας. Η ελληνική παράδοσις και η Χριστιανική ηθική αποτελούν την 

Μητέραν –Γην δια την ελληνικήν παιδείαν (...). 

7. Οι σκοποί του σχολείου δεν δύνανται να επιτευχθούν χωρίς την 

συμπαράστασιν της οικογένειας».64 

Η εγκύκλιος αυτή όπως ήταν φυσικό άρχισε να παράγει μια σειρά από 

αποτελέσματα στην εκπαίδευση. Οι οδηγίες που περιέχονταν σ’ αυτή την εγκύκλιο 

χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σύνταξη κανονισμών σχολείων. Παράλληλα και οι 

                                                        
63 Ανδρέου , ό.π. υποσημ. 61, σελ. 12 

64  Στο ίδιο, σελ.12 
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επιθεωρητές αλλά και το ΥΠΕΠΘ προέβαιναν στην έκδοση ανάλογων οδηγιών.Και οι 

ομιλίες όμως του Γ. Παπαδόπουλου κινούνταν στα ίδια πλαίσια και το περιεχόμενό 

τους ήταν ανάλογο. 

Ένας άλλος τομέας που δεν ήταν δυνατόν να αφεθεί χωρίς παρεμβάσεις ήταν η 

διοίκηση της εκπαίδευσης. Το καθεστώς των συνταγματαρχώνσυνέστησε «Το 

Ανώτατον Διοικητικόν Συμβούλιον Εκπαιδεύσεως», «Το Ανώτατον Γνωμοδοτικόν 

Συμβούλιον Εκπαδεύσεως», «Το Ανώτατον Συμβούλιον Επαγγελματικής 

Εκπαιδεύσεως» και «Το Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον». Αναδιοργάνωσε τον 

διοικητικό και εποπτικό μηχανισμό αλλά κατάργησε τις θέσεις των αιρετών 

Εκπαιδευτικών Συμβούλων. 

Διαπιστώνεται ότι στη διάρκεια της δικτατορίας υιοθετείται από το καθεστώς 

σε κάθε του έκφραση ο «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός». 

«Οι υπεύθυνοι του επταετούς δικτατορικού καθεστώτος οικειοποιήθηκαν τα 

ελληνικά και χριστιανικά ιδανικά και οι παρασυνδέσεις, που ο συνειρμός δικτατορία-

ελληνοχριστιανικός πολιτισμός επέτρεψε ναδημιουργηθούν,σε μια εποχή κατά την 

οποία κυκλοφορούσε σκωπτικά το σύνθημα «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» 

συνοδευόμενο σε χιουμοριστικό –ειρωνικό λεξιπαίγνιο από το «καθολικώς 

διαμαρτυρομένων», και εντείνονταν εκρηκτικές αντιδράσεις μεγάλων μαζών 

πληθυσμού όλων των πολιτικών αποχρώσεων, για πολλαπλασιαζόμενες πράξεις ωμής 

βίας και παραβιάσιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πιστά όργανα μιας 

δικατατορίας, που σεμνυνόταν για την πίστη της στα ιδεώδη του «ελληνοχριστιανικού 

πολιτισμού», της φιλοπατρίας και του ανθρωπισμού»,65 ίσως τελικά και να επέφεραν 

το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα και ουσιαστικά να λειτούργησαν εις βάρος της 

Ορθοδοξίας στον Ελλαδικό χώρο. 

Οι δικτάτορες και οι θιασώτες τους χρησιμοποιούσαν κάθε πρόσφορο μέσο 

ώστε με ψεύδη να εμφανίζονται ως σωτήρες του έθνους, επικαλούμενοι και τον 

διαρκή κομμουνιστικό κίνδυνο. 

«Η έντονη επαναπροβολή του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού ως επίσημης - 

εθνικής ιδεολογίας και η συνεπαγόμενη στροφή προς την «καθ’ ημάς αρχαιότητα» θα 

δημιουργήσει μια αντιιδεολογία, αντιπαραθετική ως ένα βαθμό, με την ιδέα του 

                                                        
65 Μαρκαντώνης, ό.π. υποσημ. 49, σελ. 47-48 
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εκσυγχρονισμού – εξευρωπαϊσμού, που είχαν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις της 

κοινοβουλευτικής περιόδου».66 

Σε διάφορες εγκυκλίους που θα ακολουθήσουν μετά τον Α.Ν. 129/1967 

υπάρχουν εκφράσεις που σχετίζονται άμεσα με τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό: 

«βίωσις υπό της αγωγής ηθικού και εθνικού φρονηματισμού», «ηθική αγωγή», 

«χριστιανική αγωγή», «κοινωνική αγωγή», «προσήλωσις εις την Εθνικήν ιδέαν», 

«Εθνική συνείδησις», «μόρφωσις και ανάπτυξις πνευματικών δυνάμεων» με 

μορφωτικά αγαθά «από της λαμπράς ανθρωπιστικής Ελληνικής Αρχαιότητος και του 

χριστιανικού Βυζαντίου».67 

Όσον αφορά την έννοια της Εθνικοφροσύνης όπως αυτή καλλιεργήθηκε 

διαχρονικά μέσω της εκπαίδευσης «Το καθεστώς της 21ης Απριλίου που επιβλήθηκε 

πρίν από 40ακριβώς χρόνια ολοκλήρωσε και ταυτόχρονα απαξίωσε την ιδεολογία της 

εθνικοφροσύνης. Η Παπαδημητρίου  μας υπενθυμίζει πως «Η Επανάστασις επιχείρησε 

ναωαπευθυνθεί σε όλους τους «ικανούς» και «εντίμους» «ανεξαρτήτως κομματικής ή 

παραταξιακής προελεύσεως». 68 

Το 1971 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παιδείας με στόχο τη μελέτη των γενικών 

κατευθύνσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής, φυσικά της Επταετίας. Την επιτροπή 

αποτελούσαν έξι καθηγητές πανεπιστημίου, δύο γενικοί διευθυντές  εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, τρεις εκπαιδευτικοί και ένας βιομήχανος. Έργο της επιτροπής ήταν «η 

μελέτη και διατύπωσις προτάσεων επί των καθ’ έκαστα βασικών θεμάτων της 

εκπαιδεύσεως της παιδείας εν τω συνόλω της προς διαμόρφωσιν υγιούς Εθνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής (...). Η Επιτροπή παιδείας θα υποδείξει ομάδας εξ ειδικών δια 

την κατάρτησιν των αναγκαίων νομοθετικών κειμένων της χαραχθησομένης 

πολιτικής».69 

«Oι καθηγηταί έχουν ανάγκην αρτιωτέρας παιδαγωγικής καταρτίσεως, διά ν' 

ανταποκριθούν εις τας σημερινάς απαιτήσεις του σχολείου. Άπαντες είναι 

απαραίτητον να επιμορφώνονται και μετεκπαιδεύονται συνεχώς» 

                                                        
66 Κουτσουρά, Ζ.,  Δικτατορία και σχολείο: οι αποκαλύψεις ενός σχολικού αρχείου,  

Θεσσαλονίκη 2008,  σελ. 36 στο  https://www.scribd.com 

67 Στο ίδιο, σελ. 158 

68 Σεφεριάδης, Σ. , Εθνικοφροσύνη και εκσυγχρονιστικό έλλειμμα, στο Ένθετο βιβλία, επιμέλεια 

Νίκος Μπακουνάκης, εφημ. ΤΟ  ΒΗΜΑ, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2007,  

69 ΥΠΕΠΘ, Ενημερωτικόν τεύχος επό των εργασιών της επιτροπής παιδείας, Εκ του  Εθνικού 

Τυπογραφείου, εν Αθήναις 1972 
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ε) Στους σκοπούς της "γυμνασιακής εκπαιδεύσεως" κοντά στα "ελληνο-

χριστιανικά ιδεώδη", προτάθηκε η "εισαγωγή των νέων εις το κόσμον του βιβλίου και 

της μελέτης, την επαφήν των με τα υψηλά επιτεύγματα του ανθρωπίνου πνεύματος και 

την καλλιέργειαν της κριτικής σκέψεως και της ερευνητικής διαθέσεως εις αυτούς. 

Tον προσανατολισμόν των νέων προς τας Eπιστήμας, την Tεχνολογίαν και τας Kαλάς 

Tέχνας, ως και την προετοιμασίαν των δια τας ανωτέρας και ανωτάτας σπουδάς". H 

απόκτηση "δεξιοτήτων χρησίμων δια τας πρακτικάς ανάγκας του ανθρώπου", έτσι 

ώστε "κατ' αυτόν τον τρόπον έρχεται το σχολείον πλησιέστερον προς την ζωήν". 

Tονιζόταν η αναγκαιότητα των αρχαίων ελληνικών τα οποία συμβάλλουν "εις την 

ειδολογικήν μόρφωσιν των μαθητών" και προτεινόταν η χρήση "δοκίμων 

μεταφράσεων", αλλά τονιζόταν ταυτόχρονα η σημασία των Φυσικών και των 

Mαθηματικών στα σχολικά προγράμματα. 

Όμως τα πορίσματα και οι προτάσεις της Επιτροπής Παιδείας του 1971 δεν 

εφαρμόσθηκαν,αφενός μεν γιατί δεν ήθελε το καθεστώς να συγκρουστεί με διάφορες 

ομάδες αφετέρου δε κατόπιν των γεγονότων του 1973 και του 1974, άλλαξε η 

πολιτική κατάσταση.  

Οι φιλελεύθερες επιλογές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976-1977 

είχαν προετοιμαστεί από επιλογές που είχαν ήδη υιοθετηθεί κατά τα τελευταία χρόνια 

του δικτατορικού καθεστώτος.  

 

Στο σημείο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να εκτεθούν αποσπάσματα από τα 

κυριότερα νομοθετήματα της Επταετίας  που αφορούσαν την εκπαίδευση. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αναγκαστικός Νόμος 129/1967, Αναγκαστικός Νόμος 592/1968, Β.Δ.υπ’ 
αριθ. 673/1968, Β.Δ. υπ’ αριθ. 723/1969, Ν.Δ. υπ’ αριθ. 749/1970, Π.Δ. υπ’ 
αριθ.370/1968 

 

Αναγκαστικός Νόμος 129/196 

Ως προς το θεσμικό πλαίσιο για τη Γενική Εκπαίδευση το Καθεστώς των 

Συνταγματαρχών εξέδωσε δυο βασικά νομοθετήματα, τον Αναγκαστικό Νόμο 

129/1967 και το Νομοθετικό Διάταγμα 651/1970. Επιπλέον τέθηκε σε ισχύ ως προς 

την εκπαίδευση και το Β.Δ. 673/1968 στον Α.Ν. 592/1968 καθώς  και Β.Δ. 723/1969. 

Από τα νομοθετήματα αυτά επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο ΙΙ, 

αποσπάσματα από διατάξεις που αφορούν τη Μέση Εκπαίδευση με εξαίρεση τα 

σημεία που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσας. Κρίθηκε σκόπιμο ως προς τη 

γλώσσα να παρατεθούνκαι τα άρθρα που αναφέρονται στο Δημοτικό Σχολείο. 

Στον Αναγκαστικό Νόμο 129/1967«Περί οργανώσεως και διοικήσεως της 

Γενικής Εκπαιδεύσεως και άλλων τινών διατάξεων»  ήδη από το Άρθρον 1 οριζόταν ο 

σκοπός της Γενικής εκπαίδευσης:«Η Γενική Εκπαίδευσις παρέχουσα αγωγήν επί τη 

βάσει των ιδεωδών του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, αποσκοπεί να καταστήσει 

τους εκπαιδευομένους ικανούς όπως εκπληρώσωσι τας υποχρεώσεις των ως άνθρωποι 

και πολίται και ανταποκρίνωνται εντός της πολιτικής κοινότητος του Ελληνικού 

Έθνους εις τας επιβαλλομένας απαιτήσεις υπό της συγχρόνου ζωής». 

Το Άρθρο3 αναφέρεται στην υποχρεωτική φοίτησητην οποία ορίζει εξαετή η 

οποία μπορεί να παραταθεί σε εννεαετή με Β.Δ. που θα εκδοθούν με πρόταση των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 

Το Άρθρο 4αφορά στηδωρεάν παροχή της Εκπαίδευσης.Η Γενική Εκπαίδευση 

παρέχεται δωρεάν στα δημόσια σχολεία και απαγορεύεται κάθε εισφορά σχολική υπό 

οποιαδήποτε μορφή. Στην έννοια της δωρεάν παιδείας περιλαμβανόταν: η δωρεάν 

χορήγησητων διδακτικών βιβλίων στους μαθητές, η παροχή κρατικής ενίσχυσηςστα 

σχολικά ταμεία για να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και 

τέλος η παρέχονταν υποτροφίες στους μαθητέςπου επιδείκνυαν ιδιαίτερες επιδόσεις.» 

Η πολιτική της Επταετίας ως προς την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της 

αναφέρεται στο Άρθρον 5.  
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Στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου διδάσκεται και χρησιμο-

ποιείται ως εκφραστικό όργανο η μητρική γλώσσα στην πανελλήνια μορφή της, 

απαλλαγμένη όμως από ακρότητες και ιδιωματισμούς. Στις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις 

διδάσκεται και χρησιμοποιείται η απλή καθαρεύουσα.  

Η απλή καθαρεύουσα που είναι η επίσημη, γλώσσα του Κράτους κατά το 

Σύνταγμα, είναι το όργανο έκφρασης, γραπτής και προφορικής, διδασκόντων και 

διδασκομένων, στις Δ, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού σχολείου και το Γυμνάσιο. 

« Εις τας τρείς πρώτας τάξεις του Γυμνασίου (κατώτερος κύκλος) συνεχίζεται 

η διδασκαλία της γραμματικής και της συντάξεως της απλής καθαρευούσης εν 

συναρτήσει προς την της Αττικής διάλεκτον, της οποίας η διδασκαλία άρχεται από της 

Α΄ τάξεως.» 

« Εις τας τρείς ανωτέρας τάξεις του Γυμνασίου (ανώτερος κύκλος) διδάσκεται 

ευρύτερον και εις βάθος η γραμματική και η σύνταξις της Αττικής διαλέκτου εν 

συναρτήσει προς τας νεωτέρας μορφάς εξελίξεως της ελληνικής.» 

 

Στο  Άρθρον 8 όσον αφορά  τον Κατώτερο κύκλο του  Γυμνασίου εξειδικεύονται 

οι σκοποί 

1. Εις τον κατώτερον κύκλον του Γυμνασίου επιδιώκεται η 

πραγματοποίησις των κάτωθι ειδικών σκοπών: 

α) Να εισαχθώσιν οι μαθηταί εις το πνεύμα του Ελληνοχριστιανικού 

πολιτισμού δια της μελέτης εκλεκτών δημιουργημάτων της κλασσικής ελληνικής και 

της ορθοδόξου χριστιανικής γραμματείας εκ του πρωτοτύπου και εκ μεταφράσεων εις 

απλήν καθαρεύουσαν ενός τουλάχιστον έργου της κλασσικής Γραμματείας δι’ 

εκάστην τάξιν. 

β) Να συνειδητοποιήσωσι δια της περαιτέρω σπουδής της νέας ελληνικής 

γλώσσης, της μελέτης εκλεκτών δημιουργημάτων της νεοελληνικής γραμματείας και 

της ιστορίας του Έθνους, την αδιάσπαστον πνευματικήν και γλωσσικήν ενότητα και 

συνέχειαν του Εθνικού ημών βίου και την ιστορικήν  και πολιτιστικήν του Ελληνικού 

Έθνους αποστολήν. 

γ) Να προσανατολισθώσι προς την σύγχρονον ανάπτυξιν των επιστημών ιδίως 

εις ό,τι αφορά εις τας τεχνολογικάς επί του πρακτικού βίου εφαρμογάς. 

δ) Να εισαχθώσιν εις τα σύγχρονα προβλήματα της ζωής και να καταστώσι 

χρηστοί πολίται, ενεργά και δημιουργικά μέλη της Κοινωνίας. 
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ε) Να αναπτύξωσιν έτι περαιτέρω τας σωματικάς και πνευματικάς των 

δυνάμεις και ιδία την κριτικήν σκέψιν και πρωτοβουλίαν. 

στ) Να καταστώσιν ικανοί να εμπλουτίζωσιν έτι περαιτέρω τας γνώσεις των 

και να ασκώσι τας ικανότητας και δεξιότητάς των δια της αποκτήσεως καλών 

συνηθειών μελέτης και υπευθύνου αυτενεργού εργασίας.  

ζ) Να αναπτύξωσιν ακμαίον εθνικόν, θρησκευτικόν και ηθικόν φρόνημα. 

η) Να αποκτήσωσι τας αρετάς και ιδία της φιλαληθείας, δικαιοσύνης, 

κοινωνικότητας και συνεργασίας και να αναπτύξωσιν ανώτερον ήθος και χαρακτήρα. 

θ) Να γνωρίσωσι τας οικονομικάς και πλουτοπαραγωγικάς δυνατότητας 

της χώρας, το ανθρώπινον δυναμικόν αυτής και τας επαγγελματικάς δυνατότητας, 

εφαρμοζομένης εν εκτάσει της επαγγελματικής εξερευνήσεως και του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και 

ι) Να καταστώσιν ικανοί όπως συνεχίσωσι σπουδάς εις τον ανώτερον κύκλον 

του Γυμνασίου, τα Μέσης βαθμίδος επαγγελματικά σχολεία ή να εισέλθωσιν εις την 

επαγγελματικήν ζωήν. 

 

Στο Άρθρον 9 του Ανώτερου κύκλου του Γυμνασίου 

 1.Εις τον ανώτερον κύκλον Γυμνασίου επιδιώκεται η περαιτέρω εκπλήρωσις 

των σκοπών του κατωτέρου κύκλου και ειδικώτερον: 

α) Να καταστώσιν οι μαθηταί φορείς του πνεύματος του Ελληνοχριστιανικού 

πολιτισμού δια της μελέτης εκλεκτών δημιουργημάτων της κλασσικής ελληνικής και 

της ορθοδόξου Χριστιανικής γραμματείας εκ του πρωτοτύπου. 

β) Να γνωρίσωσιν ευρύτερον το περιεχόμενον του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού και να κατανοήσωσι την θεμελιωτικήν του σημασίαν δια την 

εποικοδόμησιν του συγχρόνου δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. 

γ) Να συνειδητοποιήσωσι την απαράμιλλον αυτοθυσίαν και δραστηριότητα ην 

επέδειξε το Ελληνικόν Έθνος, ως και το υψηλόν νόημα των ηρωϊκών αγώνων εις τους 

οποίους απεδύθη κατά τας κοσμοϊστορικής σημασίας δραματικάς περιπετείας αυτού. 

δ) Να ευρύνωσιν έτι περαιτέρω τον πνευματικόν αυτών ορίζοντα δια της 

κατανοήσεως της προόδου των επιστημών και των εφαρμογών αυτών. 

ε) Να συνειδητοποιήσωσι τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνικής, πολιτικής 

και εθνικής ζωής και να καταστώσι χρηστοί πολίται, ενεργά και δημιουργικά μέλη της 

κοινωνίας και  
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στ) Να προπαρασκευασθώσι δια την εισαγωγήν εις τας Ανωτέρας και 

Ανωτάτας Σχολάς ή εις την επαγγελματικήν ζωήν. 

Τόσο το Άρθρο 8 όσο και το Άρθρο 9 αντανακλούν τα πιστεύω των 

Απριλιανών για τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων, τον Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, 

το φρόνημα που έπρεπε να αναπτύξουν εθνικό, θρησκευτικό και ηθικό ώστε να 

καταστούν χρηστοί πολίτες και δημιουργικά μέλη της ελληνικής κοινωνίας. 

 

 

Α.Ν.592/1968 

«Περί επεκτάσεως της ισχύος του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1466/1950» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Το αναλυτικό πρόγραμμα που ισχύει κάθε φορά, επειδή είναι ο καρπός του 

εκπαιδευτικού συστήματος, διαφόρων μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων, μιας σειράς 

υπουργικών παρεμβάσεων όπως είναι οι αποφάσεις, οι εγκύκλιοι, τα διατάγματα, κλπ., 

νομολογικών ερμηνειών και άλλων πηγών της πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων, 

κάθε φορά επηρεάζεται από  την ιδεολογική ταυτότητα του νομοθέτη του.  

Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα είναι η έκφραση της υπεύθυνης κρατικής 

εξουσίας, όπως αυτή «ασκείται μέσα από εντολές, υποδείξεις και συστάσεις στα 

οικεία διοικητικά, επιστημονικά και εκτελεστικά (εποπτικά, συμβουλευτικά, κλπ. 

βοηθητικά) όργανα  εφαρμογήςτου». Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι και το 

ωρολόγιο πρόγραμμα είναι συνέπεια της ιδεολογικής παρέμβασης, ιδιαίτερα ως προς 

το περιεχόμενο των μαθημάτων. 

Η μεγάλη σημασία που απέδιδε το καθεστώς στην ιδεολογία που έμμεσα 

περνούσε στους μαθητές είναι η έκδοση της εγκυκλίου πουαφορούσε το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Η εγκύκλιος αυτή  κοινοποιήθηκε σε τεύχος 266 σελίδων με τίτλο 

Αναλυτικά Προγράμματα Μαθημάτων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, από τη 

Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Τμήμα Διοικητικού, του Υπουργείου ΕθνικήςΠαιδείας 

και Θρησκευμάτων. Απευθύνεται προς τους κ. Γενικούς Επιθεωρητάς Μέσης 

Εκπαιδεύσεως, εκδόθηκε στην  Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου 1968, και υπογράφεται 

από τον υπουργό Θεοφ. Παπακωνσταντίνου. Το τεύχος διαιρείται σε πρώτο και 

δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος περιέχεται το αναλυτικό πρόγραμμα για τις τάξεις 

Α΄, Β΄και Γ΄Γυμνασίου και στο δεύτερο μέρος το αναλυτικό πρόγραμμα για τις Δ΄, 
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Ε΄και ΣΤ΄τάξεις. Είναι σε γλώσσα καθαρεύουσα, εκδότης είναι το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, και είναι έκδοση  του 1968. 

Το καθεστώς θέλοντας να επηρεάσει και να μεταδώσει στοιχεία της  εθνικής 

ταυτότητας, της ιστορικής παράδοσης των Ελλήνων, της ελληνικότητας καιτης  

Ορθοδοξίας, εκπόνησε αναλυτικά προγράμματα με στόχο την υπηρέτηση αυτών των 

ιδεωδών.  

Το 1967 εκπονήθηκεένα κοινό πρόγραμμα για όλους τους τύπους των 

σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης, ήταν προσωρινό πρόγραμμακαι δινόταν έμφαση 

στη γνώση του παρελθόντος.Αυτό το προσωρινό κοινό πρόγραμμα του 1967 ήταν 

αποτέλεσμα περισσότερο ιδεολογικών  και πολιτικών λόγων, κάτι που συνέβη και με 

τις πρώτες ρυθμίσεις για την εκπαίδευση. 

Κάθε καθεστώς φροντίζει μέσα από τον έλεγχο των προγραμμάτων της 

διδακτέας ύλης να επηρεάζει τους μαθητές. Το καθεστώς της 21ης Απριλίου με 

Βασιλικά Διατάγματα που περιέχονταν στον Α.Ν. 529/1968 καθόριζε το ωρολόγιο 

πρόγραμμα των σχολείων της Δημοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης. Διαπιστώνεται 

από τη μελέτη αυτών των προγραμμάτων ότι τα γυμνάσια ως προς τον ανώτερο κύκλο 

διακρίνονταν σε θεωρητικής και θετικής κατευθύνσεως. Λειτουργούσαν όμως και 

άλλων τύπων γυμνάσια στην ελληνική επικράτεια. Υπήρχε το ωρολόγιο πρόγραμμα 

του ανωτέρου κύκλου για το ημερήσιο εξατάξιο οικονομικό γυμνάσιο, το πρόγραμμα 

του ανωτέρου κύκλου για το ημερήσιο εξατάξιο ναυτικό γυμνάσιο. Προφανώς ο 

κατώτερος τύπος των σχολείων αυτών ακολουθούσε το πρόγραμμα του κατώτερου 

κύκλου του ημερήσιου εξατάξιου γυμνασίου. Και φυσικά υπήρχε και το ωρολόγιο 

πρόγραμμα για τα εσπερινά γυμνάσια, τα κοινώς λεγόμενα νυχτερινά, αλλά και το 

επτατάξιο εσπερινό ναυτικό γυμνάσιο.  

Από τη μελέτη του αναλυτικού προγράμματος ως προς τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας φαίνεται ότι υπήρχε διαφοροποίηση σημαντική των Εσπερινών από το 

ΗμερήσιαΓυμνάσια καθώς οι μαθητές του κατώτερου κύκλου των Εσπερινών 

Γυμνασίων διδάσκονταν μόνο 14 μαθήματα και οι εβδομαδιαίες ώρες ανέρχονταν σε 

26 μόνο. 
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Β.Δ. υπ’ αρ. 673/1968 

Όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης 

αξίζει να επικεντρώσουμε στα μαθήματα που διδασκόταν στους διάφορους τύπους 

σχολείων. Πέρα από τα κοινά για όλους τους τύπους σχολείων μαθήματα υπήρχαν πιο 

εξειδικευμένα ανάλογα με τον τύπο του κάθε σχολείου. Με το Β.Δ. υπ’ αρ. 673/1968 

«Περί ωρολογίων προγραμμάτων των μαθημάτων των Σχολείων Μέσης 

Εκπαιδεύσεως», τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων των σχολείων Μέσης 

Εκπαιδεύσεως καθορίζονται ως εξής. 

ΤοΆρθρον 1αφορούσε το «Ωρολόγιον πρόγραμμα μαθημάτων του Γυμνασίου 

πρώτου κύκλου και του κατωτέρου κύκλου εξαταξίου ημερησίου Γυμνασίου». 

Διδάσκοντανκάποια κοινά μαθήματα στις Α, Β΄, Γ΄ τάξεις, αλλά η Αγωγή του 

Πολίτου (Ά τετράμ.) μόνο στη Γ΄τάξη, Επαγγελματική εξερεύνησις και 

επαγγελματικός προσανατολισμός (Β΄ τετράμ.) μόνο στη Γ΄τάξη, Υγιεινή-Πρώται 

βοήθειαι μόνο στη Β΄τάξη και τα  Οικοκυρικά μόνο στις μαθήτριες (τα γυμνάσια ήταν 

αρρένων και θηλέων). 

Το σύνολο των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών για την Α΄τάξη τόσο στα 

γυμνάσια αρρένων όσο και στα γυμνάσια θηλέων καθορίστηκε στις 36.Για τη Β΄τάξη 

και Γ΄ τάξη αντίστοιχα οι εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ήταν 38.  

Το Άρθρον 2 αφορούσε στο «Ωρολόγιον Πρόγραμμα μαθημάτων του ανωτέρου 

κύκλου ημερησίου εξαταξίου Γυμνασίου θεωρητικής κατευθύνσεως».Τα μαθήματα που 

αξίζει να επισημανθούν ότι διδάσκονταν στον κύκλο αυτό ( Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις)  ήταν:  

Αγωγή του Πολίτου (Στ΄) και Οικοκυρικά δια τας θήλεις (κορίτσια). Για το καθεστώς  

η οικογένεια ήταν ιερή και τα κορίτσια έπρεπε να μπορούν να αναλάβουν επάξια το 

ρόλο της μητέρας- οικοκυράς και το σχολείο έπρεπε και φρόντιζε να τις ετοιμάσει για 

αυτόν.Οι εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ήταν και για τις τρεις τάξεις 39 αυξανόμενες 

κατά μία, 40 δηλαδή για την Στ΄ τάξη αρρένων.  

 Το Άρθρον 4 όριζε «Το Ωρολόγιον πρόγραμμα μαθημάτων του ανωτέρου 

κύκλου ημερησίου εξαταξίου Οικονομικού Γυμνασίου», τύπος γυμνασίου που σήμερα 

δεν υφίσταται.Διδάσκονταν Αγωγή του Πολίτου, αλλά και εξειδικευμένα μαθήματα 

που χρησίμευαν στους μαθητές οι οποίοι προφανώς θα ακολουθούσαν εργασία σε 

κλάδους που απαιτούσαν γνώση οικονομικής θεωρίας. Έτσι διδάσκονταν Οικονομικά 

μαθήματα, Αγγλικά (Γλώσσα και Αλληλογραφία), Τεχνικά (Καλλιγραφία-Σχέδιον, 

Δακτυλογραφία, Μηχανολογιστική), Λογιστική, Εμπορικά (Στοιχεία Πολιτικής 
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Οικονομίας, Στοιχεία Δημοσιονομίας), Νομικά (Γενικαί Αρχαί Δικαίου-Στοιχεία 

Εμπορικού Δικαίου).  

Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ήταν 39 για τηνΔ΄τάξη και 41 για τις Ε΄ και 

Στ τάξεις.  

Στο Άρθρον 5 οριζόταν το «Ωρολόγιον πρόγραμμα μαθημάτων του ανωτέρου 

κύκλου του ημερησίου εξαταξίου Ναυτικού Γυμνασίου». 

Διδάσκονταν: Αγωγή του Πολίτου, Γεωγραφία (Ναυτική), Ιστορία Εμπορικού 

Ναυτικού, Τεχνικά (πρωρατικά, Κόμβοι), Στοιχεία Ναυτιλίας και Ναυτικής Τέχνης, 

Στοιχεία Ναυπηγίας και Μηχανών, Σήματα- Ασύρματος- Τηλέγραφος, Ναυτικόν 

Εμπορικόν Δίκαιον, Γυμναστική (Εφόλκια, Κωπηλασία, Ιστιοπλοία, Κολύμβησις). 

Διαπιστώνονται και πάλι εξειδικευμένα μαθήματα που στόχο είχαν να 

προετοιμάσουν τους μαθητές για ναυτικά επαγγέλματα. Στον τύπο αυτό του 

Γυμνασίου για τη Δ΄τάξη προβλέπονταν 41 ώρες εβδομαδιαίως και για τις Ε΄και Στ΄43 

ώρες. 

Το Άρθρον 7 όριζε το «Ωρολόγιον πρόγραμμα μαθημάτων των τεσσάρων 

ανωτέρων τάξεων του επταταξίου Εσπερινού Γυμνασίου (θεωρητικής 

κατευθύνσεως)». 

Για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄, Ζ΄ τα μαθήματα ήταν 16 και οι διδακτικές ώρες ήταν 

μόνο 26 εβδομαδιαίως αρκετά λιγότερες από αυτές των ημερησίων. 

Το Άρθρον 8 αναφέρεταιστοΩρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων του 

ανωτέρου κύκλουτου επταταξίου Εσπερινού Οικονομικού Γυμνασίου 

Και αυτός ο τύπος σχολείου είχε τέσσερις τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄ και Ζ΄, τα 

μαθήματα ήταν 18 αλλά οι εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ανέρχονταν σε 26 και σε 

αυτό τον τύπο σχολείου. 

Διδάσκονταν Αγωγή του Πολίτου, Οικονομικά Μαθηματικά, , Αγγλικά 

(γλώσσα και αλληλογραφία), Τεχνικά (Καλλιγραφία, Σχέδιον, Δακτυλογραφία, 

Μηχανολογιστική), Λογιστική, Εμπορικά (Εμποριολογία-Εμπορική αλληλογραφία), 

Οικονομικά (Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Στοιχεία Δημοσιονομίας), Νομικά 

(Γενικαί Αρχαί Δικαίου, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου). Τα μαθήματα αυτά 

αναφέρθηκε παραπάνω ότι διδάσκονταν και στο ημερήσιο οικονομικό γυμνάσιο, στον 

ανώτερο κύκλο. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα ίσχυσε το σχολικού έτους 1968-69 ενώ την επόμενη 

σχολική χρονιά ίσχυσενέο ωρολόγιο πρόγραμμα. 
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Β. Δ. υπ’ αριθ. 723/1969 

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΥ 1969 
 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1969 δημοσιεύεται με το υπ’ αρ. 723/1969 

Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 225/10-11-1969). 

Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1969 δεν 

διαφοροποιήθηκε αισθητά από αυτό του 1967. Υπήρξε μείωση των  εβδομαδιαίων 

ωρών της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών 

διδασκαλίας των μαθηματικών και αύξηση επίσης των εβδομαδιαίων ωρών 

διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Παράλληλα δηλαδή με τη μελέτη της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας γινόταν παραδεκτό ότι οι εξελίξεις στα μαθηματικά, τις φυσικές 

επιστήμες και οι εφαρμογές τους στις επιστήμες και στην οικονομία είχαν μεγάλη 

σπουδαιότητα. 

Ως προς τη διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος γινόταν λεπτομερής αναφορά 

του περιεχομένου για κάθε μάθημα ξεχωριστά. 

Τα κοινωνικά μαθήματα δηλαδή τα Θρησκευτικά, Φιλοσοφικά, Ιστορία και 

Γεωγραφικά στο αναλυτικό πρόγραμμα του 1969 εμφανίζουν έξαρση, και γενικά 

κατείχαν το 20% των ωρών της εβδομαδιαίας διδασκαλίας. 

Όπως και στο πρόγραμμα του 1967 καταργήθηκαν τα μαθήματα «Στοιχεία 

οικονομικής επιστήμης» και «Στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος». 

Με την κατάργηση των «Στοιχείων του δημοκρατικού πολιτεύματος δόθηκε 

εντολή να διδάσκονται αυτές τις ώρες οι μαθητές στοιχεία για την «Εθνική 

Επανάσταση». 

Από την επισκόπηση του αναλυτικού προγράμματος του 1969 είναι ευκρινές 

ότι υπήρξε μια συνεχής προσπάθεια του καθεστώτος να ελέγχει το εσωτερικό του 

σχολικού μηχανισμού και να αποτρέψει παρεκκλίσεις από τις ιδεολογικές γραμμές 

που το ίδιο προσδιόρισε. 
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Περί ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων των σχολείων 
Μέσης Εκπαιδεύσεως (723/1969) 

 

Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων των σχολείων Μέσης 

Εκπαιδεύσεως καθορίζονται, ως εις τα επόμενα άρθρα: 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Ημερήσιον Γυμνάσιον Θεωρητικής κατευθύνσεως 

Άρθρον 1 

Ωρολόγιον πρόγραμμα μαθημάτων 

Διαπιστώνεται ότι στην Α΄τάξη οι εβδομαδιαίες ώρες ήταν 30 για τους μαθητές 

και 32 για τις μαθήτριες, στη Β΄ τάξη 33 για τους μαθητές και 34 για τις μαθήτριες, 

στη Γ΄τάξη 34 για τους μαθητές και 35 για τις μαθήτριες, στη Δ΄τάξη 35 για τους 

μαθητές και 36 για τις μαθήτριες, στην Ε΄ τάξη 36 για τους μαθητές και 37 για τις 

μαθήτριες και στην ΣΤ΄τάξη 36 ώρες και για τους μαθητές και για τις μαθήτριες.   

Η Νέα Ελληνική διδάσκεται σε όλες τις τάξεις 4 ώρες εβδομαδιαίως ενώ η 

Αρχαία Ελληνική ξεκινά με 5 ώρες στηνΑ΄τάξη για να καταλήξει στις 8 ώρες για την 

ΣΤ΄ τάξη.  

Η διδασκαλία της Λατινικής Γλώσσας και Γραμματείας αφορούσε μόνο τις 

τρεις τελευταίες τάξεις ( Δ΄-3 ώρες, Ε΄- 3 ώρες, ΣΤ΄-2 ώρες ) του εξατάξιου 

γυμνασίου. 

 

Στο Άρθρον 2 περιέχεται το Αναλυτικόν Πρόγραμμα  των Θρησκευτικών. 

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι: 

α) Η καλλιέργεια και διάπλασις υγιούς θρησκευτικού συναισθήματος δια της 

μεταδόσεως και εμπεδώσεως εν ταις καρδίαις των μαθητών των δια της θείας 

αποκαλύψεως γνωσθεισών θρησκευτικών και ηθικών αληθειών, ως αύται είναι 

αποτεθησαυρισμέναι εν τη Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), διερμηνεύονται 

δια της Ιεράς Παραδόσεως και βιούνται εντη Ελληνική Ορθοδόξω Εκκλησία.  

β) Η καλλιέργεια και ανάπτυξις ορθοδόξων βιωμάτων δημιουργουμένων δια 

της λειτουργικής αγωγής των παίδων και της οικειώσεως αυτών προς τους θησαυρούς 

της ορθοδόξου λατρείας, της ορθοδόξου πίστεως και της ορθοδόξου ζωής.  
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γ) Η διάπλασις χριστιανικών προσωπικοτήτων εμφορουμένων εξ αγάπης προς 

τον πλησίον, εκδηλούμενης εν γνησίω θρησκευτικώ βίω και εν έργοις φιλαλληλίας και 

κοινωνικής ευποιίας.  

Τα Θρησκευτικά αποτέλεσαν έναν ακόμη το όχημα ως προς την καλλιέργεια 

της ελληνοχριστιανικής αγωγής των μαθητών. Δεν πρέπει να αγνοείται ότι ήταν και 

επιταγή των Συνταγμάτων της χώρας η καλλιέργειά της.  

 

Ως προς τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ο σκοπός και οι στόχοι 

περιγράφονταν αναλυτικά. 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ(ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 

Σκοπός:  

«Ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι πολυμερής και σύνθετος, ήτοι 

γλωσσικός, πολιτιστικός, φρονηματιστικός (εθνικός, ηθικός), αισθητικός, παιδευτικός.» 

Με δεδομένο ότι η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας γινόταν μέσω των 

λογοτεχνικών κειμένων που περιέχονταν στα Νεοελληνικά αναγνώσματα,αυτά έπρεπε 

να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να επιλεγούν τα κείμενα από τους 

ανθολόγους. 

Με τη διδασκαλία των ελληνικών που ήταν η μητρική τους γλώσσα έπρεπε να 

μπορούν να εκφράζονται σωστά σε όλες τις περιστάσεις επικοινωνίας γραπτής και 

προφορικής αλλά παράλληλα να διαβάζουν και να κατανοούν όλων των ειδών τα 

γραπτά κείμενα.  

Επίσης με τη γλωσσική κατάρτιση στη μητρική τους γλώσσα οι μαθητές 

μπορούσαν να κατανοήσουν τόσο την ψυχοσύνθεση όσο και τη νοοτροπία του 

ελληνικού λαού, και προσαρμόζονταν και εντάσσονταν ομαλά στην πολιτική 

κοινότητα του Έθνους. 

 Η γλωσσική κατάρτιση επιτυγχανόταν με τη γλωσσική διδασκαλία, με την 

ερμηνεία κατάλληλων νεοελληνικών κειμένων, με τις γλωσσικές ασκήσεις και τις 

εκθέσεις, προφορικές και γραπτές. 

Ο πολιτιστικός σκοπός επιτυγχανόταν όπως όριζε το αναλυτικό πρόγραμμα 

«Δια της αναγνώσεως και της ερμηνείας των εκλεκτοτέρων δημιουργημάτων, πεζών και 

ποιητικών, τα οποία παρήγαγον αι μεγάλαι φυσιογνωμίαι του Έθνους και η λαϊκή μούσα 

από των ριζών του νεοελληνικού πνευματικού βίου μέχρι των ημερών μας, εισάγονται οι 

μαθηταί εις όλας τας εκδηλώσεις του νεοελληνικού πολιτισμού, την θρησκείαν, τα ήθη 
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και έθιμα, το δίκαιον, την τέχνην, την λογοτεχνίαν, την μουσικήν, τον χορόν, την 

επιστήμην, τους εθνικούς πόθους και τα εθνικά ιδανικά, τα ηθικά ιδεώδη. Γνωρίζουν 

τας ιστορικάς περιπετείας, τους κινδύνους, τα παθήματα, τους ηρωισμούς και τας θυσίας 

του Έθνους κατά τον μακραίωνα αγώνα του δια την εθνικήν επιβίωσίν του, δια την 

ανάκτησιν και την διατήρησιν της ελευθερίας του. Γνωρίζουν ακόμη τας ιδιαιτέρας 

ψυχικάς αρετάς του ελληνικού λαού, ως είναι η πίστις εις την θρησκείαν των πατέρων, η 

αγάπη προς την οικογένειαν και τα αγνά ήθη και έθιμα, η αφοσίωσις προς την γενέθλιον 

γην και την πατρίδα, η φιλοξενία, η γενναιοδωρία, η ετοιμότης, η πρωτοβουλία κλπ. 

Ούτω καλλιεργείται εις τους μαθητάς η πίστις προς τας δημιουργικάς δυνάμεις του 

Ελληνικού λαού και την ζωτικότηταντου Έθνους...». Επίσης«καλλιεργείται η εθνική 

συνείδησίς των και εξυψώνεται το ηθικόν και εθνικόν φρόνημα αυτών. Δια τον τοιούτον 

δε ηθικόν και εθνικόν φρονηματισμόν των μαθητών περιέχει άφθονα παιδευτικά 

στοιχεία η νεοελληνική γραμματεία.» 

Ως προς τον φρονηματισμό μέσω της μητρικής τους γλώσσας το αναλυτικό 

πρόγραμμα της νέας ελληνικής όριζε «Ο φρονηματιστικός σκοπός πρέπει να μη 

παραμελήται εις πάσαν διδασκαλίαν, ιδία όταν τα διδασκόμενα κείμενα προσφέρωνται 

δια φρονηματιστικήν διδασκαλίαν». 

 

Μέσω της διδασκαλίας της ιστορίας έπρεπε να υπηρετούνται ο σκοπός και οι 

στόχοι με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα όπως εκτίθενται παρακάτω: 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Σκοπός  

«Τελικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι η καλλιέργεια της ιστορικής 

σκέψεως των μαθητών, ώστε να δύνανται ούτοι να κατανοούν ιστορικά γεγονότα κατά 

την χρονικήν διαδοχήν και αλληλουχίαν αυτών, εν τη συναφεία και τη αλληλεξαρτήσει 

των, και να ερμηνεύουν και να ζουν (να έχουν προσωπικά βιώματα) την ιστορικήν 

εξέλιξιν, το ιστορικόν γίγνεσθαι, δια της κατανοήσεως δε, της ερμηνείας και της 

αναβιώσεως του ιστορικού παρελθόντος να αντλούν εξ αυτού διδάγματα δια το παρόν.» 

Μέσα από το παρελθόν οι μαθητές έπρεπε να καταλάβουν την ιστορική 

εξέλιξη της ελληνικής φυλής, να μαθαίνουν από τα ιστορικά γεγονότα και να 

αποφεύγουν λάθη που πιθανόν στοίχισαν στους προγόνους τους την ελευθερία και 

γενικά να χρησιμεύουν οι ιστορικές γνώσεις για ανάλογα γεγονότα του παρόντος. 
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Κάθε μαθητής έπρεπε να κατανοήσει ότι φέρει προσωπική ευθύνη, για τη 

συνέχιση και την πρόοδο του ανθρώπου και την επιβίωσή του ως ιστορικού όντος. 

Ειδικότερα με το μάθημα της Ιστορίας επιδιώκονται και επιτυγχάνονται τα 

ακόλουθα αποτελέσματα:.  

Με τις ιστορικές γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές, την κριτική σκέψη και τη 

βιωματική επεξεργασία τους δημιουργούνται σε αυτούς βιώματα προσωπικά. 

Με τη διδασκαλία της ζωής και του έργου πληθώρας ιστορικών 

προσωπικοτήτων, γνωρίζει ο μαθητής καλύτερα τον εαυτό του, επιθυμεί να προσφέρει 

στο κοινωνικό σύνολο βάζοντας το εμείς πάνω από το εγώ, όπως έκαναν κάποιοι από 

τους προγόνους του, με αποτέλεσμα τον φρονηματισμό του. Επίσης επηρεάζεται από 

τις αρνητικές συνέπειες των μειονεκτημάτων της φυλής ώστε να είναι ικανός να 

αποφεύγει επανάληψη λανθασμένης συμπεριφοράς στο μέλλον.  

 Με τη διδασκαλία της εθνικής μας ιστορίας επιπλέον γνωρίζει ο μαθητής την 

εξέλιξη της ιστορικής ζωής του Έθνους μας δια μέσου των αιώνων, γνωρίζει τους 

αγώνες, τας περιπέτειες, τους κινδύνους, τους ηρωισμούς, τις θυσίες, τα κατορθώματα 

και με τον τρόπο αυτό αισθάνεται ψυχικά και πνευματικά«συνδεδεμένος προς το 

Έθνος του και καλλιεργείται το εθνικόν του φρόνημα». 

Οριζόταν βέβαια πως «Εκτενέστερον θα διδαχθή εν τη τελευταία τάξει του 

Γυμνασίου η πολιτική Ιστορία μετά τον Β΄ παγκόσμιον πόλεμον, ιδία εις τον ελληνικόν 

χώρον, δια να δύνανται οι μαθηταί να σχηματίσουν ακριβή και πλήρη εικόνα των 

συγχρόνων πολιτικών εξελίξεων εις την χώραν μας.» 

Η πρόβλεψη του αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της πολιτικής 

ιστορίας της Ελλάδας  μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραπέμπει ευθέως στα 

πιστεύω των συνταγματαρχών. Οι ίδιοι πίστευαν ότι για τα δεινά της χώρας 

ευθύνονται οι πολιτικοί και τα κόμματα για την κατάσταση που επικρατούσε, για τον 

κομμουνιστικό κίνδυνο που αντιμετώπιζε το έθνος και αναγκάστηκαν οι ίδιοι να 

παρέμβουν χρησιμοποιώντας τον στρατό. Η «επανάσταση» ήταν επιβεβλημένη γι’ 

αυτούς από τις πολιτικές εξελίξεις και προσδοκώντας την αποδοχή του 

πραξικοπήματος από τους πολίτες, έπρεπε οι μαθητές μέσα από την ιστορία να μάθουν 

όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στην επιβολή της δικτατορίας. Φυσικά δοσμένα με 

τρόπο που τελικά οι μαθητές θα είχαν θετική γνώμη για τη στέρηση της 

δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων και θα αποδέχονταν τον «ευεργετικό ρόλο» 

των στρατιωτικών.  
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Αξίζει να εστιάσουμε στην ενότητα 37, Η Ελλάς μετά τον Β΄Παγκόσμιον 

Πόλεμον, όπου διαπιστώνεται πως υπάρχει πληθώρα ύλης κατά του κομμουνισμού, 

και γενικά πολύ πρόσφατα ως προς το 1967-74 ιστορικά γεγονότα. Φυσικά οι μαθητές 

πληροφορούνται ακόμη και για την «Εθνική Επανάσταση» της 21ης Απριλίου 1967.  

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 370/1968 

«Περί δημοσιεύσεως του Συντάγματος της Ελλάδος εις ενιαίον 

κείμενον» 

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 370/1968 στο Άρθρο 17 οριζόταν ότι: «Η παιδεία 

τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, παρέχεται δαπάναις αυτού, σκοπεί δε 

και εις την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής 

συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των αξιών του ελληνικού και του χριστιανικού 

πολιτισμού.».............. 

Στο Άρθρο 26 «Το Κράτος λαμβάνει μέτρα δια την ηθικήν, πνευματικήν και 

εθνικήν διαπαιδαγώγησιν των ανηλίκων.»................ 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 749/1970 

 

Παρακάτω παρατίθενται αποσπάσματα από το Νομοθετικό Διάταγμα 

749/1970 που αφορούσε την έκδοση διδακτικών βιβλίων τόσο για τα σχολεία της 

δημοτικής εκπαίδευσης  όσο και για τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. 

Ήδη από τον Α.Ν. 129/1967 προβλεπόταν η δωρεάν χορήγηση διδακτικών 

βιβλίων στους μαθητές και αποσύρονται όλα όσα είχαν τυπωθεί με την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1964. Ξανατυπώνονται και μοιράζονται διδακτικά εγχειρίδια που 

είχαν κάποια εκδοθεί ακόμη και πριν το 1963 δημιουργώντας  επιπλέον και γλωσσική 

σύγχυση στους μαθητές. 

Για τη συγγραφή των βιβλίων προς σχολική χρήση  στο Άρθρον 10 του 

Α.Ν129/1967 οριζόταν ο τρόπος της κρίσης κάθε βιβλίου που επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθεί στο σχολείο. 
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«Η κρίσις παντός βιβλίου προοριζομένου δια σχολικήν χρήσιν» ήταν έργο του 

Ανωτάτου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως (Α.Γ.Σ.Ε.) όπως οριζόταν στο 

άρθρο 17 του παραπάνω νόμου. Οι εισηγητές στο Α.Γ.Σ.Ε., ως προς τα βιβλία,ήταν 

εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εν ενεργεία ή μη και ορίζονταν κατά περίπτωση με 

αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων, τόσο των αναγνωστικών όσο και 

των βοηθητικών προκηρύσσονταν διαγωνισμοί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήταν δυνατή η ανάθεση της συγγραφής των βιβλίων, σε 

ένα ή περισσότερους επιστήμονες και εκπαιδευτικούς λειτουργούς που διακρίνονταν 

όμως για την ικανότητά τους στη συγγραφή εγχειριδίων. 

Ως προς τα Μαθηματικά και τα Φυσικά ήταν δυνατή η μετάφραση ή διασκευή 

καταλλήλων ξένων βιβλίων για χρήση των διδασκόντων και διδασκομένων 

Μέχρι όμως να συγκροτηθεί το Α.Γ.Σ.Ε. η κρίση των διδακτικών βιβλίων 

ανατίθετο με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 

Επιτροπές από επιστήμονες, εκπαιδευτικούς λειτουργούς και άλλα κατάλληλα 

πρόσωπα. 

Στο Ν. Δ. υπ’ αριθ. 749/1970 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά  στα αναγνωστικά του 

δημοτικού και στα νεοελληνικά  αναγνώσματα  του γυμνασίου. «Τα συγκεκριμένα 

εγχειρίδια  έπρεπε εκτός των γενικών χαρακτηριστικών που θα ίσχυαν καθολικά  για όλα 

τα διδακτικά βιβλία να διακρίνονται και για την καλλιέπειά τους».  

 

Περί διδακτικών βιβλίων  

 

ΣτοΆρθρον 1 που αφορά τα διδακτικά βιβλία οριζόταν«Διδακτικά βιβλία,... 

είναι πάντα τα εις τα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως χρησιμοποιούμενα 

υπό των μαθητών κατά την διδασκαλίαν των μαθημάτων, κύρια και βοηθητικά,..»τα 

οποία εγκρίνονταν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις διατάξεις του 

νομοθετικού διατάγματος . 

Στο Άρθρον 2καθοριζόταν η Συγγραφή διδακτικών βιβλίων. Η γλωσσικήμορφή 

του βιβλίου, προσδιοριζόταν γενικά από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά πιο ειδικά από 

το είδος του βιβλίου και τη γλωσσική στάθμη των μαθητών, για τους οποίουςαυτό 

προοριζόταν. Η επιστημονική ορολογία και ακριβολογία, η σαφήνεια, η βραχυλογία, η 

ορθοέπεια, «προκειμένου δε περί αναγνωστικών του Δημοτικού σχολείου και 
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νεοελληνικών αναγνωσμάτων του Γυμνασίου και η καλλιέπεια, αποτελούν βασικούς 

τηρητέους όρους». 

Στο Άρθρον 13 προβλεπόταν η Δωρεάν χορήγησις διδακτικών βιβλίων που 

εφάρμοσε η δικτατορία πράγμα που αποτελούσε άλλο ένα λαϊκό μέτρο ώστε να 

διάκεινται θετικά προς αυτήν οι πολίτες. «Τα υπό του Ο.Ε.Δ.Β. εκδιδόμενα κατά τας 

διατάξεις του παρόντος διδακτικά βιβλία παρέχονται δωρεάν εις τους μαθητάς των 

δημοσίων σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως.» 

 

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 1973 
 

Το 1973 συντάχθηκε νέο Αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα συντάχθηκε υπό την επιρροή των πορισμάτων της Επιτροπής Παιδείας 

που είχε συσταθεί από το δικτατορικό  καθεστώς το 1971. Χαρακτηριζόταν από 

τεχνοκρατικό πνεύμα παρόλο που δεν ανταποκρινόταν σε όλες τις προτάσεις που 

κατέθεσε η Επιτροπή Παιδείας. Επειδή όμως δεν υπήρξε οριστικοποίηση αυτού του 

Αναλυτικού  προγράμματος, στο τέλος επήλθε η απόσυρσή του.  

Η Επιτροπή Παιδείας είχε συγκροτηθεί από το καθεστώς των συνταγματαρχών 

για να μελετήσει τις γενικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

αποτελούνταν από έξι καθηγητές πανεπιστημίων, δύο γενικούς διευθυντές 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τρεις εκπαιδευτικούς και ένα βιομήχανο. Εκτός της 

επιτροπής η απόφαση για τη συγκρότησή της, προέβλεπε υποεπιτροπές οι οποίες θα 

αποτελούνταν από εννέα καθηγητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
Το 1937 το καθεστώς της 4ης Αυγούστου με αναγκαστικό νόμο ιδρύει τον 

Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Νόμος 952/1937/ΦΕΚ 489). Στόχος ο 

αποκλειστικός έλεγχος της έκδοσης και διάθεσης των σχολικών βιβλίων. Με τον νόμο 

αυτό καταργήθηκε η επιλογή για τα σχολικά βιβλία και καθιερώθηκε το μοναδικό 

διδακτικό βιβλίο, πολιτική που εφαρμόζεται ως προς τα σχολικά βιβλία ακόμη και 

σήμερα. Το 1960 ο Οργανισμός μετονομάζεται σε Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων και συνέχισε να υφίσταται ως το 2012. 

Το σχολικό βιβλίο, ένα για κάθε μάθημα και ίδιο για όλα τα σχολεία, κινείται 

στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος που ισχύει στο εκπαιδευτικό σύστημα για 

κάθε μάθημα. Ο δημιουργός του δεν είναι ελεύθερος στις επιλογές του αφού υπακούει 

σε συγκεκριμένη δομή. Το αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζει τον ρόλο του σχολικού 

εγχειριδίου  που διαφέρει από τα άλλα βιβλία ως προς τον τίτλο, το όνομα του 

συγγραφέα, την τάξη για την οποία προορίζεται, τον αποδέκτη και τον εκδοτικό οίκο. 

Το βιβλίο είναι εργαλείο της παιδαγωγικής διαδικασίας, υπηρετεί το εκάστοτε 

αναλυτικό πρόγραμμα και φυσικά την εκπαιδευτική πολιτική που ισχύει στην Ελλάδα 

σε μια συγκεκριμένηχρονική στιγμή. Για το λόγο αυτό καθορίζεται όχι μόνο το 

περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, αλλά και η γλώσσα του βιβλίου, ο τρόπος 

παρουσίασης των διδακτικών ενοτήτων και τα ιδεολογήματα που άμεσα ή έμμεσα 

διακρίνονται στο περιεχόμενό του.Τα σχολικά εγχειρίδια «είναι επίσης και 

δημιουργήματα των εθνικών και κοινωνικών ομάδων, οι οποίες μέσω αυτών 

προσπαθούν να διαιωνίσουν την ταυτότητά τους, τις αξίες τους, τις παραδόσεις και 

τον πολιτισμό τους».70 

Τα σχολικά εγχειρίδια εκτός από το να είναι παιδαγωγικό και πληροφοριακό 

μέσο επηρεάζουν τις αξίες, τις στάσεις, τις προκαταλήψεις και τις παρανοήσεις των 

μαθητών. Είναι τα εργαλεία που μεταβιβάζουν την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής 

τους. «Το βιβλίο αποτελεί σημαντική και μόνιμη πηγή επηρεασμού του μαθητή, αφού 

μπορείνα το μελετά και να το συμβουλεύεται και μετά την αποφοίτησή του. Η 

σπουδαιότητά του στηρίζεται στο ότι επενεργεί ως μια προοπτική του κόσμου, του 

φυσικού, κοινωνικού και πνευματικού, προοπτική που διευθύνει την αντίληψη του 

                                                        
70 Παναγοπούλου , Αλκ., Οι αξίες στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα  Εξατάξιου Γυμνασίου 

περιόδου 1940-1950. Καταγραφή και Αξιολόγηση. Μεταπτυχιακή εργασία, Πάτρα 2015 
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νέου ανθρώπου και καθορίζει την κρυστάλλωση των διανοητικών, συναισθηματικών 

και βουλητικών ενεργημάτων του».71 

Η κοινωνικοποίηση των νέων γενιών γίνεται μέσω του θεσμού του σχολείου 

και τα σχολικά εγχειρίδια είναι  από τα βασικά εργαλεία όντας φορείς 

ιδεολογίας.Διαφέρουν όμως και από τα άλλα βιβλία αφού σχολικά εγχειρίδια 

χαρακτηρίζονται  όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. 

Τα σχολικά εγχειρίδια ασχολούνται κυρίως με μία επιστήμη, απευθύνονται σε 

ορισμένο πληθυσμό, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, προορίζονται για 

συγκεκριμένηηλικία μαθητών και κυρίως εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα σπουδών. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι: ο τίτλος, το όνομα του 

συγγραφέα ή των συγγραφέων, η τάξη στην οποία απευθύνονται, για ποιους 

προορίζονται (μαθητές ή εκπαιδευτικούς) και το όνομα του εκδοτικούοίκου. Στο 

εκπαιδευτικό σύστημα  χρησιμοποιούνται πιο συχνά τόσο από τουςχάρτες όσο και από 

τις άλλες πηγές, καθώς και από τα οπτικοακουστικά μέσα. Κατά συνέπεια, τα σχολικά 

εγχειρίδια έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό (Καψάλης 

και Χαραλάμπους, 1993, σ.95). 

 Και η εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων έχει σημαντικό επιστημονικό 

ενδιαφέρον, καθώς οι εικόνες απευθύνονται κυρίως στο συναίσθημα. Η 

εικονογράφηση παρουσιάζει με άλλο τρόπο, πολλές φορές συνοπτικό, το περιεχόμενο 

του εγχειριδίου.  

«Η γέννηση των Εθνικών κρατών και η ανάγκη μιας ενιαίας λαϊκής 

εκπαίδευσης για όλους, είχαν ως αποτέλεσμα τα σχολικά εγχειρίδια να εκδίδονται 

σύμφωνα με πολιτικές επιλογές, ιδεολογικές αξίες και γλώσσα τις οποίες η εξουσία 

επεδίωκε να προωθήσει. Η κεντρική εξουσία επιδιώκει τον έλεγχο της παραγωγής 

τους, του πολιτικού, ιδεολογικού, ηθικού και θρησκευτικού τους περιεχομένου, καθώς 

και της οικονομικής τους χρηματοδότησης».72 

Τα περιεχόμενα των σχολικών εγχειριδίων επηρεάζονται από παράγοντες που 

είτε τα ενισχύουν είτε τα αποδυναμώνουν. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι προηγούμενες 

γνώσεις των μαθητών, το πολιτιστικό κεφάλαιο των μαθητών, η προσωπικότητά τους, 

η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, ο τρόπος διδασκαλίας, ο τρόπος με τον οποίο 

συνδέονται οι αξίες με το συνολικό κείμενο, η γλώσσα του κειμένου, κ.ά. Το 

                                                        
71 Παπανούτσος, Ε., (1957), Φιλοσοφία και Παιδεία, Αθήνα, Ίκαρος 

72 Παναγοπούλου, ό.π. υποσημ. 70 
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περιεχόμενο και ο τρόπος που εμφανίζονται οι αξίες στα κείμενα δεν είναι δυνατόν να 

παραβλεφθούν. 

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι φορείς ιδεολογίας και πολιτισμού. «Πολιτισμός 

είναι όλα όσα χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία, την ιστορία και την 

εξέλιξη ενός έθνους:τα επιτεύγματά του στον υλικό τομέα (τεχνικός πολιτι-

σμός/civilisation)και μαζί η καλλιέργεια των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των 

πολιτών του (πνευματικός πολιτισμός/culture)».73 

Ο πολιτισμός θα πρέπει να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και κάθε 

λαός πρέπει να γνωρίζει τις ρίζες του ώστε να εξασφαλίσει και τη συνέχειά του. Τα 

επιτεύγματα ενός πολιτισμού πολλέςφορές είναι δυνατόν να αλλοιώνονται εσκεμμένα 

από αυτούς που γράφουν τα σχολικά εγχειρίδια καθώς επηρεάζονται από την 

ιδεολογία τους. Είναι δυνατόν να υφίστανται προπαγάνδα οι μαθητές σχετικά με 

γεγονότα, πρόσωπα ανάλογα με την ιδεολογία των εκάστοτε κυβερνώντων αλλά και 

των συγγραφέων των εγχειριδίων. 

 

3.2 TΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1967-74 
 

Από τα βιβλία της ιστορίας τα οποία απευθύνονταν στους μαθητές της 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιαςσήμερα) και της Μέσης Εκπαίδευσης 

(Δευτεροβάθμιας σήμερα) στάθηκε δυνατόν να μελετηθούν αρκετάκαι μάλιστα στις 

επαναλαμβανόμενες εκδόσεις τους. 

 

3.2.1 ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1967-74 

 

Έγινε σαφές από τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος τόσο της 

ιστορίας όσο και της νέας ελληνικής γλώσσας  που αναφέρθηκαν παραπάνω ότι 

ηδιδακτέα ύλη απέβλεπε σε εθνικιστικές ιδέες και εθνικούς σκοπούς που έπρεπε να 

ενστερνιστούν οι  μαθητές. Στη διάρκεια της Επταετίας εκδόθηκαν δυο νέα βιβλία 

                                                        
73 Μπαμπινιώτης, Γ. (2002). Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, με σχόλια για τη σωστή 

χρήση των λέξεων: Ερμηνευτικό, ετυμολογικό, ορθογραφικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων 

ονομάτων, επιστημονικών όρων, ακρωνυμίων (2η έκδ.). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.  
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ιστορίας, ένα για την Ε΄και ένα για την Στ΄τάξη. Και τα δυο τηρούσαν τις επιταγές του 

αναλυτικού προγράμματος. 

 

3.2.2 ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Για την Ε΄ τάξητου δημοτικού σχολείου εκδόθηκε το 1969  βιβλίο ιστορίας με 

τίτλο «Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία» του Δημήτρη Ν. Κλειδά. Κυκλοφορούσε το 

ίδιο ως το 1973 και περιελάμβανε τα ιστορικά γεγονότα από την ίδρυση της Ρώμης 

μέχρι την Αναγέννηση.Στην εισαγωγή ο συγγραφέας πληροφορεί  τους μαθητές ότι το 

βιβλίο παρουσιάζει σε τρία τμήματα την ιστορία από το 753 π.Χ. ως το 1453 μ. Χ.  

Στην Εισαγωγή αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Οι 11 αιώνες του Βυζαντίου 

είναι εφάμιλλοι προς την αρχαία ελληνική εποχή», «Το Βυζάντιο προφύλαξε τη Δύση 

από τα στίφη της Ανατολής», «Διέσωσε τον κλασικόν ελληνικόν πολιτισμόν». Γενικά 

όλη την ύλη διατρέχει αρχαιολατρεία όπως φαίνεται από ταπαραπάνω χαρακτηριστικά 

αποσπάσματα από την εισαγωγή και ο συγγραφέας τονίζει τις διαφορές των Ελλήνων 

και του πολιτισμού τους από τους γειτονικούς τους λαούς. 

Συνεχίζοντας στη διδακτέα ύλη και στη σελ. 10 «Οι Έλληνες άποικοι του 

Τάραντος δεν ήταν πολεμικός λαός», στη σελ 19  «Οι Ρωμαίοι όμως δεν παρουσίασαν 

ως τότε καμιά πνευματική ακτινοβολία ...ήσαν βάρβαροι και απολίτιστοι, μέσα εις ένα 

λαμπρόν ελληνικόν κόσμον» και στη σελ. 20  «Στην αρχή εμιμούντο δουλικώς τους  

Έλληνας». Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους 

Ρωμαίους, αντίθετα οι Έλληνες ήταν φιλειρηνικοί, πολιτισμένοι, είχαν αναπτύξει τα 

γράμματα και τις τέχνες.Εκφράζεται υπερηφάνια και θαυμασμός για την ελληνική 

φυλή, αποδίδονται στους Έλληνες αρετές σε αντίθεση με τους εχθρούς τους όπως 

φαίνεται από τα αποσπάσματα. 

Παρακάτω στη σελ. 85 οι Βούλγαροι παρόλο που εκχριστιανίστηκαν από τους 

Βυζαντινούς και γνώρισαν χάρη σ’αυτούς τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό «έμειναν 

βάρβαροι, αιμοδιψείς και απολίτιστοι» και σε κάθε ευκαιρία έδειχναν την αχαριστία 

τους προς τους Βυζαντινούς ευεργέτες τους. Αντί να αισθάνονται ευγνωμοσύνη για 

τους Έλληνες που τους μύησαν στον Χριστιανισμό αυτοί έκαναν επιθέσεις στο 

Βυζάντιο και προξενούσαν καταστροφές. Η Βουλγαρία αμέσως μετά τη λήξη του 

Β΄Παγκοσμίου Πολέμου ανήκε ως κράτος στο Ανατολικό Μπλοκ, δηλαδή την ομάδα 
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των κομμουνιστικών κρατών υπό την επιρροή της τότε Σοβιετικής Ένωσης,  και αυτό 

το γεγονός πιθανόν να επηρέαζε και τους συγγραφείς των βιβλίων στην έκφραση 

διαφόρων απόψεων,  κάτι βέβαια που ήταν δεδομένο για τους δικτάτορες. 

Το βιβλίο αυτό μετά την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου είχε Ερωτήσεις-

Εργασίες οι οποίες προορίζονταν για ανάθεση στους μαθητές: 

-Ποίοι λαοί κατώκουν εις την Β., Κεντρικήν και Ν. Ιταλίαν; Τι ήσαν οι Λατίνοι; Πού 

υπήρχαν ελληνικαί αποικίαι; 

-Να γράψετε εις το τετράδιον της Ιστορίας (αναφέρεται σε κλασικό τετράδιο που είχε 

ο μαθητής μετά από απαίτηση των δασκάλων όπως είχαν για την αντιγραφή και την 

ορθογραφία) :α) Πότε αρχίζει, η ιστορία του Ρωμαϊκού κράτους, β) ποίας αρετάς είχον 

οι Ρωμαίοι, γ) ποία ήτο η έκτασις του Ρωμαϊκού κράτους; 

Πληροφορίαι: Λάτιον, Ρωμύλος, Ρώμη, Σικελία, Καρχηδών 

Μπορούμε να πούμε ότι στην εργασία αυτή δίνονταν και λέξεις κλειδιά ώστε 

να κατευθυνθεί ο μαθητής στην αναζήτηση πληροφοριών.  

Στην ενότητα που αφορά το Χριστιανισμό (σελ. 27) το κείμενο καταλαμβάνει 

4 σελίδες και οι εργασίες - ερωτήσεις είναι 11.  Η 10η μάλιστα είναι Γραπτή εργασία 

με θέμα «Η δύναμις της πίστεως».  

Οι εργασίες- ερωτήσεις ήταν αρκετά δύσκολες για την ηλικία και το επίπεδο 

των μαθητών και κάποιες απαιτούσαν οπωσδήποτε τη βοήθεια μεγαλύτερου ατόμου. 

Το ίδιο βιβλίο ιστορίας μοιράστηκε και το 1971 και το 1973.  

 

 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Για την Στ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου το 1967 εκδόθηκε το εγχειρίδιο των 

δημοδιδασκάλων των Προτύπων Σχολείων της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

και μετεκπαιδευθέντων εν των Πανεπιστημίω Αθηνών, Α. Κυριαζόπουλου και Ν. 

Διαμαντόπουλου με τίτλο «Ιστορία της ΝεωτέραςΕλλάδος». Το βιβλίο είχε εγκριθεί και 

παλαιότερα με την υπ’ αρ. 75407/30-6-56 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας. Τον 

Ιούλιο του 1967 υπήρξε νέα έγκριση  με αριθμό 103901/2-7-1967 και μοιράστηκε 

ακολούθως στους μαθητές. 
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Η ύλη αναφέρεται διεξοδικά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ενώ 

αντίθετα συνοπτικά καλύπτονται τα ιστορικά γεγονότα ως τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ανάμεσα στα κεφάλαια υπάρχουν κάποια δημοτικά τραγούδια και επιστολές 

και γενικά η ύλη περιέχει πολλές λεπτομέρειες και ασπρόμαυρα σκίτσα. Στις σελίδες 

157 -158 υπάρχει αναφορά στον συμμοριτοπόλεμο, όπου οι βόρειοι γείτονές μας 

εξόπλιζαν  και έστελναν εναντίον της Ελλάδας, Έλληνες, χρησιμοποιώντας τους ώστε 

να αποσπάσουν εδάφη της Μακεδονίας. 

Ακολούθως εκδόθηκε το 1971 το βιβλίο του Κ. Σακκαδάκη «Ελληνική Ιστορία 

των Νεωτέρων Χρόνων» και περιείχε τα γεγονότα από την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης ως τη δικτατορία.  

Ένα χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι ότι υπάρχουν πολλά αποσπάσματα 

ποιημάτων και δημοτικών τραγουδιών σε αρκετά κεφάλαιά του. Στις σελίδες 20-21 

υπάρχουν αποσπάσματα δημοτικών τραγουδιών για τους κλέφτες και τους 

αρματολούς: 

« ...Χιόνι έτρωγαν, χιόνι έπιναν 

και τη φωτιά βαστούσαν...» 

Στις πνευματικές δυνάμεις του ελληνισμού στη σελ. 28 συγκαταλέγονται και 

«τα κρυφά σχολειά» κατά τους δυο πρώτους αιώνες της οθωμανικής κατοχής. Στο 

κείμενο χρησιμοποιείται και απόσπασμα από το δημοτικό τραγούδι «Φεγγαράκι μου 

λαμπρό...» και απόσπασμα από το ποίημα του Γ. Δροσίνη «Το κρυφό σχολειό» 

«-Μη σκιάζεστε στα σκότη...» 

Οι μαθητές μαθαίνουν ότι τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα αψηφώντας τους 

κινδύνους συγκεντρώνονται σε εκκλησιές και μοναστήρια για να μην ξεχάσουν τη 

γλώσσα των ένδοξων προγόνων τους και να συνεχίσουν να είναι Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι. Μέσα από το ποίημα συνειδητοποιούν τη συμβολή της εκκλησίας και των 

εκπροσώπων της στον Αγώνα κατά των Τούρκων. 

Στη σελ 39 υπάρχειαπόσπασμα από τον Θούριο του Ρήγα Φερραίου που 

προετοίμαζε τους υποδουλωμένους Έλληνες για την αποτίναξη της σκλαβιάς.. 

Στη σελίδα 43 περιλαμβάνεται στο κείμενο επιστολή του Καπετάν Λάμπρου 

Τζαβέλλα προς τον Αλή Πασά, χρησιμοποιείται δηλαδή στο κεφάλαιο αυτό ιστορική 

πηγή.  

Στο κεφάλαιο για την άλωση της Τρίπολης δικαιολογείο συγγραφέας τις 

σφαγές των Τούρκων από τους Έλληνες αφού «Το μίσος τόσων εκατονταετηρίδων δεν 

επέτρεπε το έλεος και τον ανθρωπισμόν» και χρησιμοποιούνται οι δυο στροφές από 
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τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού που αναφέρονται στην Άλωση της 

Τριπόλεως. 

Στη σελ. 76 στη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς υπάρχει απόσπασμα του  Δ. Σίμου 

που ήταν Έφορος και δημογέροντας Σαλώνων. 

Στις σελίδες 82-83 στην εκστρατεία του Δράμαλη ο συγγραφέας ενσωματώνει 

στο κείμενο απόσπασμα του Πουκεβίλ. Υπάρχουν και σε άλλα κεφάλαια αποσπά-

σματα από πρωτογενείς πηγές,πάντα ενσωματωμένα στο κείμενο και όχι μετά από 

αυτό ως παραθέματα (όπως συμβαίνει στα σύγχρονα βιβλία ιστορίας του δημοτικού). 

Στη σελ.66 στις εργασίες υπάρχει η έκφραση «Μακεδονικόν Ζάλογγον» και 

αναφέρεται στην αυτοθυσία των γυναικών της Νάουσας που προκειμένου να μη 

συλληφθούν από τους Τούρκους έπεσαν στον ποταμό Αραπίτσα. Ο συγγραφέας 

παραλληλίζει τη θυσία των γυναικών της Νάουσας με τη θυσία των Σουλιωτισσών 

στο Ζάλογγο.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι ότι αναφέρει γεγονότα που 

συνέβησαν πολλά χρόνια αργότερα από τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι στο κεφάλαιο για 

τον απαγχονισμό του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ γίνεται αναφορά στα 

αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του στην Αθήνα το 1872 και στην απαγγελία κατά τη 

διάρκεια της τελετής του ποιήματος  «Πώς μας θωρείς ακίνητος...» από τον 

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.  

Στο τέλος του βιβλίου συναντούμε τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» σύμφωνα με 

τις επιταγές του Αναλυτικού Προγράμματος και τα ιδεώδη που απέβλεπε να 

ενσταλάξει η Επταετία στους αυριανούς πολίτες του κράτους. 

 Στο κεφάλαιο «11. Η Απελευθέρωσις –Αγώνες κατά των κομμουνιστών-

Ανασυγκρότησις» κάποιες από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις του συγγραφέαείναι 

«Οι κομμουνισταί ..., αφού παρέλαβον χιλιάδας αθώων πολιτών» εδώ καλυμμένα 

γίνεται αναφορά στο παιδομάζωμα από τους κομμουνιστές, «Αι Αθήναι έκειντο εις 

ερείπια, ενώ χιλιάδες ήσαν τα θύματα της κομμουνιστικής θηριωδίας», η ξακουστή 

από την αρχαιότητα πόλη και πρωτεύουσα πλέον της Ελλάδας κατεστραμμένη από 

τους κομμουνιστές και οι κάτοικοί της θύματα της θηριωδίας από αυτούς, λέξη που 

χρησιμοποιείται για να καταδείξει τη βαρβαρότητα των κομμουνιστών προς τους 

εθνικόφρονες Έλληνες. 

Στη σελ. 171 υπάρχει επίσης «Ο κατά των συμμοριτών εθνικός αγών» και 

αναφέρεται στις μάχες του εθνικού στρατού εναντίον των συμμοριτών με την 

κορύφωσή τους στο όρος Γράμμος. Ακολουθεί και ο απολογισμός της δράσης των 
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κομμουνιστών αφού στα δεινά που προκάλεσαν στον τόπο οι συμμορίτες ήταν «οι 

700.000 πρόσφυγες, το παιδομάζωμα και οι υλικές καταστροφές που αφορούσαν 

κλάδους της εθνικής οικονομίας.» 

Χαρακτηριστικά επίσης κεφάλαια του βιβλίου είναι: «13.1Προσπάθεια για την 

ανασυγκρότησιν και ανάπτυξιν της χώρας», μετά την νίκη του εθνικού στρατού εναντίον 

των κομμουνιστών, αλλά και «13.2 Κομμουνιστική προπαγάνδα και οι εκ του 

κομμουνισμού εθνικοί κίνδυνοι». Στο πρώτο αναφέρονται οι προσπάθειες για την 

αποκατάσταση της οικονομίας και γενικά των καταστροφών που προξένησαν οι 

ξενοκίνητοι συμμορίτες, στο δεύτερο πρέπει να πληροφορηθούν οι μαθητές για τους 

τρόπους που μεταχειρίζονταν ώστε να προσελκύσουν οπαδούς από νεότατες ηλικίες, η 

δε ιδεολογία του κομμουνισμού πρέπει να απορριφθεί από τους μαθητές καθώς ενέχει 

εθνικούς κινδύνους. 

Η σελίδα 180 καταλαμβάνεται από ολοσέλιδη φωτογραφία του Πρωθυπουργού 

Γ. Παπαδόπουλου. 

Το βιβλίο κλείνει με το κεφάλαιο  « 14. Η 21η Απριλίου 1967», όπου πλέκεται 

το εγκώμιο του στρατού και της «επανάστασης» όπως αναφέρεται το στρατιωτικό 

πραξικόπημα.Το βιβλίο υιοθετεί τον λόγο της επταετίας, προβάλλει τον εθνοσωτήριο 

χαρακτήρα της και τα οικονομικά της επιτεύγματα. Η κατάσταση παρουσιάζεται 

εξειδανικευμένη ως προς την κίνηση των στρατιωτικών να καταλύσουν τη δημοκρατία 

και οι μαθητές ήδη από το δημοτικό μαθαίνουν για τον στρατό που με τη σωτήρια 

επέμβασή του απέτρεψε τα χειρότερα για το έθνος. Στη σελίδα 183 «Αν και 

χρησιμοποιήθηκε ο εθνικός στρατός, η επανάσταση ήταν η περισσότερο ειρηνική και 

αναίμακτη που έκανε ποτέ ο ελληνικός λαός.», «Δεν είχε μόνο χαρακτήρα 

στρατιωτικό, αλλά αποτελούσε ένα νέο ορόσημο στο πεπρωμένο της ελληνικής φυλής, 

κοινωνικού, οικονομικού και δημιουργικού χαρακτήρα.», «Οι λαϊκές μάζες εδέχθησαν 

με ανακούφισιν την επελθούσαν αλλαγήν καθώς η επαναστατική κυβέρνησις εκινήθη 

με ταχύτητα προς την αναδιοργάνωσιν του κράτους και προς εξάλειψιν όλων των 

αιτίων δυσφορίας τους.». Τα πιστεύω των πρωταιτίων της δικτατορίας είναι 

ευδιάκριτα στα αποσπάσματα που παρατέθηκαν. Στη σελίδα 185 αξίζει προσοχής το 

ακόλουθο απόσπασμα «το νόμισμα της δραχμής να συναγωνίζεται τα σταθερότερα 

νομίσματα.» που αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που προσδοκούσαν οι 

Απριλιανοί. Ένας από τους στόχους των συνταγματαρχών ήταν η οικονομικά ισχυρή 

Ελλάδα ώστε οι ασθενέστερες  τάξεις να ευεργετηθούν στον οικονομικό τομέα. 

Χαρακτηριστική ήταν άλλωστε και η απόφαση για διαγραφή των δανείων των 
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αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα από τους χουντικούς, μέτρο που εντασσόταν 

στη φιλολαϊκή πολιτική τους. 

 Στο τέλος των ενοτήτωναυτού του βιβλίου υπάρχει η περίληψη του 

κεφαλαίου, αλλά και ερωτήσεις και εργασίες που απευθύνονται στους μαθητές. 

Εξαίρεση αποτελούν οι ενότητες από τον Μεσοπόλεμο ως την 21η Απριλίου όπου δεν 

υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες. 

Οι εργασίες ήταν διάφορες, στις σελ. 12-13 π.χ. διαβάζουμε: 

-Συγκεντρώσατε δημοτικά τραγούδια, τα οποία περιγράφουν τα βάσανα και 

τους πόθους των υποδούλων Ελλήνων. 

-Γράψατε μίαν έκθεσιν με θέμα: « Η ελευθερία είναι το πολυτιμότερον αγαθόν 

του ανθρώπου» 

-Σχεδιάσατε ένα χάρτην, εις τον οποίον να φαίνεται με διάφορα χρώματα η 

επέκτασις του Οθωμανικού κράτους.  

Ως προς τις ερωτήσεις  

-Τι λέγεται Ισλάμ και τι ισλαμισμός; 

-Κατά τι διαφέρουν οι φόροι, τους οποίους πληρώνομεν σήμερον ως ελεύθεροι 

Έλληνες, από εκείνους των υποδούλων; 

Στην 4η έκδοση του 1972 και στην 5η έκδοση του 1973, το σύμβολο  της 

Επταετίας υπήρχε και στην αρχή και στο τέλος του βιβλίου.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ως προς την Ε΄ τάξη το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1969 και περιλάμβανε την ύλη 

που οριζόταν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα.  

Από την επισκόπησή τους αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι τα βιβλία της 

ιστορίας των δυο τελευταίων τάξεων του δημοτικού ήταν πυκνογραμμένα, με πάρα 

πολλές λεπτομέρειες ως προς τα ιστορικά γεγονότα. Ίσως να ήταν και αρκετά δύσκο-

λα για τους μαθητές αυτών των ηλικιών ως προς την απομνημόνευση τόσων 

γεγονότων. Σε όλα τα βιβλία υπηρετούνταν ο εθνικός σκοπός, η ελληνοχριστιανική 

αγωγή, υπερτονίζονταν οι αρετές των Ελλήνων ενώ ως προς τους εχθρούς υπήρχαν 

απαξιωτικοί στην πλειοψηφία τους χαρακτηρισμοί.Ακόμη και οι σφαγές που έκαναν 

οι Έλληνες ήταν δικαιολογημένες καθώς ήθελαν να ελευθερώσουν την υπόδουλη 

πατρίδα τους. Άρα ήταν θεμιτό να μετέλθουν όλα τα μέσα αρκεί να αποκτούσαν την 
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ελευθερία τους. Τονιζόταν η σημασία του Βυζαντίου  στη διαφύλαξη της συνέχειας 

του Ελληνισμού από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή και γενικά της 

διατήρησης και διάδοσης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.  

Στο βιβλίο της Στ΄τάξης  αφιερώνεται αρκετή ύλη στον κομμουνιστικό κίνδυνο 

αλλά και στον στρατό, στο πραξικόπημα που εμφανίζεται φυσικά εξιδανεικευμένο, 

αποσκοπώντας στο να διάκεινται θετικά προς αυτό οι μαθητές, οι αυριανοί πολίτες.  

Στα εγχειρίδια και των δυο τελευταίων τάξεων του δημοτικού υπάρχουν πηγές 

ενσωματωμένες στο κείμενο και στο τέλος των ενοτήτων υπάρχουν ερωτήσεις, 

εργασίες. Κάποιες από τις ερωτήσεις εργασίες ήταν βατές για τους μαθητές κάποιες 

ήταν δύσκολες και εκτός των γνώσεων που είχαν στη συγκεκριμένη τάξη και την 

αντίστοιχη ηλικία. Στο τμήμα αυτό θυμίζουν τα βιβλία της ιστορίας του δημοτικού 

που κυκλοφόρησαν από το 1980 και μετά και περιέχουν ερωτήσεις και πηγές. Οι 

πηγές  βέβαια είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό στα σύγχρονα βιβλία και οι εργασίες 

είναι διαφόρων τύπων.Αντίθετα οι ερωτήσεις, οι εργασίες και οι πηγές   απουσιάζουν 

από τα βιβλία ιστορίας της μέσης εκπαίδευσης της περιόδου 1967-74 τα οποία 

παρατίθενται παρακάτω.  

 

 

 

3.3 ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1967-74 
 

 

Σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα του γυμνασίουκατά τη διάρκεια της 

Επταετίας είδαμε και παραπάνω ότι τελικός «σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι 

η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψεως των μαθητών, ώστε να δύνανται ούτοι να 

κατανοούν ιστορικά γεγονότα κατά την χρονικήν διαδοχήν και αλληλουχίαν αυτών, εν τη 

συναφεία και τη αλληλεξαρτήσει των, και να ερμηνεύουν και να ζουν (να έχουν 

προσωπικά βιώματα) την ιστορικήν εξέλιξιν, το ιστορικόν γίγνεσθαι, δια της 

κατανοήσεως δε, της ερμηνείας και της αναβιώσεως του ιστορικού παρελθόντος να 

αντλούν εξ αυτού διδάγματα δια το παρόν. Δηλαδή κατά τον σκοπόν τούτον πρέπει ο 

μαθητής να δύναται να αισθανθή και να κατανοήση δι’ όλου του ψυχικού και 

πνευματικού δυναμικού του ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς εν βιολογικόν ον, αλλ’ 

είναι ον ιστορικόν, και να αποκτήση την συναίσθησιν της προσωπικής του ευθύνης δια 
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την ύπαρξιν του ανθρώπου, δια την επιβίωσιν και την πρόοδον της ζωής του ανθρώπου 

ως ιστορικού όντος». 

Πέραν του γενικού σκοπού με το μάθημα της Ιστορίας επιδιώκονταννα 

επιτευχθούν και επιμέρους στόχοι όπως: 

-Με την κριτική και βιωματική επεξεργασία των ιστορικών γνώσεων να 

καλλιεργηθούν οι ψυχικές και πνευματικές ικανότητες των μαθητών και να 

δημιουργηθούν σ’ αυτούς προσωπικά βιώματα.  

-Με την προβολή των επιτευγμάτων των ιστορικών προσωπικοτήτων και με τα 

κατάλληλα ιστορικά παραδείγματα, οδηγούνται οι μαθητές σε αυτογνωσία, 

αναπτύσσονται κοινωνικά και γενικά φρονηματίζονται. 

-Με την εισαγωγή στις αξίες τόσο του εθνικού όσο και του παγκόσμιου 

πολιτισμού που είναι δημιουργήματα του ανθρώπου, οι μαθητές γίνονται ικανοί να 

εκτιμούν με αντικειμενικότητα τις αξίες του πολιτισμού. 

- Η διδασκαλία της εθνικής ιστορίας αποβλέπει στο να γνωρίσει ο μαθητής την 

εξέλιξη της ιστορικής ζωής του Έθνους στο περασμα των αιώνων, να γνωρίσει τους 

αγώνες, τις περιπέτειες, τους κινδύνους, τους ηρωισμούς, τις θυσίες και με τον τρόπο 

αυτό θα αισθανθεί τόσο συνδεδεμένος προς το Έθνος όσο και θα καλλιεργηθεί το εθνικό 

του φρόνημα. 

Ως προς τα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας της μέσης εκπαίδευσης ιδιαίτερο 

βάρος δόθηκε στο να διαπιστωθεί αν ήταν διαφορετικά από αυτά που κυκλοφορούσαν 

ήδη στη δεκαετία του 1960. Τέθηκε ουσιαστικά το ερώτημα εάν τα ιδεώδη που 

σκόπευαν,κατά τη διάρκεια της Επταετίας, να καλλιεργήσουν στους μαθητές και 

μελλοντικούς πολίτες του ελληνικού κράτους καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βιβλίων ή αυτάσυνέχισαν ως ένα σημείο να 

αναπαράγουν την ήδη διαμορφωμένη αντίληψη των περασμένων δεκαετιών για το 

μάθημα αυτό. 

Στις Α΄ και Δ΄ τάξεις διδασκόταν η Αρχαία Ιστορία, στις Β΄ και Ε΄ τάξεις η 

ιστορία των Μέσων Χρόνων και ηΒυζαντινή και στις Γ΄ και ΣΤ΄ η ιστορία των Νέων 

ή Νεωτέρων ή Νεωτάτων Χρόνων όπως είναι οι τίτλοι των ανάλογων βιβλίων. Ειδική 

αναφορά γίνεται στο βιβλίο της Στ΄ γυμνασίου στο αναλυτικό πρόγραμμα,ως προς την 

διδακτέα ύλη της ιστορίας των τελευταίων χρόνων.  

Όλα τα βιβλία είχαν την επισήμανση ότι είναι Δωρεάν Εθνικής Κυβερνήσεως, 

χρησιμοποιώντας το επίθετο Εθνικής για να τονίσουν τη σημασία που έδιναν οι 

συνταγματάρχες στο ελληνικό έθνος αλλά και στο ότι οι ίδιοι αποσκοπούσαν σε όλο 
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το έθνος ή για να διαφοροποιηθούν απότις προηγούμενες φιλοευρωπαϊκές κυβερνή-

σεις των πολιτικών κομμάτων που ασπάζονταν τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα.  

Φυσικά όλα τα βιβλία της Επταετίας έφεραν στις πρώτες ή στις τελευταίες 

σελίδες τους το σύμβολο  της Εθνικής Επαναστάσεως, τον φοίνικα (πουλί, το οποίο 

βέβαια δεν ήταν ελληνικό σύμβολο) που αναγεννάται  από τις φλόγες, με τον 

στρατιώτη. 

Παρακάτω αναφέρονται μόνο οι μεγάλες ενότητες που σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα έπρεπε να διδαχθούν σε κάθε τάξη και από τα κεφάλαια όσα 

υπηρετούν εθνικούς σκοπούς και προβάλλουν έντονα τα εθνικά ιδεώδη, ηθικούς 

σκοπούς και θρησκευτικούς, γενικά την ιδεολογία της Επταετίας. 

 

3.3.1Τα Σχολικά Εγχειρίδια της Ιστορίας της Α΄Γυμνασίου 

 

Οι μαθητές της Α΄τάξης των εξατάξιων γυμνασίων διδάσκονταν την ιστορία 

των Αρχαίων Χρόνων. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα όριζε συγκεκριμένα «Ελληνική 

ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της υποταγής της Ελλάδος υπό των 

Ρωμαίων (146 π. Χ.). Σύντομος ιστορία των Ανατολικών λαών. Σύντομος Ρωμαϊκή 

ιστορία. 

Το Γενικόν Διάγραμμα της ύλης περιλάμβανε τις εξής μεγάλες ενότητες: 

1.Εισαγωγή, 2. Προϊστορική περίοδος, 3. Ανατολικοί Λαοί, 4. Γεωμετρική και 

Αρχαϊκή περίοδος, 5. ΟΙ κλασσικοί χρόνοι, 6. Ο Μακεδονικός Ελληνισμός, 7. Οι 

Ελληνιστικοί  Χρόνοι, 8. ΡωμαϊκήΙστορία. 

 Παράλληλα δίνονταν και οδηγίες στους εκπαιδευτικούς ως προς τη 

διδασκαλία τους και τους στόχους που έπρεπε να επιτευχθούν μέσω αυτής. 

«(...) Εις την ιστορίαν των ιστορικών χρόνων θα εξαίρωνται αι 

προσωπικότητες, αι οποίαι διεδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλον εις την ιστορικήν 

εξέλιξιν και περί αυτάς θα πλέκωνται τα ιστορικά γεγονότα. 

Θα προβάλλωνται και θα τονίζωνται αι χρονολογίαι μεγάλων ιστορικών 

γεγονότων, ώστε να διατηρώνται εις την μνήμην των μαθητών.» 

Για να αντικρουσθούν οι αλυτρωτικές βλέψεις και οι ψευδείς ισχυρισμοί 

γειτονικών λαών ως προς τους Μακεδόνες και την καταγωγή τους δίνονται 
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κατευθύνσεις σχετικά με τα σημεία πού θα επιμείνουν οι εκπαιδευτικοί στην ενότητα 

αυτή. 

«Εις την ιστορίαν των Μακεδόνων θα τονίζεται η ελληνικότης αυτών και αι 

προσπάθειαι του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου να ενώσουν τους Έλληνας εις μίαν 

δύναμιν ικανήν να αντιμετωπίση τον εξ ανατολών κίνδυνον. Εις την ιστορίαν των 

κατακτήσεων του Μ. Αλεξάνδρου θα εξαίρωνται τα πολιτιστικά αποτελέσματα της 

πολιτικής του Μ. Αλεξάνδρου δια τους λαούς της Ασίας.» 

Επίσης όσον αφορά τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Ρωμαίων και την 

κατάκτηση τελικά της Ελλάδας από αυτούς «Θα προβάλλωνται τα ηρωικά στοιχεία, 

τα οποία ελκύουν το διαφέρον των μαθητών της ηλικίας ταύτης. Θα εξαίρωνται αι 

αρεταί, τα επιτεύγματα και η εισφορά των Αρχαίων Ελλήνων εις τον πολιτισμόν και 

θα υποδεικνύωνταιτα ελαττώματα, τα οποία ωδήγησαν εις την παρακμήν και την 

υποταγήν εις τους Ρωμαίους.» 

Το 1967 διανεμήθηκε στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, βιβλίο Ιστορίας του Χ. 

Μαλλιαρού,«Ιστορία των Ανατολικών λαών και της Αρχαίας Ελλάδας. Από των 

Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου» με επέκταση Συμβάσεως 

1569/27-7-1967, σε 1η έκδοση. 

 Η ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας αρχίζει από τη σελίδα 34. Στο πρώτο κεφάλαιο 

δίνονται στοιχεία γεωγραφίας της ελληνικής χερσονήσου, πληροφορίες για τη φύση 

του εδάφους, για το κλίμα και τους κατοίκους.  

Από τη σελίδα 36 ήδη εκφέρεται θαυμασμός για τους αρχαίους Έλληνες. «Οι 

αρχαίοι Έλληνες είναι από τους σπουδαιότερους λαούς  του αρχαίου κόσμου και η 

ιστορία των έχει μεγάλην σημασίαν. Πρώτοι αυτοί εδημιούργησαν εθνικόν και 

πολιτικόν βίον αξιόλογον και υπέροχον...», « Όλοι οι μεγάλοι λαοί θεωρούν τους 

Έλληνας ως διδασκάλους των και ...», «Εις όλα τα πολιτισμένα κράτη τα παιδιά 

διδάσκονται και γνωρίζουν καλά την αρχαίαν Ελληνικήν ιστορίαν.» Συνεχίζοντας 

στην ίδια σελίδα και θέλοντας να καλλιεργήσει θαυμασμό, περηφάνια και να 

φρονηματίσει «Ημείς οι νεώτεροι Έλληνες, οι οποίοι είμεθα απόγονοί των,  έχομεν 

πολύ μεγαλυτέραν υποχρέωσιν να μελετώμεν την ιστορίαν των παλαιών μας 

προγόνων…» Ο συγγραφέας από τις πρώτες ήδη σελίδες επιδιώκει να δημιουργήσει 

εθνική υπερηφάνια στους μαθητές, να κατανοήσουν ότι αποτελούν απογόνους ενός 

λαού που διέπρεψε στην αρχαιότητα, οι σύγχρονοι μεγάλοι λαοί αντιμετωπίζουν τους 

Έλληνες με σεβασμό αφού αναγνωρίζουν ότι τους έδωσαν τα φώτα του πολιτισμού, οι 

μαθητές στα σχολεία των πολιτισμένων κρατών όχι μόνο διδάσκονται αλλά 
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γνωρίζουντην αρχαία Ελληνική ιστορία, και τα Ελληνόπουλα έχουνκαθήκον να 

μελετούν και να γνωρίζουν καλά την ελληνική ιστορία με στόχο να γίνουν εφάμιλλα 

των προγόνων τους. 

Ακολουθούν τα κεφάλαια της προϊστορίας με λαούς που αναφέρονται ως 

Προέλληνες, ως Αιγαίοι που κατοικούσαν στα νησιά και τα παράλια και τους 

Μινωίτες και τον Μινωϊκό  πολιτισμό στην Κρήτη. Στη σελίδα 39 ο συγγραφέας 

αναφέρει «Οι πολεμικοί στόλοι των Κρητών εκυριάρχουν εις την Μεσόγειον», «Λαός 

με πάθος προς την θάλασσαν οι Κρήτες προώδευσαν γρήγορα εις την ναυτικήν τέχνην 

και υπήρξαν δάσκαλοι των Ελλήνων και των Φοινίκων εις τα ναυτικά.»Οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται ότι υπήρχε συνεχής ανθρώπινη παρουσία τόσο στον ηπειρωτικό όσο 

και στον νησιωτικό ελλαδικό χώρο.  

Ακολουθεί ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και η Κάθοδος των Δωριέων.   

Στη σελίδα 54 αναφέρεται ότι τα Έπη του Ομήρου «πάντοτε εφρονημάτιζον 

τους Έλληνας. Παρουσιάζουν τον Ελληνισμόν ηνωμένον εις κοινούς αγώνας και 

συμβολίζουν την εφευρετικότητα και τον ηρωικόν και ακατάβλητον χαρακτήρα της 

Ελληνικής Φυλής». Τα ποιήματα του Ομήρου αποτελούν εξαίρετη πηγή άντλησης 

πληροφοριών για την κοινή προσπάθεια όλων των Ελλήνων  που εξεστράτευσαν 

εναντίον της Τροίας, τους δεσμούς που είχαν μεταξύ τους, τον τρόπο ζωής τους, τους 

ηθικούς κώδικες στους οποίους υπάκουαν και τους μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα. 

Στη σελίδα 60  οι Έλληνες διακρίνονταν για τα προτερήματά τους  «Ήρχισαν 

να ταξιδεύουν…από περιέργειαν και φιλομάθειαν»,  «Οι αρχαίοι Έλληνες είναι ο 

μεγαλύτερος αποικιακός λαός της αρχαιότητος», «Ολόκληρος η Κάτω Ιταλία από το 

πλήθος των αποικιών είχεν όψιν Ελληνικήν και δια τούτο ωνομάσθη Μεγάλη Ελλάς.» 

Ο συγγραφέας εξαίρει τις ικανότητες των αρχαίων Ελλήνων να δημιουργήσουν 

αποικίες, εμπορικούς σταθμούς, αλλά και να επηρεάσουν ολόκληρες περιοχές σε 

ξένους τόπους που έφτασαν να έχουν μεγάλο ελληνικό πληθυσμό.  

Στη σελίδα 66 εξαίρονται πάλι τα προτερήματα της ελληνικής φυλής αφού 

«Βάρβαροι λαοί κατεκτήθησαν από την ευγένειαν και το ζωντανόν πνεύμα των 

Ελλήνων.» Οι Έλληνες δε χρειάστηκε να κάνουν κατακτητικούς πολέμους καθώς 

κατέκτησαν τους άλλους λαούς με τον πολιτισμό και τις αρετές τους. Και οι ίδιοι οι 

Έλληνες όμως αντελήφθησαν την υπεροχή τους όταν ήρθαν σε επαφή με άλλους 

λαούς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας«Από την διασποράν αυτήν 

εξήλθεν τονωμένον το αίσθημα της υπεροχής των Ελλήνων έναντι των άλλων λαών.» 
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Στη σελίδα 70 και στο τμήμα για τους Τυράννους εκθειάζονται οι ικανότητές 

ανθρώπων που είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και οι Απριλιανοί.. «Πολλοί από 

τους τυράννους απεδείχθησαν άξιοι της υπέρτατης αρχής, την οποίαν δια της βίας 

κατέλαβον. Εκυβέρνησαν την πατρίδαν των με σύνεσιν, έκαμαν μεγάλα έργα, …». Τα 

μηνύματα που περνούσαν στους μαθητές για τους τυράννους ήταν εύκολο να 

χρησιμοποιηθούν και για τα σύγχρονα ολιγαρχικά καθεστώτα, κυρίως για το 

Απριλιανό καθεστώς. 

Στη σελίδα 72 τονίζονταν οι αρετές των Ελλήνων αποίκων της Ιωνίας «Οι 

καλύτεροι έμποροι, οι εμπειρότεροι ναυτικοί, οι εξοχώτεροι σοφοί και καλλιτέχναι 

έζων εις την Ιωνίαν.» Φυσικά οι μαθητές εμπέδωναν ότι ένα ελληνικό φύλο 

μεγαλούργησε και επηρέασε όλη τη Μικρά Ασία και στη συνέχεια καιολόκληρο τον 

πολιτισμό με τους φιλοσόφους του. Επιδίωξη του συγγραφέα να συνδεθεί ο 

πολιτισμός της Μικράς Ασίας με τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό και κατ’ επέκταση με 

τον διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασίακαι την εγκατάλειψη των πατρογονικών 

τους εστιών χιλιάδες χρόνια αργότερα. 

Στη σελίδα 75 εκθειάζεται ο τύραννος της Σάμου Πολυκράτης κάτι που 

μπορούσαν να το εκμεταλλευθούν οι διδάσκοντες για να περάσουν αντίστοιχα 

μηνύματα για το καθεστώς. «Ήτο κυβερνήτης ευφυής, δραστήριος με μεγάλα σχέδια 

και φιλοδοξίας.» «Παρ’ όλα τα ελαττώματά του… είναι γνωστός … ως τύραννος με 

αγάπην και ενδιαφέρον δια την χώραν του.»Μπορεί να στερούσε τις ελευθερίες στο 

λαό του αλλά ήταν ικανός και αγαπούσε την πατρίδα του όπως και οι Απριλιανοί. 

Όλες οι ενέργειές τους άλλωστε απέβλεπαν στο καλό της πατρίδας όπως ακριβώς και 

του τυράννου της Σάμου. 

Στη σελίδα 79 πλέκεται το εγκώμιο ενός ακόμη τυράννου,  του Άργους αυτή 

τη φορά, του Φείδωνα. «Επ’ αυτού το Άργος έφθασεν εις μεγίστην ακμήν.», « Πρώτος 

..έκοψε νομίσματα στην Ελλάδα, ιδρύσας νομισματοκοπείον εις την Αίγιναν..» Στη 

σελίδα 81 επίσης «Κατά τα 44 έτη της τυραννίδος του, η Κόρινθος εξελίχθη εις 

μεγάλην δύναμιν.», « Ο στόλος…εκυριάρχησεν εις την θάλασσαν.», «Τα κορινθιακά 

προϊόντα κατέκτησαν τας ξένας αγοράς.». Οι Απριλιανοί πίστευαν τα ίδια περίπου για 

το δικό τους καθεστώς, ήθελαν την πατρίδα μεγάλη και ένδοξη, οικονομικά ισχυρή, να 

κυριαρχεί σε πολλούς τομείς ανάμεσα στα άλλα κράτη. Μπορούσε να γίνει λοιπόν 

σύγκριση της διακυβέρνησης του Άργους από τον τύραννο με το δικτατορικό 

καθεστώς. 
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Στη σελίδα 86 υπάρχουν πολλά στοιχεία για την καταγωγή και την εξέλιξη των 

Μακεδόνων. Ήταν άλλωστε επιβεβλημένο από το αναλυτικό πρόγραμμα να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη Μακεδονία οι μαθητές ώστε να μην 

γίνονται έρμαια τυχόν ξένης προπαγάνδας.  

Διαβάζουμε στη σελ. 233 «Οι Μακεδόνες βασιλείς εθεώρουν τους εαυτούς των 

απογόνους του Ηρακλέους και εκαυχώντο ότι ήσαν Έλληνες.», στη σελ. 234 «Ο 

Φίλιππος υπήρξε ο κυριώτερος δημιουργός του ενδόξου μακεδονικού ελληνισμού». 

Τονίζεται συνεχώς η ελληνικότητα των Μακεδόνων από τον συγγραφέα ώστε να μην 

υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή αμφισβήτηση ως προς την καταγωγή τους. 

Συνεχίζοντας στη σελ 242 «εν πρώτοις επικεφαλής του έθνους ετέθη λαός ελληνικός, 

ακμαίος..» τονίζεται για μια ακόμη φορά η ελληνικότητά τους και στη σελίδα 243 

εκθειάζεται ο βασιλιάς Φίλιππος διότι  κατόρθωσε να σταματήσει τους εμφυλίους 

πολέμους των Ελλήνων, ένα από τα τρομερότερα ελαττώματα της ελληνικής φυλής, οι 

οποίοι κατά τον συγγραφέα θα οδηγούσαν στον αφανισμό της. Το μήνυμα προς τους 

μαθητές είναι  πως οι Έλληνες ενωμένοι  μεγαλουργούν και θα πρέπει να 

φρονηματίζονται από τα πάθη και τα ελαττώματα των προγόνων τους και στη 

σύγχρονη εποχή. 

Όσον αφορά την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή στη σελ. 261 

«Με την ελληνικήν παιδείαν και γλώσσαν, με τον ελληνικόν τρόπον της σκέψεως και 

της ζωής οι λαοί της Ανατολής αρχίζουν να εκπολιτίζωνται. Η ιστορία των λαών μετά 

τον Μέγαν Αλέξανδρον δεν είναι τίποτε άλλον παρά συνέχεια της ιστορίας του 

κόσμου, τον οποίον εδημιούργησεν ο μακεδονικός ελληνισμός.»  Με τις εκφράσεις 

αυτές εξαίρεται η συμβολή του Μακεδόνα Στρατηλάτη στη διάδοση του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισμού στα βάθη της Ασίας, οι ικανότητές του και δηλώνεται με κάθε 

τρόπο από τον συγγραφέα η ελληνικότητα των Μακεδόνων. Οι Έλληνες πρέπει να 

αισθάνονται υπερήφανοι, να προσπαθούν να τον μιμηθούν, αφού η ιστορία των λαών 

που κατέκτησε οφείλεται στον μακεδονικό ελληνισμό. 

 Ο συγγραφέας είχε ήδη εμφανισθεί στη συγγραφή εγχειριδίων ιστορίας πριν την 

επταετία με βιβλίο αρχαίας ιστορίας «Από των Μηδικών Πολέμων μέχρι του θανάτου 

του Μ. Αλεξάνδρου». Το βιβλίο αφορά την προϊστορία και την ιστορία μέχρι τα χρόνια 

του Μ. Αλεξάνδρου. Περιλαμβάνει τους αρχαίους ανατολικούς πολιτισμούς, και με 

ελάχιστες αλλαγές στο κείμενο ως προς τους πολιτισμούς αυτούς,είχε διανεμηθεί 

παλαιότερα (πριν το 1967) στους μαθητές της Β΄Γυμνασίου. 
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 Υπάρχει όμως διαφορά στην ύλη, αφού το βιβλίο του 1967 περιλαμβάνει μετά 

τους αρχαίους ανατολικούς λαούς, την ελληνική προϊστορία – τα φύλα που 

κατοικούσαν στον ελλαδικό χώρο και τον Μινωικό πολιτισμό όπως προαναφέρθηκε- 

και μετά περνά στους Περσικούς πολέμους, ενώ του 1964 μετά τους αρχαίους 

ανατολικούς λαούς εξετάζει τους Περσικούς πολέμους. Οι ομοιότητες στα δυο 

κεφάλαια που αφορούν τους Πέρσες είναι εμφανείς στα δυο βιβλία, αλλά ομοιότητες 

διαπιστώνονται και στα κεφάλαια ως το τέλος του βιβλίου. Κάποιες μικρές διαφορές 

πρέπει να εξηγηθούν από το γεγονός ότι το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές μικρότερης 

τάξης. 

 Η διαφορά των δυο βιβλίων επικεντρώνεται στην προσθήκη των κεφαλαίων 

της ελληνικής προϊστορίας, των φυλών που κατοικούσαν στον χώρο της Ελλάδας, 

τους Προέλληνες, τους Αιγαίους αλλά και τους Μινωίτες πριν την κάθοδο των 

Δωριέων,  και αυτό οφείλεταιστην ανάγκη του καθεστώτος να υπερτονιστεί η 

ελληνική ιστορία. 

Στα επόμενα χρόνια μοιραζόταν εναλλάξ εγχειρίδια με το ίδιο περίπου 

περιεχόμενο.  

Το 1969 κυκλοφόρησε σε 3η έκδοση «Αρχαία Ιστορία από των αρχαιοτάτων 

χρόνων μέχρι το 146 π. Χ. των Χ. Μαλλιαρού, Α. Λαζάρου και Δ. Χατζή. Στο 

εξώφυλλο αναφέρει ότι προοριζόταν για την Α΄ και Δ΄ γυμνασίου. 

Είναι χωρισμένο σε δυο μέρη και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει από τον 

θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου ως τη υποταγή των Ελλήνων από τους Ρωμαίους. 

Περιέχει αναλυτικά τα γεγονότα της Ρωμαϊκής ιστορίας. Είναι ογκώδες βιβλίο, η 

έκδοση αυτή φέρει το εθνόσημο της χούντας. 

 

3.3.2 Τα Σχολικά Εγχειρίδια της  Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου 

 

Στη  Β΄τάξη των εξατάξιων γυμνασίων το Αναλυτικό Πρόγραμμα της 

Επταετίας όριζε τη διδασκαλία των τελευταίων χρόνων της αρχαίας ιστορίας και της 

Βυζαντινής, δηλαδή την ιστορία των αρχαίων και μέσων χρόνων.  

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα το Γενικόν Διάγραμμα τηςΎλης 

περιλάμβανε τα ακόλουθα: 1.Εισαγωγή, 2.Η Ελλάς υπό τους Ρωμαίους, 3.Η 

Μετάβασις από την Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορίαν εις την Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν, 4. 
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Βυζαντινή Ιστορία, 5. Η Δύσις και το Βυζάντιον, 6. Βυζαντινή Ιστορία, 7. Η Δυτική 

Ευρώπη, 8. Βυζαντινή Ιστορία, 9. Η Δυτική Ευρώπη.  

Δίνοντας βαρύτητα το αναλυτικό πρόγραμμα στη συνέχεια της ελληνικής 

αρχαιότητας και του ελληνικού πολιτισμού από το Βυζάντιο και στη σημασία του 

χριστιανισμού τόνιζε ότι «...Ιδιαίτερον λόγος θα γίνει δια την θρησκευτικήν ζωήν και 

την Εκκλησίαν.Θα εξαρθή ο ιδιάζων χαρακτήρ του Βυζαντινού πολιτισμού και η 

μεγάλη εισφορά των Ελλήνων του Βυζαντίου εις την διατήρησιν του Ελληνορωμαϊκού 

πολιτισμού και του Χριστιανισμού και εις τον εκχριστιανισμόν και τον πολιτισμόν της 

Ευρώπης.» Οι Έλληνες έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι το Βυζάντιο αποτελεί 

ουσιαστικά συνέχεια της αρχαιότητας, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ενσωμάτωσε  

στοιχεία του Χριστιανισμού και δημιουργήθηκε ο Βυζαντινός πολιτισμός. Ο 

πολιτισμός αυτός, με τις έντονες επιρροές του Χριστιανισμού, επηρέασε όλη τη 

Δυτική Ευρώπη και εξελίχθηκε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο οποίος μέσω των 

αποίκων διαδόθηκε στον Νέο Κόσμο αλλά και στην Αυστραλία. 

Το 1968  διανεμήθηκε στη Β΄τάξη των  γυμνασίων το βιβλίο της Ε. 

Βουραζέλη-Μαρινάκου, επρόκειτο δε για ανατύπωση, του βιβλίου  της Βουραζέλη-

Μαρινάκου που πρωτοεκδόθηκε το 1963 και απευθυνόταν στην Δ΄τάξη των εξατάξιων 

γυμνασίων.  

Το 1968 κυκλοφορεί, σε ΙΓ΄ έκδοση, βιβλίο ιστορίας των συγγραφέων, 

Α.Λαζάρου-Δ.Χατζή με τίτλο: «Ιστορία Ελληνική Ρωμαϊκή» και προορίζεται για τη 

Β΄τάξη. Το ίδιο το βιβλίο δεν αναφέρει σε ποια τάξη θα χρησιμοποιηθεί ωστόσο το 

συγκεκριμένο που ανακτήθηκε μέσω της ιστοσελίδας www.e-library.grφέρει ιδιόχειρα 

το όνομα μαθήτριας, ότι φοιτά η συγκεκριμένη στο τμήμα Β6 και αναφέρεται και το 

σχολικό έτος 1968-69. Η ύλη αφορά αποκλειστικά τη ρωμαϊκή ιστορία και την 

επίδραση των Ελλήνων και του Ελληνικού πολιτισμού στους Ρωμαίους και στο 

ρωμαϊκό πολιτισμό.  Δεν αναφέρεται στον Βυζαντινό πολιτισμό.Οι δυο συγγραφείς 

είχαν γράψει επίσης βιβλίο για την Γ΄ όμως τάξη το 1967. Το βιβλίο του 1967 έχει 

παρόμοιο τίτλο. Και τα δυο βιβλίαέχουν το ίδιο περιεχόμενο.  

Στο βιβλίο υπάρχουν πολλές αναφορές που εξυμνούν τον ελληνικό πολιτισμό 

έναντι του ρωμαϊκού, την ανωτερότητα και την υπεροχή των Ελλήνων, αντίθετα με 

τους Ρωμαίους για τους οποίους υπάρχουν και αρκετοί αρνητικοί χαρακτηρισμοί όπως 

φαίνεται και από τα αποσπάσματα που παρατίθενται παρακάτω. Επιφανείς Ρωμαίοι 

θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό, εκτιμούν την ελληνική μόρφωση,  διαμένουν στην 

http://www.e-library.gr/
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Αθήνα, μιμούνται και αντιγράφουν τα μνημεία των Ελλήνων και ανεγείρουν τα ίδια 

προκειμένου να καλλωπίσουν τις δικές τους πόλεις. 

Στην ενότητα  «Η Ρώμη και ο Ελληνισμός» στη σελ. 4 «Οι Έλληνες 

εξέπληττον τους νικητάς με την ευστροφίαν του πνεύματος και τας μεγάλας 

δεξιότητας, πράγματα άγνωστα εις τους τραχείς Ρωμαίους», στην ίδια σελίδα 

«Αργότερα οι επιφανείς Ρωμαίοι ..απέκτησαν την συνήθεια να επισκέπτονται την 

Ελλάδα...», στη σελίδα 6 «Οι Ρωμαίοι εθαμβώθησαν από το κάλλος και την 

μεγαλοπρέπειαν της ελληνικής θρησκείας», στην ίδια σελίδα «Η ρωμαϊκή μυθολογία 

ήτο πολύ πτωχή και νηπιώδης παραβαλλομένη προς την ελληνικήν.» Στη σελίδα 9 

«Αλλ’ οι Ρωμαίοι έδειξαν διαγωγήν νεοπλούτου, διότι ο νέος τρόπος ζωής ήτο μάλλον 

επίδειξις και σπατάλη...». Οι Ρωμαίοι εμφανίζονται με κατώτερο πολιτισμό, με 

ελαττώματα ενώ οι Έλληνες με προτερήματα, η θρησκεία και η μυθολογία τους είναι 

ανώτερες από των Ρωμαίων. 

Στις σελίδες 39- 40 διαβάζουμε «Αλλ’ οι Ρωμαίοι δεν διεκρίθησαν ούτε εις την 

γλυπτικήν ούτε εις την ζωγραφικήν. Τα γλυπτά έργα ή κατασκεύαζον Έλληναι 

τεχνίται εις την Ρώμην ή παρηγγέλοντο εις τα ελληνικά εργαστήρια.» Ούτε και στις 

τέχνες είχαν αξιόλογη παραγωγή. Οι Έλληνες γλύπτες και ζωγράφοι και τα ελληνικά 

εργαστήρια ήταν ανώτερα των Ρωμαίων.  

Παρακάτω στη σελίδα 41 « Οι Ρωμαίοι συγγραφείς ...αλλά», στη σελ. 52 «Ο 

Ανδριανός ...και είχε μεγάλην εκτίμησιν εις την ελληνικήν μόρφωσιν. Διέμενε εις την 

Ελλάδα με ιδιαιτέρα ευχαρίστησιν ιδίως εις τας Αθήνας.», «Εκεί κατασκεύασε όσα 

μνημεία και τοπία είχε θαυμάσει ιδίως εις την Ελλάδα.»Οι Ρωμαίοι όχι μόνο 

αντιγράφουν τον ελληνικό πολιτισμό αλλά τους αρέσει να ζουν και στον ελλαδικό 

χώρο, αναγνωρίζοντας δε την ανωτερότητα κάθε πτυχής του πολιτισμού αντιγράφουν 

ακόμη και τα μνημεία και τα τοπία. 

Φιλικοί είναι προς το καθεστώς οι χαρακτηρισμοί  ως προς τον Ρωμαίο 

αυτοκράτορα στη σελίδα 84, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και στηρίχθηκε στον στρατό 

όπως ακριβώς και οι συνταγματάρχες στην Ελλάδα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 

«ο Σεπτίμιος Σεβήρος ήτο εξαίρετος στρατιωτικός. Εστήριξε το κυβερνητικό του 

σύστημα εις τον στρατόν. ...Την Συγκλητον τελείως εξεμηδένισε...». Το ίδιο πίστευαν 

και οι πρωταίτιοι της χούντας  για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα αφού τα θεωρούσαν 

πηγή δεινών για την Ελλάδα και με την «Εθνοσωτήριο Επανάστασή» τους φρόντισαν 

να τα αποκόψουν από τη διακυβέρνηση του κράτους. 
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Το βιβλίο είναιέκτασης 110 σελίδων και τελειώνει με την παρακμή του 

αρχαίου κόσμου και άρα δεν τηρεί την επιταγή του αναλυτικού προγράμματος ως 

προς το Βυζάντιο. 

Το 1969 σε 14η έκδοση μοιράστηκε το βιβλίο των Λαζάρου, Χατζή, Ε. 

Βουραζέλλη-Μαρινάκου με τίτλο « Ιστορία Ελληνορωμαϊκή-Βυζαντινή, Μεσαιωνική 

Ευρώπη 146 π. Χ. -1453 μ. Χ.»  Η ύλη που περιέχει φθάνει ως την Πτώση του 

Βυζαντίου.  Ουσιαστικά είναι 2 ξεχωριστά βιβλία τα οποία ενώθηκαν σε ένα. Το 

πρώτο φθάνει έως τη σελίδα 110 και είναι το βιβλίο των Α. Λαζάρου-Δ.Χατζή που 

παρουσιάστηκε παραπάνω και το δεύτερο είναι της Ε.Βουραζέλη –Μαρινάκου και 

ξεκινά από την σελ. 113. Προοριζόταν και για τη Β΄ και για την Ε΄ γυμνασίου. Το ίδιο 

βιβλίο κυκλοφόρησε και το 1970.   

Το 1971 μοιράστηκε στη Β΄ Γυμνασίου το ίδιο βιβλίο των Λαζάρου, Χατζή, Ε. 

Βουραζέλη-Μαρινάκου με τίτλο « Ιστορία Ελληνορωμαϊκή-Βυζαντινή, Μεσαιωνική 

Ευρώπη 146 π. Χ. -1453 μ. Χ.»  Φέρει το εθνόσημο της Επταετίας  στην αρχή και στο 

τέλος του βιβλίου αλλά αναγράφεται ότι είναι μόνο για τη Β΄τάξη των γυμνασίων.  

 

3.3.3 Τα Σχολικά Εγχειρίδια της  Ιστορίας της Γ΄Γυμνασίου 

 

Στην Γ΄ τάξη των εξατάξιων γυμνασίων οριζόταν από το Αναλυτικό Πρό-

γραμμα ότι θα διδαχθεί «η Ελληνικη ιστορία από της αλώσεως της 

Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Γενική ιστορία 

από του ΙΕ΄αιώνος μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων.» 

Στο γενικό διάγραμμα της ύλης αναφερόταν επιγραμματικά :1. Γενική Ιστορία, 

2. Ελληνική Ιστορία, Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Ο θρησκευτικός βίος. Το 

Πατριαρχείον της Κωνσταντινουπόλεως, η εκκλησιαστική ιεραρχία, τα προνόμια του 

Πατριαρχείου. Ο εν διασπορά Ελληνισμός. (...) Η θρησκευτική, ηθική και εθνική 

ενότης του Ελληνισμού υπό την Οθωμανικήν κυριαρχίαν. (...) Η πνευματική και 

οικονομική ανάπτυξις του Ελληνισμού της διασποράς. (...) Στρατιωτικά σώματα 

εθνικής αντιστάσεως (αρματολοί και κλέφται, ναυτικόν).  Απελευθερωτικά κινήματα 

μέχρι της Μεγάλης Εθνικής Επαναστάσεως του 1821. Ρήγας Φεραίος. Η ψυχική, η 

πνευματική και η στρατιωτική προπαρασκευή του Έθνους δια τον αγώνα προς 

ανάκτησιν της ελευθερίας του. 3. Γενική Ιστορία, 4. Ελληνική Ιστορία, 5. Γενική 
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Ιστορία, 6. Ελληνική Ιστορία, Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Α΄Παγκόσμιον 

Πόλεμον. Η Ελλάς εις την Μ. Ασίαν προς απελευθέρωσιν του αλύτρωτου 

Ελληνισμού. Η Μικρασιατική καταστροφή. Αίτια και αποτελέσματα. Η συνθήκη της 

Λωζάνης. Η ιστορική σημασία της εκριζώσεως του Ελληνισμού της Μ. Ασίας. 7. 

Γενική  Ιστορία, 8. Ελληνική Ιστορία,   Η Ελλάς μεταξύ των δύο Παγκοσμίων 

Πολέμων. Πολιτειακαί μεταβολαί και Πολιτικαί ανωμαλίαι. Το προσφυγικόν 

πρόβλημα. 9. Γενική Ιστορία,  Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η διεθνής πολιτική 

του κομμουνισμού. Η Ατλαντική Συμμαχία. Ο ρόλος της Αμερικής ως παγκοσμίου 

ηγετικής δυνάμεως.10. Ελληνική Ιστορία (...) Δ΄Το Κυπριακόν, το Βορειο-

ηπειρωτικόν 

Το 1967 μοιράστηκε το βιβλίο των Α. Λαζάρου-Δ. Χατζή με τίτλο «Επίδρασις 

του Ελληνικού Πολιτισμού εις τους Ρωμαίους». Είναι η ΙΒ΄έκδοση αυτού του σχολικού 

εγχειριδίου. Πρόκειται για βιβλίο του οποίου η ύλη περιλαμβάνει τη ρωμαϊκή ιστορία 

και την επίδραση της Ελλάδας στους Ρωμαίους.  

Είναι το ίδιο βιβλίο που μοιράστηκε το 1968 στη Β΄τάξησε έκδοση ΙΓ΄ και  

τίτλο «Ιστορία Ελληνική και Ρωμαϊκή» και αναφέρθηκε παραπάνω. Η διαφορά του 

είναι ότι στην έκδοση του 1967 δε φέρει το σύμβολο της επταετίας. 

Ακόμη ένα βιβλίο ιστορίας  της Ε. Βουραζέλη- Μαρινάκου με τίτλο «Ιστορία 

των Μέσων Χρόνων, Από του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι της Αλώσεως 

τηςΚωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων», μοιράζεται το 1967. Το βιβλίο 

προορίζεται για την Γ΄ Γυμνασίου όπως αναγράφεται σε εσωτερική σελίδα. Πρόκειται 

για τη ΙΒ΄έκδοση (VIII) του συγκεκριμένου βιβλίου και η Σύμβαση με την οποία 

εκδόθηκε είναι η 1601/12-8-1967. 

Ήδη από την εισαγωγή δίνεται το στίγμα ως προς την ανωτερότητα του 

Βυζαντίου η οποία οφειλόταν στη συμβολή των Ελλήνων και του πολιτισμού τους που  

υιοθέτησαν οι Ρωμαίοι αλλά και όλοι οι ανατολικοί λαοί. Στη 2ηπαράγραφο 

αναφέρεται «Η ιστορική αυτή περίοδος...» και στην 3η παράγραφο «Κράτος 

ομοιογενέςκαιαυστηρώς ορθόδοξον.» 

Σε όλο το βιβλίο καλλιεργείται ο εθνικός και ο θρησκευτικός σκοπός. 

Τονίζεται η ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού και κατ’ επέκταση της ελληνικής 

φυλής συνέχεια του οποίου αποτελεί το Βυζάντιο. 

Διαβάζουμε στη σελ. 150 «Οι λαοί έτρεμον την οργήν του Τσιμισκή, το δε ξίφος 

των Χριστιανών εθέριζεν ως δρέπανον τους απίστους.» Οι αλλόθρησκοι (εδώ οι 

Άραβες μουσουλμάνοι) χαρακτηρίζονται άπιστοι, και επειδή ακριβώς είναι άπιστοι ο 
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συγγραφέας .. παρομοιάζει το ξίφος που έφεραν οι Χριστιανοί, οι Βυζαντινοί δηλαδή 

με δρεπάνι που τους θέριζε ως στάχυα.   

Επίσης στη σελ. 153 αναφέρεται «Ο προσηλυτισμός του μεγάλου Ρωσικού 

έθνους (989) προσέδωκεν μεγάλην δύναμιν και δόξαν εις την Ορθόδοξον ημών 

εκκλησίαν.»  Εξαίρεται πάλι η σημασία της Ορθοδοξίας, αυτή τη φορά με τη συμβολή 

του εκχριστιανισμού των Ρώσων που καθώς ήταν πολυπληθείς προσέδωσαν κύρος και 

δύναμη στο Ορθόδοξο Βυζάντιο έναντι των εχθρών του. 

Παρακάτω στη σελ. 157 «Νεώτεροι σοφοί ρωμαιοκαθολικοί συγγραφείς 

ομολογούν...,ότι το σχίσμα οφείλεται μάλλον εις τους παπικούς αντιπροσώπους...» Εδώ 

δηλώνεται και αναγνωρίζεται από δυτικούς μάλιστα συγγραφείς η ανωτερότητα της 

Ορθόδοξης εκκλησίας έναντι της Καθολικής και η υπαιτιότητα των Δυτικών για το 

σχίσμα ενώ οι Βυζαντινοί θεωρείται ότι δεν έφταιγαν . 

Στη σελ. 233 «...οι οποίοι ενέπνεον εις αυτούς τον άγριον φανατισμόν του 

Ισλάμ...» Αναφέρεται στην αρπαγή νεαρών αγοριών με στόχο τη δημιουργία από τους 

Τούρκους στρατού αναλόγου προς αυτόν των Βυζαντινών, το παιδομάζωμα όπως 

αλλιώς αναφέρεται ή φόρος του αίματος. Χρησιμοποιείται η έκφραση «άγριος 

φανατισμός του Ισλάμ» για να τονιστεί η διαφορά και η ανωτερότητα του 

Χριστιανισμού απέναντι στο Ισλάμ, τα άγρια ήθη που διέκριναν τους οπαδούς του. Ο 

συγγραφέας  με την έκφραση αυτή τονίζει τη διαφορά ανάμεσα στον Χριστιανισμό 

που είναι η θρησκεία της αγάπης και το Ισλάμ το οποίο επιτρέπει την εξόντωση των 

αλλόδοξων εφόσον αυτοί δεν το ασπαστούν. 

Στη σελ 245 ο συγγραφέας αναφέρει πως «Παρ’ οσαδήποτε τρωτά, εις την 

Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν διετηρήθησαν οι παραδόσεις του αρχαίου Ελληνισμού και 

εκεί ήκμασεν ο υψηλότερος και λαμπρότερος πολιτισμός όλου του μεσαιωνικού 

κόσμου», θέλοντας να τονίσει ότι η εποχή του Βυζαντίου ήταν η συνέχεια του 

Ελληνισμού παρόλο που η αρχαία Ελλάδα υποτάχθηκε στους Ρωμαίους. Με την 

επικράτηση της γλώσσας και του αρχαιοελληνικού πολιτισμού αλλά και του 

χριστιανισμού το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος εξελίχθηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

Οι μαθητές τροφοδοτούνται με υλικό ώστε να γνωρίζουν ότι οι σύγρονοι Έλληνες 

αποτελούν τη συνέχεια των αρχαίων προγόνων.  

Στην ίδια σελίδα συνεχίζει «Από την βυζαντινήν εποχήν αρχίζει η ιστορία της 

νεωτέρας Ελλάδος, η θρησκευτική της πίστις και οι εθνικοί της αγώνες, ενώ η δόξα και 

ο πολιτισμός της αρχίζουν από την αρχαιοτάτην ελληνικήν».Το Βυζάντιο αποτελεί την 

ιστορία της Ελλάδας, από αυτό ξεκίνησαν οι αγώνες για την ανεξαρτησία  τα ίδια 
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χρόνια που στη Δύση ήταν ο Μεσαίωνας. Παράλληλα όμως όταν η Βασιλεύουσα 

έπεσε στα χέρια των Οθωμανών ανακόπηκε η συνέχεια του πολιτισμού που έως τότε 

επηρέαζε Ανατολή και Δύση. 

Στη σελ. 249 «Αλλεπάλληλα ταξίδια έκαμαν τρεις αυτοκράτορες εις την 

Ευρώπην.»Εδώ τονίζεται η επιρροή του Βυζαντίου στη Δύση που οδήγησε στην  

Αναγέννηση τους Ευρωπαίους. Σε αντίθεση με τους Έλληνες που υποδουλώθηκαν 

από τους Τούρκους και σταμάτησε η λαμπρή εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού. 

Στη σελ. 255 ως προς τις πολιτιστικές επιρροές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

στην Ευρώπη αναφέρει:«Η τέχνη του Βυζαντίου επέδρασεν και εις την εξέλιξιν της 

σερβικής τέχνης.» Πέρα από τη Δυτική Ευρώπη οι μαθητές πληροφορούνται ότι η τέχνη 

των Βυζαντινών επηρέασε και τις Βαλκανικές χώρες. 

Το 1968 σε 2η έκδοση διδάχθηκε το βιβλίο των Ματαράση –Παπασταματίου, 

«Ιστορία τωνΝεωτέρων και των Νεωτάτων χρόνων»,βιβλίο που το 1969 κυκλοφόρησε 

για την Γ΄ και Στ΄ γυμνασίου. 

Το 1971 σε 5η έκδοση για Γ΄ και Στ΄ και το 1972 σε  6η έκδοση κυκλοφορεί το 

βιβλίο των Ματαράση –Παπασταματίου, «Ιστορία τωνΝεωτέρων και των Νεωτάτων  

χρόνων». 

 Στις εκδόσεις αυτές μπορούμε να πούμεότι υπάρχει προπαγάνδα ως προς το 

καθεστώς σε κεφάλαια τα οποία αναφέρονταν σε παλαιότερα στρατιωτικά καθεστώτα.  

Χαρακτηριστικά οι συγγραφείς στα κεφάλαια που αναφέρονται στον Ιωάννη Μεταξά 

και τη διακυβέρνηση της Ελλάδας από αυτόν αναφέρει:«Η ασυνενοησία του πολιτικού 

κόσμου ενίσχυε τους στρατιωτικούς δι’ εν κίνημα». Ο συγγραφέας με τη φράση αυτή 

εκφράζει περίπου τα ίδια με αυτά που διατύπωναν και πίστευαν οι πρωταίτιοι της 

χούντας για τη δική τους  επέμβαση στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Ενοχοποιούνται 

από παλαιότερα χρόνια οι πολιτικοί, αφού δεν μπορούν να ομονοήσουν και να 

κυβερνήσουν την Ελλάδα με αποτέλεσμα να θεωρούν περίπου ως φυσιολογική 

τηνανάμειξη των στρατιωτικών κάθε φορά. Ομοίως και οι μαθητές θα έβλεπαν το 

στρατιωτικό καθεστώς ως  μια αναγκαία παρέμβαση και μάλιστα πετυχημένη και 

σωτήρια. 

«Ο Ιωάννης Μεταξάς εφήρμοσε κοινωνικήν πολιτικήν και απέβλεψεν εις την 

ανάπτυξιν της χώρας...», είναι φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνταν από το καθεστώς 

για να  αντιμετωπίζεται ευνοϊκά. Και οι Απριλιανοί φιλοδοξούσαν να εφαρμόσουν 

κοινωνική πολιτική, να ξαναδώσουν στους Έλληνες ευκαιρίες και να αναπτύξουν 

οικονομικά και τεχνολογικά τη χώρα. Μπορεί να τους στερούσαν τις πολιτικές τους 
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ελευθερίες αλλά αυτό δεν ήταν τόσο σημαντικό αφού προείχε η οικονομική 

ελάφρυνση των πολιτών και η ανάπτυξη του κράτους. 

 

 

3.3.4 Συμπεράσματα  

 

Τα εγχειρίδια τα οποία διανέμονταν στον μαθητικό πληθυσμό των τριών 

μικρότερων τάξεων στην πλειοψηφία τους ήταν εκδόσεις παλαιότερων ετών και 

συγκεκριμένα πριν το 1964 όπως όριζαν άλλωστε οι νόμοι της Επταετίας. Συνέχιζαν 

να έχουν την ίδια ύλη και στις ίδιες ακριβώς σελίδες αφού τις περισσότερες φορές 

απλώς ανατυπώνονταν με νέες συμβάσεις. Πολλά από αυτά όταν πρωτοκυκλο-

φόρησαν (κάποια ακόμη και τη δεκαετία του 40) απευθύνονταν σε μαθητές 

διαφορετικής τάξης.  

Πρέπει να τονιστεί ότι πολλά εγχειρίδια ενώ ανέφεραν τον χρόνο και τον τόπο 

έκδοσης δεν ανέφεραν για ποια τάξη του γυμνασίου προορίζονταν. Αυτό ίσως 

συνέβαινε επειδή πολλά από τα βιβλία ιστορίας προορίζονταν για δύο τάξεις. Για την 

Α΄ και Δ΄, για την Β΄ και Ε΄, για την Γ΄ και Στ΄ όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν και 

στα αναλυτικά προγράμματα για τη διδακτέα ύλη. 

Η ύλη την οποία περιείχαν τις περισσότερες φορές ήταν ογκώδης για την 

ηλικία των μαθητών, πυκνογραμμένη με πολλές ημερομηνίες, πολλά ονόματα και 

πολλά γεγονότα. Ακολουθούσαν φυσικά τους στόχους των αναλυτικών προγραμ-

μάτων και περιελάμβαναν την ύλη που καθόριζαν αυτά. Υπήρξαν βέβαια και κάποιες 

εξαιρέσεις. Σε κάποια από τα βιβλία δίνονταν πληροφορίες γεωγραφικές, κλιματικές, 

πολιτισμικές. Δεν υπήρχαν περιλήψεις, ερωτήσεις, εργασίες όπως υπήρχαν στα εγχει-

ρίδια της Ε΄και Στ΄δημοτικού. 

Πολύ λίγα ήταν τα βιβλία που πρωτοκυκλοφόρησαν την εποχή της χούντας σε 

πρώτη έκδοση. Στα βιβλία αυτά προστέθηκαν κεφάλαια ύλης που στόχο είχαν να 

αποδείξουν τη συνέχεια του ελληνισμού, να καλλιεργήσουν την εθνική έξαρση, να 

υπερτονίσουν τις αρετές της ελληνικής φυλής, να φρονηματίσουν τους μαθητές, να 

τονίσουν την αναγκαιότητα του στρατιωτικού πραξικοπήματος που φυσικά 

παρουσιαζόταν ως Εθνοσωτήριος Επανάστασις, να εγκωμιάσουν την στρατιωτική 

επέμβαση απαξιώνοντας τους πολιτικούς. Για να πετύχουν τους στόχους τους οι 



 83 

συγγραφείς ακολουθούσαν την ύλη που όριζαν τα αναλυτικά προγράμματα, 

χρησιμοποιούσαν κατάλληλες εκφράσεις, επίθετα και υποκειμενικές πολλές φορές 

κρίσεις. Υπήρχαν κεφάλαια που μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους διδάσκοντες 

ώστε να δημιουργηθούν θετικές εντυπώσεις στους μαθητές για το δικτατορικό 

καθεστώς, περισσότερο αυτά που περιέχονταν στα εγχειρίδια της ιστορίας των 

νεότερων χρόνων. Η Ελληνική φυλή ήταν φιλειρηνική, υπερείχε πάντα των άλλων 

λαών  στην ανδρεία, τη φιλομάθεια, τα γράμματα και τις τέχνες, γενικά τον πολιτισμό. 

Παρ’όλα αυτά τόνιζαν και τα ελαττώματα των Ελλήνων ώστε να φρονηματίζονται τα 

Ελληνόπουλα και να μην επαναλαμβάνονται τα λάθη από τις νεότερες γενιές. 

 

 

3.3.5 Τα Σχολικά Εγχειρίδια της Ιστορίας των τάξεων Δ΄, Ε΄, 

ΣΤ΄γυμνασίου 

 

Για τους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

όριζε στη διδακτέα ύλη: Ι. Εισαγωγή Όπως φαίνεται εκ του κατωτέρου  παρατιθεμένου 

διαγράμματος, η ιστορική ύλη η διδασκομένη εις τας τρεις ανωτέρας τάξεις, είναι κατά 

τα χρονικά πλαίσια η αυτή με την ιστορικήν ύλην των τριών κατωτέρων τάξεων.» 

Επειδή οι μαθητές ήταν μεγαλύτεροι και θα διδάσκονταν τις ίδιες ιστορικές περιόδους 

«η διδασκαλία των ιστορικών γεγονότων δέον να είναι εκτενεστέρα και βαθυτέρα, καθ’ 

όσον οι μαθηταί και ωριμώτεροι πνευματικώς είναι και τα διαφέροντα αυτών 

αναπτύσσονται πολυμερεστέρα και ζωηροτέρα.Ιδία θα διερευνώνται τα αίτια και τα 

αποτελέσματα της ιστορικής εξελίξεως, ώστε οι μαθηταί, αποκτώντες αδράν ιστορικήν 

κρίσιν να δύνανται να ερμηνεύουν τα γεγονότα του παρόντος και να διαβλέπουν την 

μελλοντικήν πορείαν του κόσμου.Βεβαίως οι ιστορικοί νόμοι δεν είναι φυσικοί νόμοι 

οπωσδήποτε όμως η διερεύνησις της αιτιώδους σχέσεως των ιστορουμένων εθίζει εις το 

σχηματισμόν μάλλον ή ήττον ασφαλών κρίσεων και προβλέψεων.» 

Επίσης έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα πολιτιστικά φαινόμενα, στην 

πρόοδο της ανθρωπότητας σε κάθε πεδίο όπως αυτή εκφραζόταν στα διάφορα 

ιδεολογικά ρεύματα.  
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3.3.6 Τα Σχολικά Εγχειρίδια της Ιστορίας της Δ΄Γυμνασίου ή Α΄Λυκείου 

 

Η ιστορία που διδασκόταν στην τάξη αυτή σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα  ήταν η Αρχαία Ιστορία, δηλαδή «Ελληνική Ιστορία από των αρχαιοτάτων 

χρόνων μέχρι της υποταγής της Ελλάδος υπό των Ρωμαίων (146π. Χ.). Σύντομος 

Ιστορία των Ανατολικών λαών. Ρωμαϊκή Ιστορία.» 

Αναφέρονταν οι ακόλουθες ενότητες.1. Οι Αρχαίοι Ανατολικοί Πολιτισμοί, 2. Η 

Ελλάς προ των Ελληνικών Φύλων, 3. Τα Ελληνικά Φύλλα, 4. Οι Πρώιμοι Ελληνικοί 

χρόνοι, Η Γεωμετρική Εποχή, 5. Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι, 6. Τα Μηδικά, 7. Η 

Πεντηκονταετία, 8. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, 9. Η Ηγεμονία τηςΣπάρτης και η 

Ηγεμονία των Θηβών. 10. Η Άνοδος του Μακεδονικού Ελληνισμού, 11. Αλέξανδρος ο 

Μέγας και η Οικουμενική Μοναρχία, 12. Οι Διάδοχοι του Αλεξάνδρου και τα 

Ελληνιστικά Κράτη, 13. Η Ρώμη, 14. Η Ρώμη και η Ανατολή, Η Κατάκτησις των 

Ελληνικών Χωρών. 

Το 1967 για την Δ΄γυμνασίου ή Α΄λυκείου όπως σημειωνόταν εκδόθηκεβιβλίο 

με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία»,σε 1η έκδοση, από τον Ι. Σ. Παπασταύ-ρου με 

την 1623/15-9-1967 Σύμβαση. Περιελάμβανε την προϊστορίατης Ελλάδας και των 

ανατολικών λαών και έφθανε μέχρι την περίοδο της ρωμαιοκρατίας, αλλά περιείχε και 

στοιχεία του ρωμαϊκούπολιτισμού. 

Από την αρχή του εγχειριδίου αντιλαμβάνονται οι αναγνώστες τη λατρεία των 

προγόνων που καλλιεργείται, τη σπουδαιότητα της ενότητας των Ελλήνων, κλπ. 

«Η σπουδαιότης της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας», «Οι πολιτισμένοι άνθρωποι 

σήμερον εις όλον τον κόσμον θαυμάζουν τον πολιτισμόν, τον οποίον εδημιούργησαν 

οι ένδοξοι πρόγονοί μας.», «...και μορφώνονται με τας ωραίας ιδέας τας οποίας 

συνέλαβον οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί.», «Οι αρχαίοι μας λοιπόν ... του σημερινού 

κόσμου.» (σελ. 9-10) Τα επίθετα και τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας 

δημιουργούν από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου αίσθηση ως προς την ανωτερότητα 

της φυλής, της ιστορίας και του πολιτισμού της έναντι των άλλων λαών. 

Στην ενότητα του αποικισμού σελίδα 67ο συγγραφέας αναφέρει για τους 

αποίκους από τη Φώκαια: «Οι δε Φωκαείς έγιναν οι πρόδρομοι του πολιτισμού εις την 

Δύσιν πολύ πριν τους Ρωμαίους.» Οι κάτοικοι της Φώκαιας ξεκινώντας από τα 

παράλια της Μικράς Ασίας και φθάνοντας στη Νότια Γαλλία μετέδωσαν τον ελληνικό 

πολιτισμό στη Δυτική Ευρώπη πολύ νωρίτερα από τους Ρωμαίους. 
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Ως προς τις απόψεις που διευκόλυναν το καθεστώς και με έμμεσο τρόπο 

διέχεαν ιδέες και αξίες θετικές προς αυτό  είναι αυτές που αφορούσαν τους τυράννους 

όπως στη σελίδα 76 «Το έργο των τυράννων των αρχαϊκών χρόνων συνδέεται με 

λαμπρό αρχιτεκτονικό και κοινωφελές έργο.» Αναφέρονται εγκωμιαστικά σχόλια και 

φιλικές απόψεις ως προς ένα ανάλογο καθεστώς της αρχαιότητας ώστε με συνειρμούς 

να εμπεδωθεί στους μαθητές ότι το στρατιωτικό καθεστώς το οποίο οι ίδιοι βιώνουν 

είναι καλό και εθνοσωτήριο. Όσον αφορά τον τύραννο «Ως τοιούτος ανεδεικνύετο 

συνήθως ισχυρός άνθρωπος ο οποίος είχε την υποστήριξιν του δήμου και ειργάζετο 

δια τα συμφέροντά του». Οι μαθητές κατανοούσαν ότι μπορεί το πολίτευμα να ήταν 

τυραννία ο τύραννος όμως δεν αποσκοπούσε σε ίδιον όφελος αλλά υπηρετούσε τα 

συμφέροντα του λαού, άρα θα έπρεπε να  παραβλέπεται το στυγνό πολίτευμα. 

Στη σελίδα 104 εξαίρονται οι ικανότητες του τυράννου της Κορίνθου 

Περίανδρουπου «υπήρξεν ικανός αρχηγός κατά τον πόλεμον, και σοφός άρχων εν 

καιρώ ειρήνης...εκαλυτέρευσε την θέσιν των εργατών και απηγόρευσεν την 

υπερβολικήν πολυτέλειαν των πολιτών.» Το απόσπασμα αυτό είναι επίσης ευνοϊκό ως 

προς το  καθεστώς και δημιουργεί τους ανάλογους συνειρμούς στους αναγνώστες.  

Στην ενότητα για τη Μάχη του Μαραθώνα  σελίδα 116 «Η νίκη των Ελλήνων 

εις τον Μαραθώνα είναι το πρώτον κοσμοϊστορικόν γεγονός της Ευρώπης.», «Ο 

Μιλτιάδης δε ημπορεί να χαρακτηρισθεί ως η πρώτη αξιόλογος στρατιωτική μορφή, 

την οποίαν αύτη εγνώρισεν.» Πλέκεται το εγκώμιο του Μιλτιάδη ως προς τις 

στρατιωτικές του ικανότητες, είναι ο πρώτος αξιόλογος στρατιωτικός και προέρχεται 

από την ελληνική φυλή και την αρχαία Ελλάδα, η δε νίκη του είναι κοσμοϊστορικό 

γεγονός για την εποχή της. Με την παρουσίαση μεγάλων μορφών της αρχαιότητας 

επιδιωκόταν η καλλιέργεια προτύπων στα Ελληνόπουλα με τα χαρακτηριστικά της 

ευφυϊας, της γενναιότητας, της ανδραγαθείας, της προσφοράς στο γένος και της 

θυσίας για την πατρίδα. 

Για το Αριστείδη στη σελίδα 118 «Με την διαγωγήν του δε εκείνην εδίδαξεν 

ότι είναι σωτήριον δια την πατρίδα και τιμητικόν δια τον άνδρα, να υπακούη εις 

εκείνους, οι οποίοι σκέπτονται καλύτερα και έχουν μεγαλυτέραν πείραν.» Παρέχει 

επίσης πρότυπα στους μαθητές και αυριανούς πολίτες του κράτους. Ονομοταγής 

Αριστείδης πρέπει να είναι το παράδειγμα των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι θα πρέπει 

να είναι εξίσου νομοταγείς.. 

Στη σελίδα 151 ολόκληρη η τελευταία παράγραφος αποτελεί ύμνο για την 

αρχαία Αθήνα και τον πολιτισμό της «Αι Αθήναι υπήρξαν... των πολιτισμένων 
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ανθρώπων.» Στόχος να νιώσουν υπερηφάνια οι μαθητές για τον πολιτισμό της αρχαίας 

Αθήνας, εξάλλου είναι η πρωτεύουσα του σύγχρονου κράτους και πρέπει να 

γνωρίζουν όλοι το ένδοξο παρελθόν της και την προσφορά της στην ανθρωπότητα. 

Στη σελίδα 188 αρχίζει η ιστορία των Μακεδόνων.Όλη η πρώτη παράγραφος 

αποτελεί εγκώμιο για τον Μ. Αλέξανδρο. 

Παράλληλα δεν παραλείπεται και ο φρονηματισμός και επισημαίνονται τα 

λάθη και τα ελαττώματα της φυλής όπως στη σελίδα 198 «Δια τούτο και πάλιν η 

διχόνοια ...και να εξασθενήση». Αναφέρεται στην αποδυνάμωση των ελληνικών 

κρατών, που ίδρυσαν οι στρατηγοί του Μ. Αλεξάνδρου, εξαιτίας του διχασμού και 

στην κατάκτησή τους στη συνέχεια από τους Ρωμαίους. 

Στη σελίδα 204 ολόκληρη η τελευταία παράγραφος εγκωμιάζει την ελληνική 

γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό ο οποίος συνεχίζει και επηρεάζει την υφήλιο: « Η 

ελληνική γλώσσα αφίνει και αυτή κατά μέρος τας διαλεκτικάς της διαφοράς και 

γίνεται «κοινή», την ομιλούν δε και την γράφουν όλοι οι Έλληνες. Δημιουργείται 

λοιπόν μια κοσμοκρατορία του ελληνικού πολιτισμού, η οποία ήνωσεν Ανατολήν και 

Δύσιν. Τα αγαθά της εξακολουθούν οι άνθρωποι να απολαύουν μέχρι σήμερον.»  

Στην πρώτη παράγραφο της σελίδας 222 διακρίνεται καθαρά η λατρεία του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, η υπεροχή του που επηρέασε του ανατολικούς λαούς 

που όχι μόνο δεν έφταναν τους Έλληνες αλλά ήταν και καθυστερημένοι. «Με τας 

κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο ελληνικός πολιτισμός εξηπλώθη εις όλην 

την Ανατολήν και εφώτισεν τους καθυστερημένους λαούς της.»  Οι μαθητές θα πρέπει 

να αισθάνονταν ότι είναι απόγονοι του αξιότερου λαού επί  της γης. 

Στη  δεύτερη παράγραφο  της ίδιας σελίδας, «Οι Έλληνες όμως, εξαιτίας του 

διχασμού των έχασαν την πολιτικήν των ανεξαρτησίαν και υπετάχθησαν εις τους 

Ρωμαίους.», κατακρίνεται ο διχασμός των Ελλήνων περνώντας το μήνυμα της 

ομόνοιας και της ενότητας του λαού για να μην υποφέρει ξανά. Και οι μαθητές ως 

αυριανοί πολίτες έπρεπε να μαθαίνουν από τα αρνητικά γεγονότα της ιστορίας ώστε 

να μην επαναληφθούν στο μέλλον.  

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει ως προς το κεφάλαιο που επιγράφεται «Οι 

κοινοί δεσμοί» και αποβλέπει στο να ενστερνιστούν οι μαθητές ότι οι Αρχαίοι 

Έλληνες είχαν κοινή καταγωγή.  
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3.3.7 Τα Σχολικά Εγχειρίδια της Ιστορίας της Ε΄Γυμνασίου ή Β΄Λυκείου 

 

Στην τάξη αυτή διδασκόταν όπως όριζε το Αναλυτικό Πρόγραμμα η 

«Ελληνική Ιστορία από της υποταγής εις τους Ρωμαίους μέχρι της Αλώσεως της 

Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων (146π. Χ. -1453μ. Χ.) Μετά στοιχείων 

Γενικής Ιστορίας.» 

Μια σημαντική διαφορά ως προς τη διδασκαλία της ύλης σε σχέση με τις  

προηγούμενες τάξεις ήταν η πρόταση για χρήση πηγών και βοηθημάτων. Αναφερόταν 

χαρακτηριστικά:Προτείνονται «Πηγαί και βοηθήματα» 

Στο Γενικόν Διάγραμμα της ύλης περιλαμβάνονταν 1.Εισαγωγή, 2.Η Ελλάς 

υπό τους Ρωμαίους μέχρι της κατακτήσεως της Αιγύπτου, 2. Η Ρωμαϊκή Ειρήνη, 3. Το 

Ελληνορωμαϊκόν κατόρθωμα, 4. Χριστιανισμός, 5.Το Χριστιανικόν Ρωμαϊκόν 

Κράτος, 6. Το Ανατολικόν και το Δυτικόν Ρωμαϊκόν Κράτος, 7. Ο Ιουστινιανός και 

ηΟικουμενική Χριστιανική Μοναρχία, 8. Ο Ηράκλειος, Η Εμφάνισις του Ισλαμισμού 

και η Μεταμόρφωσις του Κράτους, 9. Η Εποχή των Αραβικών Πολέμων και της 

Εικονοκλαστικής κρίσεως, 10. Κάρολος ο Μέγας το Βυζάντιον και η Δύσις, 11. Η 

τελευταία φάσις της Εικονομαχίας και η Αναγέννησις, 12. Οι χρόνοι της Ακμής, Η 

Μακεδονική Δυναστεία, Η Πρώτη Περίοδος, 13. Η Μακεδονική Δυναστεία, Περίοδος 

Δευτέρα(959-1025), Η Βυζαντινή Εποποιϊα, 14. Η Τελευταία Περίοδος της 

Μακεδονικής Δυναστείας (1025-1057) και οι Διάδοχοι (1057-1081), 15. Η 

Αναγέννησις του βίου εν τη Δυτική Ευρώπη κατά τους ΙΑ΄ και ΙΒ΄αιώνας, 16.Το 

Βυζάντιον μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, 17. Η Διάσπασις του Ελληνισμού και η 

Λατινική Κυριαρχία, 18. Η Αποκατάστασις της Αυτοκρατορίας, οι Εσωτερικοί 

Διχασμοί και η Πτώσις του Μικρασθατικού Ελληνισμού, 19. Η Πτώσις του 

Βυζαντίου, 20. Η Δυτική Ευρώπη κατά τους ΙΓ΄, ΙΔ΄και ΙΕ΄αιώνας. 

Το 1967 διανέμεται το βιβλίο των Α. Λαζάρου, Αθ. Διαφά με τίτλο 

«Ιστορίατων Νέων Χρόνων»,σε Θ΄ έκδοση. Στο εγχειρίδιο αυτό η ύλη ξεκινά από την 

ανακάλυψη των νέων χωρών και ακολουθεί η ελληνική ιστορία μέχρι την 

Τουρκοκρατία και συγκεκριμένα έως τον πνιγμό του Ρ. Φερραίου.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το βιβλίο εκδόθηκε με τη Συμβ.1494/17-3-67 και 

1497/21-3-67 άρα είχε εγκριθεί πριν το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και 

αναγράφεται ότι προορίζεται για τη Β΄Λυκείου. Έχει πολλές εικόνες, αρκετούς χάρτες 
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και υπάρχουν κείμενα με διαφορετική γραμματοσειρά σε διάφορα κεφάλαια τα οποία 

προέρχονται από πρωτότυπε πηγές οι οποίες δεν κατονομάζονται πάντα. 

Στην ενότητα για τον Ναπολέοντα υπάρχουν χαρακτηριστικά αποσπάσματα 

που ήταν ευνοϊκά για τους στρατιωτικούς, τον στρατό και τα στρατιωτικά καθεστώτα 

όπως η Επταετία.Στη σελίδα 247 εγκωμιάζεται ο νεοσύστατος γαλλικός στρατός ο 

οποίος αποτελούμενος από νεαρούς Γάλλους και όχι μισθοφόρους όπως παλιότερα 

μάχεται για την πατρίδα του. «Ο στρατός της επαναστάσεως συνεκροτήθη από την 

γαλλικήν νεολαίαν, η οποία προσεκλήθη υπό τα όπλα,  δια να υπερασπίση την 

πατρίδα...Δεν διεκρίνετο δια την αυστηράν πειθαρχίαν, άλλ’ είχεν θερμόν 

ενθουσιασμόν, πλατυτέραν και φωτεινοτέραν αγάπην της πατρίδος...». Περνά το 

μήνυμα της φιλοπατρίας και της προσφοράς γενικότερα προς την πατρίδα. 

Στη σελίδα 253 και με υπότιτλο Ανύψωσις του Ναπολέοντος, όλη η πρώτη 

παράγραφος αναφέρεται στις στρατιωτικές αρχές που αναλαμβάνουν την εξουσία 

μετά από διαμάχες πολιτικών φατριών. «Κατά τους χρόνους των πολιτικών κλονισμών 

... προήλθεν η καισαρική αρχή.» Επαναλαμβάνονται απόψεις και κρίσεις για τους 

πολιτικούς που έγιναν και για άλλες ιστορικές περιόδους όταν μετά από ασυνεννοησία 

τους αναγκαζόταν να καταλύσει το δημοκρατικό πολίτευμα ο στρατός. Οι πολιτικοί 

απαξιώνονται όπως και τα πολιτικά κόμματα από τους συνταγματάρχες, που έφεραν 

και την επέμβαση του εθνικού στρατού. Και η δεύτερη όμως παράγραφος περιέχει 

φιλικά σχόλια προς τα στρατιωτικά καθεστώτα αφού «Ομοίως εις την Γαλλίαν... 

Υπεστήριξε τότε έναν νικηφόρον στρατηγόν, τον Ναπολέοντα...» ο γαλλικός λαός 

απορρίπτοντας τους πολιτικούς γίνεται ένθερμος υποστηρικτής ενός στρατηγού κάτι 

που επιθυμούσαν πάρα πολλοί και οι Απριλιανοί για τους εαυτούς τους. 

Στη σελίδα 255 «Ο Ναπολέων εκυβέρνησε την Γαλλίαν ως στράτευμα, εις το 

οποίον αι διαταγαί έπρεπε να εκτελούνται χωρίς συζήτησιν. Οι πολίται ετέθησαν υπό 

αυστηράν αστυνομική επιτήρησιν.»Αφού ήταν επιτυχημένος στρατηγός, ακολουθώ-

ντας την ίδια τακτική και στην διακυβέρνηση του κράτους, θα το κυβερνούσε 

επιτυχώς και αυτό. Θα του συγχωρούσαν και οι πολίτες την αστυνομική επιτήρηση. 

Έχασαν κάποια από τα δικαιώματά τους αλλά στη σελίδα 256δηλώνεται ότι ήταν 

ευχαριστημένοι. «Τοιουτοτρόπως κατηργήθη η αυτοδιοίκησις και εδημιουργήθη 

αυστηρά συγκέντρωσις. Εντούτοις η πλειονότης του λαού ήτο ευχαριστημένη, διότι το 

κράτος επανεύρεν την γαλήνην και εξησφαλίσθη η απονομή του δικαίου.» Το ίδιο 

βέβαια μπορούσε να γίνει και προσδοκούσαν να γίνει και από τον ελληνικό λαό οι 

χουντικοί.  
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Στη συνέχεια προχωρώντας στην ελληνική ιστορία των νεότερων χρόνων στη 

σελίδα 293, στο κεφάλαιο Κατάληψις της Κύπρου, διαβάζουμε «Η μεγαλόνησος 

ελληνική από των προϊστορικών χρόνων, έζησεν ατελεύτητον σειράν περιπετειών.», 

«Εν τούτοις, εις την απόκεντρον και μακράν της μητρός θέσιν της, έμεινεν ελληνική, 

διατηρήσασα ζωηράν την εθνικήν συνείδησιν.» Όπωςοι Έλληνες στη μητέρα Ελλάδα 

και οι Κύπριοι αν και υπέστησαν τα πάνδεινα δεν έχασαν την ελληνικότητά τους και 

την επιθυμία τους για απελευθέρωση.  

Στη σελίδα 294 περιλαμβάνεται απόσπασμα από την κατάληψη της Κύπρου 

από τους Τούρκους, τις σφαγές στη Λευκωσία και την Αμμόχωστο που ακολούθησαν, 

την ηρωική αντίσταση των κατοίκων της νήσου αλλά και τη μη τήρηση της συμφω-

νίας από τους Τούρκους που βασάνισαν φρικτά τον αρχηγό των παραδοθέντων, μετά 

από συμφωνία, υπερασπιστών της Αμμοχώστου. Γενικά χρησιμοποιείται λεξιλόγιο με 

στόχο τη δημιουργία αποστροφής για τους Τούρκους κατακτητές. Διαπιστώνουμε για 

ακόμη μια φορά ότι υπερτονίζονται οι αρετές του ελληνικού γένους σε αντίθεση με 

τους εχθρούς. Ιδιαίτερα ως προς τους Τούρκους οι οποίοι ήταν και μωαμεθανοί τα 

αρνητικά σχόλια είναι πάρα πολλά. Το καθεστώς θέλοντας να ενσταλάξει τη συνέχεια 

του ελληνικού έθνους, του ελληνικού πολιτισμού και να καλλιεργήσει τα εθνικά  και 

θρησκευτικά ιδεώδη στους νεότερους Έλληνες  χρησιμοποιεί  εκφράσεις απαξιωτικές 

θεωρώντας ότι ανώτερος λαός είναι ο ελληνικός. 

Το 1969 σε 14η έκδοση μοιράστηκε το βιβλίο των Α.Λαζάρου, Δ.Χατζή, Ε. 

Βουραζέλη-Μαρινάκου με τίτλο « Ιστορία Ελληνορωμαϊκή-Βυζαντινή, Μεσαιωνική 

Ευρώπη 146 π. Χ. -1453 μ. Χ.»  Προοριζόταν και για τη Β΄ και για την Ε΄ γυμνασίου. 

Το ίδιο βιβλίο κυκλοφόρησε και το 1970. Αποσπάσματα από το βιβλίο αναφέρθηκαν 

στην παρουσίαση του βιβλίου της  Β΄γυμνασίου. 

 

3.3.8 Τα Σχολικά  Εγχειρίδια της Ιστορίας της ΣΤ΄ Γυμνασίου ή 

Γ΄Λυκείου 

 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα οι μαθητές της τελευταίας τάξης του 

γυμνασίου έπρεπε να διδαχθούν την «Ελληνική ιστορία από της αλώσεως της 

Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Γενική ιστορία 

από του ΙΕ΄αιώνος μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων» και εξειδίκευε την ύλη αναφέροντας 

τις ενότητες. 
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«Εισαγωγή. Νεώτεροι χρόνοι και σύγχρονος εποχή. 

(... )4. Ανθρωπισμός και Αναγέννησις, 5.Μεταρρύθμισις και Αντιμεταρρύθμισις, 

6.  Η Οθωμανικη Αυτοκρατορια, 7 .Ο Ελληνισμός μετά την πτώσιν της Κωνσταντι-

νουπόλεως, 8. Οι Έλληνες υπό την Οθωμανικήν κυριαρχίαν, 9. Ελευθερίαι και 

Προνόμια, 10. Αι Ευρωπαϊκαί Δυνάμεις κατά τον Δέκατον Έβδομον αιώνα, 11. Η 

Οργάνωσις του Ελληνισμού, 12. Ο Αιών του Διαφωτισμού, 13. Η Ευρώπη και η 

Αμερική, 14. Η Γαλλική Επανάστασις και η Αυτοκρατορία, 15. Η Αναγέννησις του 

Ελληνισμού και η Παρασκευή της Επαναστάσεως, (...), 18. Η Ελληνική Επανάστασις 

και η ίδρυσις του Βασιλείου της Ελλάδος (1821-1832), ...26. Η Μεγάλη Ιδέα 

αντιμέτωπος των Βαλκανικών εθνικισμών, 27. Η Ελληνοτουρκική κρίσις, το Κρητικόν 

και το Μακεδονικόν ζήτημα, (...), 29. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι. ΗΕλλάς,δύναμις 

Βαλκανική και Μεσογειακή (1909-1914), (...), 33. Η Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων. 

Ακμή και παρακμή των δημοκρατικών θεσμών (1923-1940), 37. Η Ελλάς μετά τον 

Β΄Παγκόσμιον πόλεμον, Προσπάθειαι δια την πολιτικήν αναδιοργάνωσιν και την 

οικονομικήν ανασυγκρότησιν της χώρας. Η ενσωμάτωσις της Δωδεκανήσου. Η πολιτική 

του διεθνούς κομμουνισμού έναντι της Ελλάδος και ο συμμοριτοπόλεμος. Βοήθεια της 

Αμερικής προς διαφύλαξιν της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας της χώρας. Η νίκη της 

Ελλάδος. Αι υπερβολαί του πολιτικού ανταγωνισμού και οι δυσμενείς επιπτώσεις εις τον 

δημόσιον βίον της χώρας (δημαγωγία, κιτρίνη δημοσιογραφία κλπ.). Οι εκ του 

κομμουνισμού εθνικοί κίνδυνοι. Η Εθνική Επανάστασις της 21 Απριλίου 1967.Η 

πολιτική και οικονομική ανασυγκρότησις της χώρας. 38. Ο σύγχρονος ελληνικος 

πολιτισμός, Η κρατική οργάνωσις, η Εκκλησία, η Παιδεία, ο Εθνικός Στρατός, η 

Γεωργία, η Συγκοινωνία, η Βιομηχανία, το Εμπόριον, η Ναυτιλία, αι Επιστήμαι, αι 

Τέχναι, τα Γράμματα.  39. Το Κυπριακόν,  Το Βορειοηπειρωτικόν...» 

Τα παραπάνω κεφάλαια είναι μια επιλογή (από τον μεγάλο όγκο της διδακτέας 

ύλης) ώστε μέσω αυτών να περνά η ιδεολογία και οι αξίες που έπρεπε να 

ενστερνίζονται οι μαθητές.  Η περίοδος που πραγματεύεται αρχίζει από την Άλωση 

της Κωνσταντινούπολης και φθάνει ως την «Εθνοσωτήτιο Επανάσταση». 

Αξίζει να εστιάσουμε στην ενότητα 37 του Αναλυτικού Προγράμματος, «Η 

Ελλάς μετά τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον», όπου διαπιστώνεται πως υπάρχει πληθώρα 

διδακτέας ύλης κατά του κομμουνισμού, και γενικά για πολύ πρόσφατα, ως προς το 

1967-74 ιστορικά γεγονότα. Φυσικά πραγματεύεται και την «Εθνική Επανάσταση» 

της 21ης Απριλίου 1967.  
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Άλλωστε ως προς αυτό ήταν σαφής ο στόχος του Αναλυτικού Προγράμματος: 

«Εκτενέστερον θα διδαχθή εν τη τελευταία τάξει του Γυμνασίου η πολιτική Ιστορία μετά 

τον Β΄ παγκόσμιον πόλεμον, ιδία εις τον ελληνικόν χώρον, δια να δύνανται οι μαθηταί 

να σχηματίσουν ακριβή και πλήρη εικόνα των συγχρόνων πολιτικών εξελίξεων εις την 

χώραν μας.» Επίσης προβλέπει και την διδασκαλία για την Εθνική Επανάσταση της 

21ης Απριλίου 1967 μέσα από την ύλη της ιστορίας. Από τη στιγμή που ακόμη και τα 

Στοιχεία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος είχαν αντικατασταθεί από τη διδασκαλία 

πληροφοριών για την «Εθνοσωτήριο Επανάσταση» ήταν επόμενο ότι θα διδασκόταν 

και μέσω της ιστορίας. 

Η σημασία που απέδιδαν οι Συνταγματάρχες στο να πληροφορηθούν οι 

μαθητές τα πολιτικά γεγονότα της περιόδου πριν το πραξικόπημα και η επιθυμία τους 

για τη νομιμοποίηση και την αποδοχή του από τους Έλληνες αλλά και γενικότερα  του 

πολιτεύματος της δικτατορίας, διακρίνεται καθαρά στο παραπάνω απόσπασμα του 

Αναλυτικού Προγράμματος. Πέραν των άλλων μέσων που χρησιμοποιούσαν (ομιλίες, 

γιορτές, διδασκαλία) επεδίωκαν ακόμη και μέσω της ύλης της ιστορίας να δικαι-

ολογήσουν και να απενοχοποιήσουν την βίαιη παρέμβασή τους στην πολιτική ζωή της 

Ελλάδας.   

Όσον αφορά τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας η διδακτέα ύλη του αναλυτικού 

προγράμματος προβλέπει αρκετές ενότητες κατά του κομμουνισμού. «Η πολιτική του 

διεθνούς κομμουνισμού έναντι της Ελλάδος και ο συμμοριτοπόλεμος». «Βοήθεια της 

Αμερικής προς διαφύλαξιν της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας της χώρας». (...) 

Γίνεται αντιληπτό ότι καλλιεργείται αντικομμουνιστικό μένος, υποδεικνύεται 

προτίμηση στρατοπέδου, συγκεκριμένα το δυτικό μπλοκ  και όχι το ανατολικό όπως 

ονομαζόταν στον Ψυχρό Πόλεμο. 

«Η αντικομμουνιστική μανία και η προσπάθεια δικαιολόγησης των ενεργειών 

του καθεστώτος οδήγησε στη μετατροπή σχολικών εγχειριδίων σε απροκάλυπτα 

όργανα καθεστωτικής προπαγάνδας».74 

Ακόμη και τίτλος της ενότητας «Ο ρόλος της Αμερικής ως παγκοσμίου ηγετικής 

δύναμης» σηματοδοτεί την ιδεολογία των Συνταγματαρχών και δηλώνει το 

στρατόπεδο που ανήκει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τάχθηκε 

στο πλευρό των Αμερικανών και των Άγγλων και ανήκε στη σφαίρα επιρροής των 

Δυτικών. Αντίθετα γειτονικά κράτη όπως η Βουλγαρία, ηΣερβία, η Αλβανία ανήκαν 

                                                        
74 Γάσπαρης, ό.π. υποσημ. 54 
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στο Ανατολικό Μπλοκ και στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Τα κράτη 

αυτά είχαν κομμουνιστικό καθεστώς. Αποσκοπώντας οι Απριλιανοί στην αποτροπή 

του κομμουνιστικού κινδύνου όσον αφορά την Ελλάδα, εκθείαζαν τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, την ανάπτυξή τους, τη στρατιωτική τους δύναμη με στόχο την ανάπτυξη 

φιλοαμερικανικών αισθημάτων στους Έλληνες. Η Αμερική άλλωστε συνέβαλε 

αποφασιστικά στην ήττα των δυνάμεων του Άξονα κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με 

τις δυνάμεις της και την τεχνολογική της υπεροχή και αναγνωρίστηκε ως παγκόσμια 

ηγετική δύναμη. Έπρεπε να καλλιεργηθεί θαυμασμός και φιλοαμερικανισμός στους 

Έλληνες  κάτι που διέκρινε και τους ίδιους τους στρατιωτικούς. 

Το 1968 μοιράστηκε στους μαθητές το βιβλίο του Α. Λαζάρου «Ιστορία των 

Νεωτάτων Χρόνων. Από τη Συνθήκη της Βιέννης (1815) μέχρι του 

Β΄ΠαγκοσμίουΠολέμου(1939)» σε 15η έκδοση. Το ίδιο το εγχειρίδιο δεν αναγράφει για 

ποια τάξη προοριζόταν, αλλά αυτό που ανακτήθηκε ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση 

www.e-library.iep.edu.grαναφέρει το όνομα μαθητή και το τμήμα Στ 1. 

Πέρα από την Επανάσταση του 1821 και τη ζωή στην Ελλάδα, υπάρχει το 

κεφάλαιο Θ που αναφέρεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στις χώρες Γαλλία, 

Αγγλία, Ιταλία και Γερμανία-Αυστρία. Το κεφάλαιο ΙΒ΄ εξετάζει τους «Χρόνους του 

Νέου Ιμπεριαλισμού» από τη σελίδα 193 έως την 215.   

Ακολουθεί το κεφάλαιο ΙΓ΄ όπου παρουσιάζεται Ο Πρώτος Παγκόσμιος 

Πόλεμος με πολλές λεπτομέρειες. Στο ΙΔ΄κεφάλαιο παρουσιάζονται διεξοδικά επίσης 

οι επιστήμες, οι τέχνες και τα γράμματα κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Στο ΙΕ΄ 

κεφάλαιο αναφέρονται «Οι πρόοδοι της σημερινής Ελλάδος». Το βιβλίο σταματά πριν 

το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπως άλλωστε αναφέρεται και στον τίτλο του. 

Το βιβλίο έχει πολλά σκίτσα –εικόνες τα οποία αναφέρονται στο τέλος του 

εγχεριδίου και είναι 127- όχι μόνο των αγωνιστών του 21 αλλά και καραβιών, 

φορεσιών, κάποιους χάρτες και φέρει το σύμβολο της επταετίας μετά τα Περιεχόμενα. 

Η εικονογράφηση είναι του Γεωργίου Λυδάκη. 

Ακολούθως παρουσιάζονται δυο βιβλία με έτος έκδοσης το 1969 αλλά με 

μεγάλη διαφορά ως προς τα περιεχόμενα και την ιδεολογία. 

Το πρώτο τωνΑ.Ματαράση-Σ.Παπασταματίου, τιτλοφορείται «Ιστορία 

τωνΝεωτέρων και των Νεωτάτων χρόνων» είναι εγκεκριμένο για την Γ΄και την 

ΣΤ΄Γυμνασίου, εκδίδεται στην Αθήνα το 1969 και πρόκειται για την Γ΄ του έκδοση. Η 

ύλη του βιβλίου αυτού σταματά λίγο μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο. Το κεφάλαιο που 

αναφέρεται στον Εμφύλιο Πόλεμο των Ελλήνων τιτλοφορείται «ΗΑπελευθέρωσις και 

http://www.e-library.iep.edu.gr/
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η Ανταρσία». Στη δεύτερη παράγραφο διαβάζουμε «...παντοδύναμον το ΕΑΜ είχεν 

εξαπολύσει αγρίαν τρομοκρατίαν κατά των πληθυσμών της υπαίθρου.», «Χιλιάδες 

εθνικοφρόνων πολιτώνεξωντώθησαν,...».Στην τρίτη παράγραφο «Η πρωτεύουσα 

υπέστη επί ένα μήνα τηνφρίκην της αιματηράς λαοκρατίας...».Στην τέταρτη παράγραφο 

«Ο τόπος εσώθη από τον όλεθρον με την επέμβασιν των αγγλικών στρατευ-μάτων...». 

Με λέξεις και φράσεις όπως άγρια τρομοκρατία, εθνικόφρονες πολίτες, 

εξοντώθησαν, φρίκη, αιματηρή λαοκρατία δημιουργείται αρνητικό κλίμα για τον 

κομμουνισμό. Οι μεν χαρακτηρίζονται εθνικόφρονες και άρα αυτοί είναι οι Έλληνες 

που έσωσαν την πατρίδα, που αγωνίζονταν για την πρόοδό της. Οι αντίπαλοι 

χαρακτηρίζονται ως λαοκρατία και για να γίνει ακόμη πιο ειδεχθής η συμπεριφορά 

τους, με στόχο να απορριφθεί τελικά η ιδεολογία του κομμουνισμού από τους 

μαθητές,  χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός  αιματηρή.  

Η διαφορά του βιβλίου αυτού με το επόμενο βιβλίο του Γρηγ. Δάφνη, με τίτλο 

«Συνοπτική Ιστορία της Συγχρόνου Ελλάδος», 1969, Α΄έκδοσις, είναι αξιοσημείωτη ως 

προς τα χρόνια μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η υλοποίηση της εντολής ως προς την ένταξη στην ύλη και τη  διδασκαλία της 

Εθνικής Επαναστάσεως διαπιστώνεται πολύ καθαρά στο βιβλίο του Γρ. Δάφνη που 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

Στο βιβλίο αυτό υπάρχει ενότητα ακόμη  και για το δημοψήφισμα που 

αφορούσε το Σύνταγμα του 1968. Το βιβλίουπακούει απόλυτα και εναρμονίζεται 

πλήρως με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Από το Κεφάλαιο Ε΄ ως το τέλος του βιβλίου οι μαθητές διδάσκονται ιστορία 

από την οποία απείχαν λίγα μόλις χρόνια καιγεγονότα που ήταν και σύγχρονά τους. 

Αναφέρονται παρακάτω κεφάλαια κάποια από τα οποία δεν περιέχονταν σε άλλα 

σχολικά εγχειρίδια. Γίνεται εκτενής αναφορά στα ιστορικά γεγονότα αμέσως μετά την 

απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, παρατηρείται δε αντικομμουνιστικό 

μένος το οποίο φανερώνουν και για το οποίο προϊδεάζουν οι λέξεις που 

χρησιμοποιούνται στους τίτλους των κεφαλαίων. Οι αριστεροί και ο πολιτικός φορέας 

που τους εκπροσωπεί, το ΚΚΕ, χαρακτηρίζονται προδότες και ανθέλληνες. Αντίθετα 

βέβαια για τους συμμάχους στο στρατόπεδο των οποίων συντάχθηκε και πολέμησε η 

Ελλάδα υπάρχουν εγκώμια, θαυμασμός και γενικά αντιμετωπίζονται ως σωτήρες του 

ελληνικού έθνους. 

Ενδεικτικά στο ΚΕΦ. Ε΄ υπάρχουν οι τίτλοι: Κατοχή και αντίστασις, Το ΚΚΕ 

και η προδοτική δραστηριότης του, Ο Γοργοπόταμος. 
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Στο ΚΕΦ. Ζ :Ο πρώτος  γύρος, Ανασχηματισμός ελευθέρας κυβερνήσεως, Η 

αντιπροσωπεία των βουνών, Επίθεσις κατά του ΕΔΕΣ και τρομοκρατία, Απρίλιος 1944, 

Η αναδιοργάνωσις, Ο φόνος του Δ. Ψαρρού, Αι ωμότητες των κομουνιστών. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ  

Η Ατομική Εποχή και ο Ψυχρός Πόλεμος 

Η προσωρινή κυβέρνησις των συμμοριτών, Το 1948 και το παιδομάζωμα, Η συντριβή 

του κομμουνισμού, Είσοδος εις ΝΑΤΟ, Κυβέρνησις Παπάγου, … 

ΚΕΦ. Η΄ 

Η δευτέρα φάσις του Κυπριακού 

ΚΕΦ. Θ΄ 

Η Επανάστασις της 21ης Απριλίου 1967, Η επέμβασις του στρατού 

Η ανασυγκρότησις του κράτους 

Ακολουθούν αποσπάσματα τα οποία επιλέχθηκαν επειδή ακριβώς εκφράζουν 

την ιδεολογία και τις αξίες που έπρεπε να ενστερνιστούν οι μαθητές. Στα κεφάλαια 

μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που περιγράφονται με 

αρκετές λεπτομέρειες. Χρησιμοποιούνται συστηματικά απαξιωτικές και σκληρές 

εκφράσεις ώστε να δημιουργηθεί απέχθεια και αποτροπιασμός στο μαθητικό 

πληθυσμό ως προς τον κομμουνισμό και την ιδεολογία του. Οι κομμουνιστές 

εμφανίζονται απάνθρωποι, μισάνθρωποι, χωρίς οίκτο για τους αντιπάλους τους, εχθροί 

της πατρίδας και του έθνους… 

Στη σελ. 146 του βιβλίου διαβάζουμε: «Ο Βασιλεύς Γεώργιος...τον μόνονφορέα 

νομιμότητος». Το πολίτευμα είναι ακόμη βασιλευόμενη δημοκρατία (έστω και αν ο 

ίδιος ο βασιλιάς είναι αυτοεξόριστος) και το δικτατορικό καθεστώς ακόμη δεν έρχεται 

σε ρήξη με αυτό, τονίζει δε ότι είναι ο φορέας νομιμότητας75 την οποία το ίδιο είχε 

απαξιώσει.  

Στη σελ. 161 επίσης αναφέρεται για τον κομμουνισμό «Επρόκειτο 

περίαπάτης», στη σελ. 168 «αφού υπεβλήθησαν εις φρικώδη βασανιστήρια» 

επιδιώκοντας με τη λέξη φρικώδη να προκαλέσει τη χειρότερη δυνατή εντύπωση για 

τους κομμουνιστές. 

                                                        
75 Η βασιλευόμενη δημοκρατία 
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Πληθώρα εκφράσεων και αρνητικών χαρακτηρισμών διατρέχουν τις σελίδες 

που αναφέρονται στον κομμουνισμό, όπως  στη σελ. 175 «Η συγκράτησις...τρομο-

κρατίαν εις Πελοπόννησον.», στη σελ. 177 «Όλαι αυταί αι καταστροφαί ... το σύνολον 

της χώρας», στη σελ. 178 «Τας κυβερνητικάς αποφάσεις αδιστάκτως...», στη σελ. 181 

«Τους υπερασπιστάς ...βασάνισαν», στη σελ. 182 «Εξαίρετος ... άνευ διακοπής», στη 

σελ. 186 « Σκοπόςτου Τσώρτσιλ...». Στη σελ. 187 στο κεφάλαιο «Αι ωμότητες των 

κομμουνιστών» από την πρώτη πρόταση δημιουργείται αποστροφή, φόβος και 

απέχθεια για τους κομμουνιστές. «Η πλέον ανατριχιαστική πλευρά της επαναστάσεως 

του Δεκεμβρίουυπήρξαν αι άνευ λόγου πραγματοποιηθήσαι υπό των κομμουνιστών 

σφαγαί.»Εδώ εξαίρει την ηρωική αντίσταση των αστυνομικών στου Μακρυγιάννη και 

προσπαθεί προφανώς ο συγγραφέας να προκαλέσει και την τρομοκράτηση των 

αναγνωστών με τις εκφράσεις καταστροφαί, ωμότητες των κομμουνιστών, σφαγαί.  

 Η αναφορά σε απαγωγές, η απαίτηση λύτρων, η εκτέλεση γυναικών και 

μικρών παιδιών αφού έχουν υποστεί βασανιστήρια,η χρήση της φράσης «η 

ταπεινήπλευρά των κομμουνιστών» συνεχίζει να προκαταλαμβάνει αρνητικά τους 

μαθητές. Όλο το κεφάλαιο περιέχει φράσεις όπως «...εξετελούντο άνευ διακρίσεως 

άντρες, γυναίκες, παιδιά, αφού προηγουμένως τα περισσότερα των θυμάτων 

εβασανίζοντο.», «προέβη εις εκταφήν πτωμάτων, ενταφιασθέντων εις ομαδικούς 

τάφους,...», «Πλείστα πτώματα ευρέθησαν οικτρώς παραμορφωμένα, εις το πρόσωπον 

και το σώμα», «...τους μετεχειρίσθησαν κατά τρόπον απάνθρωπον.», «ελάχιστοι 

επέζησαν», «εξετελούντο άνευοίκτου», «της κομμουνιστικής θηριωδίας», «Ουδεμία 

δικαιολογία, ουδεμία σκοπιμότηςημπορεί να καλύψει τα φρικτά αυτά εγκλήματα.».Οι 

λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται δημιουργούν αρνητική διάθεση για τον 

κομμουνισμό. 

Στη σελ 190 αξίζει να σημειωθεί ότι ηνότια Γιουγκοσλαβία αναφέρεται ως 

Νοτιοσλαβία στην 1η παράγραφο. 

Παρακάτω στο ίδιο βιβλίο για την Επανάσταση της 21ης Απριλίου. 

αποβλέποντας στη θετική αντιμετώπιση και τη δημιουργία ευνοϊκής στάσης απέναντι 

στους συνταγματάρχες και γενικά τους φορείς της ιδεολογίας της χούντας, αναφέρει: 

στη σελ. 278 «...ο προεκλογικός αγών θα προσελάμβανε ασυνήθη οξύτητα και ότι δεν 

απεκλείοντο ακόμη και αιματηραί συγκρούσεις.» Επιχειρείται έτσι πλήρης απαξίωση 

των πολιτικών κομμάτων και των ιδεολογιών τους. Το πολιτικό σύστημα δεν 

μπορούσε να λύσει τα προβλήματα του ελληνικού έθνους γι’ αυτό και οι 
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συνταγματάρχες αποφάσισαν να επέμβουν για το καλό της πατρίδας και όλων 

ανεξαιρέτως των Ελλήνων. 

«Γενική ήτο η εντύπωσις ότι η χώρα έβαινε σταθερώς προς εμφύλιονπόλεμον.» 

Άρα σωστά έπραξαν με την επέμβαση οι πρωταίτιοι της χούντας. 

«Ενώπιον του κινδύνου εκρήξεως εμφυλίου πολέμου ή  επιβολής μονοκομ-

ματικού καθεστώτος αι ένοπλοι δυνάμεις της χώρας απεφάσισαν να επέμβουν.» 

«Επιτακτική κατέστη η επέμβασις του στρατού δια την σωτηρίαν της χώρας.» 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί με τίτλο Ηανασύνταξις της χώρας, εξαίρονται 

όλα τα μέτρα που έλαβε η στρατιωτική κυβέρνηση σε διάφορους τομείς. Αναφέρονται 

μέτρα για την οικονομία, την παιδεία, το Σύνταγμα του 1968. Και στο επόμενο 

κεφάλαιο απαριθμούνται οικονομικά μέτρα για τη στήριξη των απορότερων τάξεων, 

όπως αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίων, χάρισμα δανείων αγροτών, 

δωρεάν βιβλία σε σπουδαστές.  

Όσον αφορά την ιδεολογία «Συγχρόνως εχάραξεν τους ιδεολογικούς 

προσανατολισμούς του έθνους με βάσιν τον ελληνοχριστιανικόν πολιτισμόν». 

Αλλά και στο βιβλίο ιστορίας του Α. Λαζάρου, για την ΣΤ΄ γυμνασίου, «Η 

Ρωσική επανάστασις» είναι κείμενο περιορισμένης έκτασης  στο οποίο μόνο μια 

παράγραφος είναι σχετική με την επικεφαλίδα. Η φράση με την οποία κλείνει η 

παράγραφος «ότι υπέγραψαν (ο Λένιν και ο Τρότσκι) χωριστά ειρήνην με την Γερμανίαν 

με εξευτελιστικούς όρους».76 Προφανώς ο συγγραφέας κρίνει ότι ακόμη και η απλή 

παράθεση των γεγονότων της Ρωσικής Επανάστασης μπορούσε να βλάψει τους 

μαθητές, ίσως κάποιοι να επηρεάζονταν και να ήταν θετικά διακείμενοι. 

Το 1972 διδασκόταν στην Στ΄ γυμνασίου η «Ιστορία των ΝέωνΧρόνων» των 

Χ.Θεοδωρίδη και Α.Λαζάρου. Η  ύλη του περιελάμβανε την Νεώτερη Ελληνική 

Ιστορία έως και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από 

την 21η Απριλίου 1967 και τη δημοσίευση αναλυτικών προγραμμάτων που επέβαλαν 

τη διδασκαλία ακόμη και του πραξικοπήματος το βιβλίο δεν υπακούει σ’ αυτό. 

Παραλείπει ύλη που θα έπρεπε οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στις σελίδες του όπως 

το όριζε το τότε  αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και  όπως επιθυμούσε διακαώς το 

                                                        
76 Γάσπαρης, ό. π. υποσημ. 74 
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δικτατορικό καθεστώς. Προξενεί εντύπωση ως προς τους λόγους που επέβαλαν αυτό 

το βιβλίο και μάλιστα το συγκεκριμένο έτος μεσούσης της δικτατορίας. 

 

3.3.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όσον αφορά τα εγχειρίδια της Ιστορίας σε κάποιες ανατυπώσεις υπάρχουν 

μικρές προσθήκες ή αλλαγές οι οποίες δεν αλλοιώνουν τους στόχους και τις ιδέες σε 

σχέση με τις παλαιότερες εκδόσεις. Τα βιβλία της ιστορίας της Επταετίας που 

απευθύνονταν στις Δ΄, Ε΄ και Στ΄τάξεις όπως ήταν διαρθρωμένα συνέχιζαν την 

αποστήθιση γεγονότων, ονομάτων και χρονολογιών από τους μαθητές. Δεν υπήρχαν 

ερωτήσεις για εμπέδωση ή ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ή πηγές.  

Η κυβέρνηση των συνταγματαρχών χρησιμοποίησε παλαιότερες του 1964 

εκδόσεις ενστερνιζόμενη την άποψη ότι οι μαθητές θα πρέπει  απλώς να διδάσκονται 

τα ιστορικά γεγονότα. Τα βιβλία που κυκλοφόρησαν σε πρώτη έκδοση στα χρόνια της 

χούντας είναι λίγα, πολλές φορές άλλαζε μόνο ο τίτλος από τους συγγραφείς, σε άλλα 

προσέθεταν ύλη που ήταν αναγκαία ώστε να υπηρετούνται οι στόχοι του αναλυτικού 

προγράμματος, ή ακόμη άλλαζε η τάξη στην οποία απευθυνόταν ένα βιβλίο.  

Η διδακτέα ύλη ακολουθούσε το διάγραμμα της ύλης των μικρότερων τάξεων  

με πολύ περισσότερες όμως λεπτομέρειες και γεγονότα.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μαθητές ειδικά της Στ΄τάξης 

διδάσκονταν ιστορικά γεγονότα τα οποία είχαν βιώσει οι οικογένειές τους αλλά και οι 

ίδιοι. Διδάσκονταν δηλαδή σύγχρονα με αυτούς γεγονότα προκειμένου βέβαια να 

εξυπηρετηθούν οι στόχοι του στρατιωτικού καθεστώτος. Η Ελληνοχριστιανική Αγωγή 

περνούσε μέσα από την ιστορική ύλη, την εξιδανικευμένη παρουσίαση των 

επιτευγμάτων των συνταγματαρχών, την «αγιοποίηση» του στρατού και της 

επέμβασής του, την παρεμπόδιση των πολιτικών κομμάτων από τη διακυβέρνηση της 

χώρας, την εξειδανίκευση άλλων δικτατορικών περιόδων της Ελλάδας, την 

αποσιώπηση κάποιων γεγονότων που δεν ενέκρινε το καθεστώς, την 

αντικομμουνιστική ιδεολογία και γενικά την καλλιέργεια απέχθειας για κάθετι 

κομμουνιστικό. 
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3.4. Τα Σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της περιόδου  1967-
1974 
 

       3.4.1 Τα Σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας (Αναγνωστικά) της Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

 

“Τα Αναγνωστικά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση της νέας γενιάς 

και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση του οραματιζόμενου τύπου πολίτη σ’ όλη τη 

διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα”.77 

 Πολλοί λογοτέχνες ειδικεύθηκαν στη γραφή σχολικών εγχειριδίων 

επωφελούμενοι από τις σχετικές προκηρύξεις συγγραφής τους. Αυτό συνέβαινε 

βέβαια και προ του 1960 αλλά με τον καιρό ατόνισε και τα αναγνωστικά τα 

περισσότερα περιείχαν πεζά και ποιήματα που επιλέγονταν από μια ομάδα 

λογοτεχνών. 

Ένα από τα αναγνωστικά που υπήρξε καθοριστικό για τη μορφή των 

εγχειριδίων έως και το 1974 είναι αυτό που κυκλοφόρησε το 1949και αφορά την 

Τετάρτη (Δ΄) τάξη του δημοτικού. Η δομή του και η θεματολογία του ήταν το πρότυπο 

για τα επόμενα εγχειρίδια γλώσσας. Η εικονογράφηση ήταν του Σπύρου Πολενάκη. 

Το μισό ήταν σε δημοτική γλώσσα και το άλλο μισό σε καθαρεύουσα. Τα περιεχόμενά 

του επηρέασαν τα βιβλία μέχρι και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. 

Το 1955 κυκλοφόρησε σε εικονογράφηση Αν. Αλεβίζου (Τάσος) το 

Αναγνωστικό της Δ΄ τάξης, που ήταν έργο ομάδας συγγραφέων. Ήταν χωρισμένο σε 

τέσσερις κύκλους σύμφωνα με τις εποχές του έτους (Πρώτος κύκλος-φθινόπωρον, 

Δεύτερος κύκλος-χειμών, τρίτος κύκλος-άνοιξις, τέταρτος κύκλος-θέρος) και πρότεινε 

σε κάθε κύκλο πεζά και ποιήματα που κατά τους συγγραφείς ταίριαζαν να διδαχθούν 

καλύτερα.Το περιεχόμενό του ήταν διδακτικό, ηθικοπλαστικό, εμπνευσμένο από την 

                                                        
77 Γεωργίου, Χ., Το σχολικό ανάγνωσμα στην προοπτική των εθνικών 
στοχεύσεων στις αρχές του 20ου αιώνα. Η παρέμβαση της Γαλάτειας 
Καζαντζάκη, ΠΡΑΚΤΙΚΑ: 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ “ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΞΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” Συνεδριακό & Πολιτιστικό 
Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 
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ελληνική ιστορία, τη θρησκευτική παράδοση, τη μυθολογία, την αγροτική και 

κοινωνική ζωή. Κάποια λογοτεχνικά έργα ενδεικτικά των περιχομένων του εγχειριδίου 

είναι «Το γενναίο ναυτόπουλο» του Γ.Μέγα, «Ο πεύκος» του Ζ. Παπαντωνίου, 

«Παραδόσεις σχετικές με τη θρησκευτική ζωή» του  Κ.Ρωμαίου, «Ελεημοσύνη» του 

Α. Παράσχου, «Εργασία» του Γ. Μαρκορά, ο μύθος «Η απερισκεψία και η λαιμαργία 

τιμωρούνται», «Η τιμωρία του Μίδα», «Δάμων και Φιντίας» του Ι. Σαραντίδη,  Η 

τιμωρία του Παυσανίου» του ίδιου, «Η εγκράτεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου» του 

Σ.Μελά, «Κόραξ και αλώπηξ» του Α. Ραγκαβή, «Πολεμικό τραγούδι» του Κ.Παλαμά. 

 

Το 1968 εκδόθηκαν τα Αναγνωστικά της χούντας. Όσον αφορά τη γλώσσα 

υπήρχεστροφή στην καθαρεύουσα και έμφαση στα εθνοκεντρικά και 

θρησκευτικάθέματα. Στην αρχή των βιβλίων υπήρχε το έμβλημα της χούντας ο 

φοίνικας, το μυθικό πτηνό, με τον στρατιώτη.  

Τα Αναγνωστικά αυτά ήταν παλιότερες εκδόσεις που επανακυκλοφόρησαν 

μετά την απαγόρευση που επιβλήθηκε ως προς τα αναγνωστικά του 1964. 

Οι ιδεολογικοί στόχοι της Επταετίας υπηρετήθηκαν μέσα από τα κείμενα που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα Αναγνωστικά και παρέμειναν οι ίδιοι όπως και για 

παλαιότερες κυβερνήσεις.Υπήρχαν πεζά και ποιήματα εκπροσώπων της Επτανη-

σιακής Σχολής, της Α΄ ΑθηναϊκήςΣχολής, λογοτεχνών που έζησαν την Επανάσταση 

του 1821 και ήταν βαθιά επηρεασμένοι από τους αγώνες της ανεξαρτησίας του 

έθνους, άλλων που βίωσαν τη βαριά ήττα του 1897, τον Μακεδονικό Αγώνα στον 

οποίο κάποιοι συμμετείχαν κιόλας ενεργά, τους Βαλκανικούς πολέμους, κείμενα 

κάποιων από τους λογοτέχνες της γενιάς του 30 και από το Έπος της Αλβανίας. 

Προκαλεί εντύπωση ότι δεν υπάρχουν έργα του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας 

Γ. Σεφέρη. 

Στα εγχειρίδια με τον τίτλο «Αναγνωστικά» που απευθύνονται στους μαθητές 

της Δημοτικής Εκπαίδευσης (εκτός του αναγνωστικού της Α΄τάξης που εξυπηρετούσε 

την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας με περισσότερη βαρύτητα), τα κείμενα και τα 

ποιήματα πέρα από αυτό τον στόχο αναφέρονταν στη θρησκευτική ζωή και στην  

εθνική ζωή. Επίσης υπήρχαν πεζά και ποιήματα που αναφέρονταν στη φύση, σε 

ασχολίες περασμένων ετών, γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές. Μια πλειάδα 

λογοτεχνών ανακυκλώνονταν τόσο στα Αναγνωστικά της Δημοτικής όσο και στα 

Νεοελληνικά Αναγνώσματα της Μέσης Εκπαίδευσης. Φυσικά επιλέγονταν έργα τα 

οποία να είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών, υπήρχαν όμως και κείμενα που 
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επαναλαμβάνονταν ακόμη και στο γυμνάσιο όπως «Η Σταχομαζώχτρα» του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 

Στη Β΄ δημοτικού το 1968 κυκλοφόρησε το Αναγνωστικό του Β. Γ. 

Οικονομίδη σε 7η έκδοση. Το ίδιο εγχειρίδιο μοιραζόταν στους μαθητές έως και το 

1973.  

 

3.4.2 Τα Σχολικά Εγχειρίδια της Γλώσσας  Γ΄και Δ΄ δημοτικού 

Στη Γ΄ δημοτικού το 1967 και σε 7η έκδοση μοιράστηκε το Αναγνωστικό των 

συγγραφέων Β. Πετρούνια, Φ. Κολοβού, Σ. Σπεράντζα και Α. Μεταλλινού. Το ίδιο 

κυκλοφόρησε και το 1971. 

Το Αναγνωστικό που διέφερε από τα άλλα είναι αυτό της Γ΄ τάξης του 1972. 

Το έγραψε η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Αγγελική Βαρελά. Η εικονογράφηση ήταν 

Π. Βαλασάκη. Τα πεζά κείμενα στην πλειοψηφία τους ήταν επινοημένα(κατασκευ-

ασμένα σύμφωνα με τη διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας, Χαραλα-

μπόπουλος. Α.,- Χατζησσαβίδης, Σ., 1997) από τη συγγραφέα, δεν ήταν δηλαδή 

αυθεντικά κείμενα που συναντούσαν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους και τα 

ποιήματα ήταν διαφόρων γνωστών λογοτεχνών. Η μεγάλη διαφορά αυτού του 

αναγνωστικού από τα άλλα ήταν ότι στο τέλος κάθε κειμένου ή ποιήματος υπήρχαν 

ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, λεξιλογικές ασκήσεις οι οποίες περιείχαν και 

θεωρία ως προς αυτές (π.χ. τι είναι οι συνώνυμες λέξεις, οιπαρομοιώσεις, κλπ) και 

ερωτήσεις γνώσεων που είναι πραγματολογικές όπως, Να δείξεις στο χάρτη τη Νέα 

Υόρκη, Να δείξεις τη Βόρειο Ήπειρο.(Απευθύνονται βέβαια με προσταγή στο μαθητή 

και δεν τον εμπλέκουν σε επικοινωνιακές καταστάσεις). Υπήρχε και δραστηριότητα 

που παρότρυνε τα παιδιά να διηγηθούν προφορικά, να περιγράψουν τα συναισθήματά 

τους σε ανάλογες καταστάσεις…Επίσηςως προς τα θέματα, προϋπήρχε πολλές φορές 

ποίημα κάποιου γνωστού ποιητή και μετά ακολουθούσε το κείμενο της συγγραφέα με 

το ίδιο θέμα π.χ. «Τοτραγούδι του ξενιτεμένου» του Νικολάου Χατζηδάκη προηγού-

νταν του κειμένου «Η ζωή στην ξενιτιά» της Αγγ. Βαρελά.  

 Στην ενότητα που ήταν αφιερωμένη στα Χριστούγεννα υπήρχαν δυο κείμενα 

συγγραφέων, ένα της Γεωργίας Ταρσούλη και ένα του Παύλου Νιρβάνα. Αλλά υπήρχε 

και το πεζό «Η μυγδαλιά» που περιλαμβανότανστο αναγνωστικό «Το Αλφαβητάρι με 

τον ήλιο». 
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Όσον αφορά τα ποιήματα αυτά ανήκαν σε ποιητές όπως οι Γ. Δροσίνης, Κ. 

Παλαμάς, Στ. Σπεράντζας, Ζαχ. Παπαντωνίου, Μιχ. Στασινόπουλος αλλά και οι Ρένα 

Καρθαίου, Ρίτα Μπούμη-Παππά, Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδη, Β. Ρώτας, Μ. 

Γουμενοπούλου, Ν. Καμβύσης, Αντ. Σαμαράκης. 

 

Στη Δ΄ δημοτικού μοιράστηκε το βιβλίο που πρωτοκυκλοφόρησε το 1955 και 

αναφέρθηκε παραπάνω, των Γ. Μέγα, Κ. Ρωμαίου, Σ. Δουφεξή , Θ. Μακρόπουλου. 

 Ήταν το ίδιο, σε 7η έκδοση πια,  χωρισμένο σε τέσσερις κύκλους σύμφωνα με 

τις εποχές του έτους (Πρώτος κύκλος-φθινόπωρον, Δεύτερος κύκλος-χειμών, τρίτος 

κύκλος-άνοιξις, τέταρτος κύκλος-θέρος) και πρότεινε σε κάθε κύκλο πεζά και 

ποιήματα που κατά τους συγγραφείς ταίριαζαν να διδαχθούν καλύτερα. 

Κάθε κύκλος περιελάμβανε κείμενα από τη θρησκευτική ζωή, την εθνική ζωή, 

τη μυθολογία. Αλλάυπήρχαν και αρκετοί μύθοι(από τη σελίδα 120 έως την 127), 

υπάρχει επίσης η ενότητα θαλασσινή ζωή, η αρχαία εθνική ζωή, ιστορίες για ζώα και 

για δένδρα. Τα έργα είναι των Πολέμη, Παλαμά, Μέγα, Δροσίνη, Ρωμαίου, Τέλλου 

Άγρα, Κουρτίδη, Γρανίτσα, αλλά υπάρχει και απόσπασμα σε διασκευή από τον 

«Αργοναύτη» του Μυριβήλη με τίτλο «Γοργόνα». Είναι το μόνο έργο λογοτέχνη της 

γενιάς του 30. Φυσικά δεν υπάρχουν μεταγενέστεροι λογοτέχνες.  

Ενδεικτικά κάποιοι από τους τίτλους των κειμένων είναι  «Φως ηλίου, φως 

κυρίου» του Γ.Δροσίνη, «Ο ηρωικός ημιονηγός» του Χ. Κολιάτσου, «Τι θα ειπή 

σκλαβιά» του Π. Νιρβάνα, «Το ευλογημένο καράβι» του Ζ. Παπαντωνίου στην 

ενότητα Θαλασσινή Ζωή, στη σελίδα 151 «Ύμνος των προγόνων» του Σ. Ματσούκα, 

«Το μύδι και ο ποντικός» του Θ. Ποταμιάνου, στην Κοινωνική Ζωή «Ζώης 

Καπλάνης» του Θ. Μακροπούλου, στη σελίδα 246 το ποίημα «Η γη η Ελληνίς» του  

Βλάχου, «Ομικρός Κρητικός» και «Ο μικρός Μακεδών» του Γ.Α. Μέγα. Το τελευταίο 

λογοτεχνικό έργο είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερία» του Δ. Σολωμού. 

 

3.4.3 Τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας της Ε΄δημοτικού 

Στην Ε΄δημοτικού το 1967 και σε 6η έκδοση μοιράστηκε το αναγνωστικό των 

Γ. Καλαματιανού, Θ. Γιαννόπουλου, Δ. Δούκα, Δ. Δεληπέτρου και Ν. Κοντόπουλου. 

Το βιβλίο περιέχει πάρα πολλά λογοτεχνκά έργα, αρκετά από τα θέματά του 

αναφέρονται σε ασχολίες των κατοίκων της υπαίθρου. 
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Χωρίζεται σε πρώτο και δεύτερο μέρος και αρχίζει με τη θρησκευτική ζωή  

του πρώτου μέρους της οποίας τα κείμενα και ποιήματα είναι 8. Χαρακτηριστικός 

κείμενο «Ο Ακάθιστος Ύμνος» του Θ. Γιαννοπούλου, «Προσευχή στην Παναγία» του 

Σ. Μαρτζώκη. Τη σελίδα 7 πριν το πρώτο μέρος υπάρχει εικόνα του Χριστού.  

Στην εθνική ζωή και ιστορία υπάρχει το κλασικό ποίημα του Ι. Πολέμη «Τι 

είναι η πατρίδα μας», «Οι τελευταίες ημέρες του Κ. Παλαιολόγου» του 

Γ.Ν.Καλαματιανού, «Η σημαία» του Ι. Πολέμη επίσης, η «Επάνοδος στο πάτριον 

έδαφος» του Μ. Ροδά, το «Χώμα Ελληνικό» του Γ. Δροσίνη, ο «Ύμνος εις τη 

Ελευθερίαν» του Δ. Σολωμού.  

Από την ενότητα Φύση και ασχολίες ενδεικτικά κείμενα «Η επιστροφή του 

ναύτη» του Α. Προβελέγγιου, «Το πανηγύρι των χωραφιών» και «Οι ελληνικοί 

ορυζώνες» του Γ.Ν.Καλαματιανού, «Ψαράδες» του Γ. Αθάνα. 

Στην ενότητα Ελληνικοί Τόποι «Η Αραπίτσα» του Γ. Αθάνα, «Προσκύνημα 

στο Μυστρά» τη βυζαντινή πολιτεία, συνέχεια της αρχαιότητας, «Προσκύνημα στην 

ελεύθερη Πάτμο», νησί των Δωδεκανήσων, νησιάτα οποίαενσωματώθηκαν μόλις το 

1948 στην Ελλάδα, και τα δυο του Γ.Ν. Καλαματιανού.  

Και το δεύτερο μέρος αρχίζει με τη θρησκευτική ζωή. Συνεχίζει με την εθνική 

ζωή  και με έργα που αναφέρονται στο Βυζάντιο.  «Ο Διγενής Ακρίτας», «Μια 

Βυζαντινή Πριγκίπισσα εκπολιτίζει την Δύσιν» και τα δυο του Γ.Ν. Καλαματιανού. 

Στο κείμενο «Η αποφασιστικότης των Ελλήνων δια την υπεράσπισιν της πατρίδος 

των» υπάρχουν δυο ημερήσιες διαταγές, η πρώτη του αποσπάσματος Πίνδου και 

υπογράφεται από τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη και η δεύτερη της 

στρατιάς της Ανατολικής Μακεδονίας υπογράφεται από τον Αντιστράτηγο 

Κωνσταντίνο Μπακόπουλο. «Τοιαύτης χώρας η πατρίς και ο βασιλεύς μας 

ενεπιστεύθησαν την φρούρησιν. ...η ευγνωμοσύνη της πατρίδος.» διαβάζουμε στη 

σελίδα  214.  

Από την κοινωνική ζωή, ξεχωρίζει το κείμενο με τίτλο «Φιλοστοργία 

πελαργού» του Α. Κουρτίδου στη σελ.  233, όπου η μάνα βλέποντας ότι δεν μπορεί να 

σώσει όλα της τα πελαργάκια από φωτιά που ξέσπασε από τον στύλο της 

ΔΕΗσκέπασε με τις φτερούγες της αυτά που δεν κατάφερε να απομακρύνει από τη 

φωλιά και κάηκε μαζί τους.   
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3.4.4. Τα σχολικά έγχειρίδια της γλώσσας της Στ΄ δημοτικού 

 

ΣτηνΣτ΄ δημοτικού το 1967 και επίσης σε 6η έκδοση κυκλοφόρησε το 

εγχειρίδιο των Ε. Φωτάδη, Η. Μηνιάτη, Γ. Μέγα, Δ. Οικονομίδη, Θ. 

Παρασκευόπουλου. Πρόκειται για εγχειρίδιο με πάρα πολλά λογοτεχνικά έργα, 

αρκετά περιλαμβάνονται και στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα των μικρών τάξεων του 

γυμνασίου ακριβώς τα ίδια. Γενικά θυμίζει έντονα τα εγχειρίδια της ελληνικής 

γλώσσας του γυμνασίου, τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα. 

Περλαμβάνει Πρώτο και Δεύτερο Μέρος και ξεκινά με τον «Ύμνο στη 

Σημαία» του Σ. Δάφνη στη σελίδα 7 και ακολουθούν τα έργα της ενότητας 

Θρησκευτική Ζωή. «Ανάστασις» του Α. Καρκαβίτσα, «Ο Πατριάρχης» του Γ. 

Τερτσέτη, «Το τάμα του Κολοκοτρώνη» του ιδίου, «Ο Θεός προστατεύει την Ελλάδα» 

του Σ. Τρικούπη, «Ο παπάς του Σταρτσόβου» του Η. Οικονομόπουλου, «Η ευσέβεια 

του στρατού μας», κ.ά. 

Από το 16ο κείμενο ως το 49ο εκτείνεται η ενότητα Εθνική Ζωή, με πρώτο το 

ποίημα «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος» του Γ. Δροσίνη. Είναι το μόνο που αναφέρεται 

στην ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας αφού από το επόμενο και έως το 41ο όλα 

αναφέρονται στο 1821. Ακολουθούν από το 42ο ως το 48ο  για τους Βαλκανικούς 

Πολέμους όπου αξίζει να προσέξουμε το κείμενο του Η. Οικονομόπουλου «Στην 

Σόφια».  Το 49οκείμενο είναι «Το Έπος 1940-41» του Α. Κύρου. 

Ακολουθούν οι ενότητες Από τον Οικογενειακόν Βίον, Από τον Ηθικόν και 

Κοινωνικόν Βίον και Από τας Ασχολίας των Ελλήνων και από την Ελληνικήν Φύσιν 

και Ζωήν.  

Στο Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνονται κείμενα Από τον Θρησκευτικόν Βίον, 

Από τον Εθνικόν Βίον, Από τον Ηθικόν και Κοινωνικόν Βίον, Από τον Πολιτισμόν, 

Από την Συνεργασίαν των Λαών με ένα μόνο κείμενο που αφορά στον ΟΗΕ, Από τας 

αχολίας των Ελλήνων, Από την Φύσιν και την Ζωήν. 

 Στην ενότητα Από τον θρησκευτικόν βίον «Πατρίς και Θρησκεία» του Δ. Π. 

Τυπάλδου Φορέστη,  «Οι Τρεις Ιεράρχαι» Ε. Π. Φωτιάδου, «Η τελευταία λειτουργία» 

του Σ. Ζαμπελίου, « Ο κλήρος κατά την επανάστασιν του 1821» του Δ. Μπαλάνου, κ. 

ά.  

Από τον Εθνικόν Βίον  «Ο Θούριος του Ρήγα» του Ι. Γενναδίου, «Ο Όρκος 

των Φιλικών» του  Ι. Φιλήμονος, «Τα πυρπολικά» του Φ. Κουκουλέ, «Λόγοι του 
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Κωνσταντίνου»,  «Ο Δωδεκανήσιος Εθελοντής», «Το Ύψωμα Ντικ εις την Κορέαν» 

του Ε. Θωμοπούλου, κ.ά. 

Από τον Ηθικόν και Κοινωνικόν Βίον «Ανδρέας Συγγρός» του Γρ. 

Ξενόπουλου, «Λάζαρος Κουντουριώτης» του Ε. Σίμου, κ.ά.  

«Οι αρχαιότητες» του Ε. Λυκούδη ξεχωρίζει στην ενότητα Από τον 

Πολιτισμόν, «Το εμπόριον» του Σ. Λοβέρδου, «Η βιοτεχνία και η οικοτεχνία», 

διασκευή,  στην ενότητα Από τας ασχολίας των Ελλήνων, κ.ά.  

 

3.4.5. Συμπεράσματα 

Τα Αναγνωστικά του δημοτικού ήταν επανεκδόσεις παλαιότερων εγχειριδίων, 

πριν το 1964, και δεν περιείχαν λογοτεχνικά έργα από νεότερους λογοτέχνες εκτός του 

βιβλίου της Αγγελικής Βαρελά, το οποίο διέφερε από τα υπόλοιπα και μπορούμε να 

πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν προπομπός των βιβλίων «Η γλώσσα μου» όσον 

αφορά τη γλωσσική καλλιέργεια. Το βιβλίο αυτό περιελάμβανε αρκετά έργα 

λογοτεχνών που εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και ήταν νεότεροι από 

αυτούς που περιλαμβάνονταν στα υπόλοιπα Αναγνωστικά. 

Τα Αναγνωστικά του δημοτικού της Ε ΄ και της Στ΄τάξης ακολουθούσαν τη 

δομή των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων του εξατάξιου γυμνασίου. Οι συγγραφείς 

άλλωστε που τα ανθολογούσαν ήταν οι ίδιοι που ανθολογούσαν και τα κείμενα στα 

Νεοελληνικά Αναγνώσματα του γυμνασίου. 

Τα Αναγνωστικά των δυο τελευταίων τάξεων είχαν πολλά κείμενα, πάρα 

πολλές σελίδες και πολλά από τα έργα περιέχονταν αυτούσια και στα εγχειρίδια του 

γυμνασίου. Τα περισσότερα ανήκαν στην ενότητα «Από τον Εθνικόν Βίον» με στόχο 

την καλλιέργεια εθνικής συνείδησης, φιλοπατρίας, μίμησης ανδραγαθημάτων, 

ηρωικών πράξεων αλλά και αποφυγής των ελαττωμάτων της φυλής. Στους μαθητές 

και αυριανούς συνεχιστές του έθνους έπρεπε να υπάρχει μια πίστη, μια ηθική. Την 

πίστη τη δίνει η ιστορική συνείδηση, η υπερηφάνια για τους προγόνους, για το Γένος. 

Οι πρόγονοι αναδύονταν σε κάθε λογής κείμενα, ο ελληνισμός διάλεγε μέσα στα 

ένδοξα περασμένα το ιδανικό του. Ο ηρωισμός τους, η αποφασιστικότητά τους γενικά 

η υπεροχή τους σε ξηρά και θάλασσα συνέβαλαν στα μεγάλα κατορθώματα της 

Ελληνικής Επαναστάσεως. Τα θέματα έπρεπε να ενισχύουν την πεποίθηση ότι η 

Τουρκία δεν ήταν και δεν είναι άτρωτη. Οι απαιτήσεις και τα όνειρα του έθνους που 
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δεν εκπληρώθηκαν με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εκτός από την 

ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, εμφανίζονταν σε πεζά και ποιήματα, η Βόρειος 

Ήπειρος, η Κύπρος και η Μικρά Ασία …..      

 Περιείχαν επίσης ενότητες για τη φύση και τις ασχολίες των κατοίκων που 

φυσικά ήταν συνδεδεμένες με τη γη, τη θάλασσα και το βουνό.  

Οι λογοτέχνες είναι αντιπροσωπευτικοί των ρευμάτων της ελληνικής 

λογοτεχνίας απουσιάζουν αυτοί της Γενιάς του 30 πλην του Στρατή Μυριβήλη που 

εμφανίζεται στο Αναγνωστικό της Δ΄δημοτικού. Τα έργα τους ήταν επιλεγμένα ώστε 

να καλλιεργούν τους θρησκευτικούς, εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Περνούσαν 

μηνύματα για τους Αρχαίους Έλληνες, το Βυζάντιο και τους πολέμους του 20ου αιώνα, 

την Ορθοδοξία παράλληλα με πρότυπα της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής.  

 

 

 

3.5. Τα Σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας (Νεοελληνικά 
Αναγνώσματα) της Μέσης Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμιας) 

 

Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών καθιερώθηκε  στο Πρόγραμμα της  Μέσης  

Εκπαίδευσης, όπως ονομαζόταν τότε η Δευτεροβάθμια, το 1884 οπότε και είχαμε την 

εισαγωγή τους ως μάθημα στο ελληνικό σχολείο.Από τότε και για ένα σχεδόν αιώνα η 

διδασκαλία του μαθήματος αυτού βασίστηκε στις οκτώ σειρές διδακτικών βιβλίων που 

έφεραν τον τίτλο Νεοελληνικά Αναγνώσματα. Τα βιβλία αυτά ήταν συλλογές ανθολο-

γημένων κειμένων.  

Ο τίτλος Νεολληνικά Αναγνώσματα αναφερόταν σε διδακτικά εγχειρίδια που 

είχαν κείμενα, χωρισμένα σε μεγάλες και ασαφείς ενότητες και αποσκοπούσαν κυρίως 

στον φρονηματισμό. Ενδεικτικά οι ενότητες ήταν: Εθνική Ζωή, Οικογενειακή Ζωή, 

Φύσις. Ο όρος Αναγνώσματα είναι πολύ ευρύς με αποτέλεσμα να μένει ακαθόριστος, 

ασαφής με αποτέλεσμα να περιέχει πλήθος ανεξέλεγκτων πραγμάτων.78 

Στις πρώτες σελίδες των βιβλίων που εκδόθηκαν την περίοδο της Επταετίας 

υπάρχει πάντα η επισήμανση ότι είναι Δωρεάν Εθνικής Κυβερνήσεως.  

Τα κείμενα είναι χωρισμένα σε μεγάλες ενότητες και δεν έχουν ερωτήσεις για 

ερμηνευτική προσέγγιση, ούτε ασκήσεις γραμματικής ή συντακτικού της 

                                                        
78 Πλάκας, Δ., Η νεοελληνική λογοτεχνία στη μέση εκπαίδευση, π. Διαβάζω, τεύχος 86, 25-1-1984 
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νεοελληνικής γλώσσας. Προς το τέλος του βιβλίου υπάρχει το Λεξιλόγιο όπου 

εξηγούνται οι «άγνωστες λέξεις», λέξεις που πιθανολογείται από τους συγγραφείς των 

βιβλίων ότι δεν γνωρίζουν οι μαθητές. Στο ίδιο τμήμα του βιβλίουεπίσης δίνονται 

πληροφορίες που αφορούν κύρια ονόματα ανθρώπων, τόπων, μνημείων, κλπ, 

υπάρχουν δηλαδή πραγματολογικές πληροφορίες. Μετά ακολουθούν  κάποιες σελίδες 

με σύντομες βιογραφικές σημειώσεις που αφορούν τους λογοτέχνες των οποίων τα 

έργα περιέχονται στο εγχειρίδιο. 

Ακολουθούν πίνακες περιεχομένων. Στις τάξεις Α, Β΄ και Γ΄  γυμνασίου ο 

πρώτος πίνακας περιεχομένων είναι κατά συλλογάς79 και ο δεύτερος της Α΄τάξης έχει 

την ενότητα Υποθήκαι και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες ενότητες. Στις Β΄ και Γ΄ 

έχει πάντα πρώτα τα κείμενα που αναφέρονται στη θρησκευτική ζωή, ακολούθως 

αυτά που αναφέρονται στην έθνική ζωή, στη συνέχεια όσα αναφέρονται στην 

οικογενειακή και κοινωνική ζωή και τέλος τα κείμενα για την ελληνική φύση.  

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας οι διδάσκοντες 

δεν ακολουθούσαν τη σημερινή γραμμική κυρίως επεξεργασία του διδακτικού 

βιβλίου. Φρόντιζαν ώστε τα επετειακά κείμενα να διδάσκονται κατά τον χρόνο που 

ήταν επίκαιρα και τον υπόλοιπο χρόνο επέλεγαν κείμενα σύμφωνα με την προσωπική 

τους κρίση.  

Αυτό άλλωστε προβλεπόταν και στο αναλυτικό πρόγραμμα της νεοελληνικής 

γλώσσας και γραμματείας,  παράλληλα μετην επισήμανση ότι μπορούν να διδάξουν 

και άλλα κείμενα εκτός του σχολικού εγχειριδίου τα οποία όμως έπρεπε να υπακούν 

σε ορισμένες προδιαγραφές.  

«Για τη διδασκαλία του μαθήματος μπορούν να επιλέξουν, όποιο κείμενο 

επιθυμούν και ακόμη να διδάξουν και κείμενα εκτός βιβλίων, αποδεδειγμένης 

λογοτεχνικής αξίας, με σχετική ιδεολογική ευρύτητα, χωρίς ακραίες θέσεις.» 80 

Ένα σημαντικό σημείο στην έκδοση διαχρονικά και τη χρήση τους -όχι μόνο 

την εποχή της δικτατορίας- είναι ότιστα Νεοελληνικά Αναγνώσματα έχουμε συχνές 

επανεκδόσεις,  θεματικές ανακυκλώσεις, μονιμότητα των γνωστικών αντικειμένων, 

που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επανάληψη των ιδεών και 

των γνώσεων και φυσικά συγκεκριμένους λογοτέχνες. 

                                                        
79 Τα περιεχόμενα κατά συλλογάς αφορούν τα κείμενα που επιλέχθηκαν από έναν από τους συγγραφείς 

και είναι λογοτεχνικά έργα που τα πρότεινε ο συγγραφέας αυτός. 

80 Γιοβάνη,, Ε., Μπαλτά, Σ.,  ό.π. υποσημ. 53, σελ. 4 
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Τονίστηκε και παραπάνω ότι το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που είχε 

διαμορφωθεί στην Ελλάδα επηρέαζε άμεσα τα αναλυτικά προγράμματα και τη 

διδακτέα ύλη. 

Ήδη από τον γενικό σκοπό του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και 

γραμματείας όπως αυτός περιγραφόταν στα αναλυτικά προγράμματα υπήρχαν σαφείς 

κατευθύνσεις ως προς τα ανθολογημένα κείμενα που έπρεπε να ενταχθούν σε αυτά: «ο 

σκοπός... πολιτιστικός, φρονηματιστικός (εθνικός, ηθικός), παιδευτικός», «να 

κατανοώσι πάντα τα πνευματικά δημιουργήματα του νεοελληνικού λόγου», 

«προσαρμογή και ένταξή τους στους κόλπους της πολιτικής κοινότητος του Έθνους», 

«συνάρτηση μεταξύ γλωσσικής και διανοητικής αναπτύξεως». 

Γενική είναι η διαπίστωση ότι τα κείμεναστην πλειονότητα των εκδόσεων 

έχουν «έναν εθνοκεντρικό, παραδοσιακό και συντηρητικό προσανατολισμό αξιών»81 

Δια του πολιτιστικού σκοπού, «εισαγωγή στον νεοελληνικό πολιτισμό», 

«ανάγνωση και ερμηνεία των εκλεκτότερων δημιουργημάτων, πεζών και ποιητικών, που 

παρήγαγαν οι μεγάλες πνευματικές φυσιογνωμίες του Έθνους», «εισαγωγή των μαθητών 

σε όλες τις εκδηλώσεις τουνεοελληνικού πολιτισμού, τη θρησκεία, τα ήθη και έθιμα την 

τέχνη, τη λογοτεχνία, τη μουσική,  τον χορό, την επιστήμη, τους εθνικούς πόθους και τα 

εθνικά ιδανικά, τα ηθικά ιδεώδη». Το σύστημα αξιών είναι η σύνθεση εθνικών, 

θρησκευτικών και ηθικών αξιών. Πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, προέχει η 

διαμόρφωση του ανθρώπου, του Έλληνα, του χριστιανού.Όπως ορίζει και το 

αναλυτικό πρόγραμμα «και βοηθούνται εις την προσαρμογήν και την ομαλήν ενταξίν 

των εις τους κόλπους της πολιτικής κοινότητος του Έθνους».  

Στα νεοελληνικά αναγνώσματα εισάγονται κείμενα που αποσκοπούν στην 

προαγωγή των σκοπών (προβολή εθνικών, θρησκευτικών και ηθικών αξιών), που 

επεδίωκε η Επταετία. Το έθνος δεν είναι δυνατόν να λησμονήσει την τρισχιλιετή του 

ιστορία, προβάλλεται δε το αρχέτυπο της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων. Ο 

κεντρικός θεματικός πυρήνας των κειμένων παραμένει σταθερός με βασικό άξονα 

προσανατολισμού την πατρίδα, τους ελληνικούς τόπους, τη φύση, τη θρησκεία και την 

οικογένεια.82 

                                                        
81 Παναγοπούλου, ό.π. υποσημ. 72 

82 Στο ίδιο 
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Αρκετά λογοτεχνικά έργα ανήκουν σε συγγραφείς που ήταν παράλληλα και 

παιδαγωγοί, που υπηρετούσαν σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κάποιοι 

δημοσίευαν κείμενά τους στο περιοδικό η «Διάπλασις των Παίδων». 

Στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα υπήρχαν έργα συγγραφέων που υποστήριζαν 

την ενότητα της ελληνικής ιστορίας όπως ο Σπ. Ζαμπέλιος που υποστήριζε την 

αδιάκοπη διαδοχή ανάμεσα στις περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Η προσπάθειά του 

ήταν να αναζητήσει τις ρίζες του νέου ελληνισμού μέσα στην αρχαιότητα αλλά και να 

τον συσχετίσει με το αγνοημένο και περιφρονημένο Βυζάντιο, και να αποκαταστήσει 

το Βυζάντιο. 

Αλλά και άλλοι εκπρόσωποι της Επτανησιακής Σχολής περιλαμβάνονται στα 

εγχειρίδια. Ο Δ. Σολωμός, ο πρώτος που καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική 

γλώσσα,το ξέσπασμα του Αγώνα  και η εμπειρία του, αναστάτωσε την ψυχή του 

ποιητή, και εικόνες φρίκης εναλλάσσονται με ειδυλλιακές εικόνες στην ποίησή του. 

Ο  Κάλβος στα έργα του οποίου ζουν οι ιδέες του, οι ιδέες του καιρού του και 

είναι αυτές που τρέφουν τον αναγεννημένο ελληνισμό, οι Ωδές του είναι 

εμπνευσμένες από τον Αγώνα.  

Ο Γερ. Μαρκοράς, μαθητής του Δ. Σολωμού, «σολωμικός ποιητής», της 

Επτανησιακής Σχολής, μελωδικός, αφηγηματικός και επιδέξιος χειριστής της 

δημοτικής, φυσιολάτρης, πατριδολάτρης κάτι που επηρέασε έντονα την ποίησή του. 

Μαζί με τον Ψυχάρη, Παλαμά, Καρκαβίτσα, Πολυλά συνέβαλε στην επιβολή της 

δημοτικής και στην αναγέννηση των νεοελληνικών γραμμάτων 

Αλλά και εκπρόσωποι των άλλων λογοτεχνικών σχολών εμφανίζονται στα 

εγχειρίδια. 

Ανθολογούνται έργα του Σ. Σπεράντζα που ήταν ένας γόνιμος συγγραφέας 

έργων παιδικής λογοτεχνίας, ιδιαίτερα σε πατριωτικά θέματα, θερμός φίλος των 

παιδιών, με πηγαίες εμπνεύσεις του πηγάζουν από την αγάπη προς την πατρίδα και 

την ομορφιά της φύσης. 

Έργα του Ζ. Παπαντωνίου, του υποστηρικτή της δημοτικής γλώσσας, που 

συγκλονίστηκε από την ήττα του 1897, και ο ίδιος παλαιότερα είχε γράψει δυο 

αναγνωστικά για το δημοτικό, Τα Ψηλά Βουνά, Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο.  

Έργα του Νικόλαου Καρβούνη Μακεδονομάχου, που έλαβε μέρος στο κίνημα 

στο Γουδί και το 1912 εθελοντής στο σώμα των Γαριβαλδινών. 

Έργα του Ι. Πολέμη με ρίζες βυζαντινές, που η ποίησή του χαρακτηρίζεται από 

ευαισθησία και καλοσύνη, ποιητή που αντιτάχθηκε στην υπερβολή και τον άκρατο 
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ρομαντισμό και καθιέρωσε τη δημοτική γλώσσα στην ποίηση. Ποιητικός 

αισθηματικός, μελωδικός, λυρικός και δραματικός. Το έργο του που είχε πρωτοφανή 

λαϊκή απήχηση, διακρίνεται για τον μελωδικό στίχο, την απλότητα και τον αβίαστο 

συμβολισμό. 

Ένας άλλος λογοτέχνης που έργα του περιέχονται είναι ο Γεράσιμος Άννινος, 

ποιητής και πεζογράφος αλλά και ο Χαρ. Άννινος. 

Επίσης συναντούμε έργα του Νώντα Έλατου, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του 

παιδαγωγού και λογοτέχνη Επαμεινώνδα Παπαμιχαήλ, που υπήρξε μέλος του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου, και έγραψε παιδικά διηγήματα και ποιήματα. 

Πολλά έργα ανήκουν στον λογοτέχνη που στην εποχή του θεωρούνταν εθνικός 

ποιητής, στον Αχιλλέα Παράσχο. Ήταν ρομαντικός ποιητής, εκπρόσωπος της πρώτης 

Αθηναϊκής Σχολής. Η γλώσσα του ήταν μεικτή, κυρίως καθαρεύουσα, οι στίχοι του 

φλογεροί πατριωτικοί, ήταν βαθύτατα δημοκρατικοί. Ήταν ο πιο δημοφιλής ποιητής 

της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής και ο τελευταίος της ρομαντικής ποίησης. 

Ο Γ. Δροσίνης, από τους πρωτοπόρους της Νέας Αθηναϊκής Σχολής στην 

ποίηση, και της ηθογραφίας στην πεζογραφία, ανήκε στον κύκλο των προοδευτικών 

ποιητών μαζί με τον Παλαμά που επιδίωκαν να καθιερώσουν τη δημοτική ως επίσημη 

γλώσσα της λογοτεχνίας, τα πεζά του είναι στο χώρο της ηθογραφίας. 

Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, που χρησιμοποίησε τη δημοτική στα νεανικά 

έργα, και καθαρεύουσα αργότερα, διηγηματογράφος, τα έργα του εντάσσονται στην 

ελληνική ηθογραφία, κυριαρχούνται από το πνεύμα της θρησκευτικότητας και την 

αγάπη για τη φύση.  

Ο Σπυρίδων Μελάς δημοσιογράφος, πήρε μέρος στους Βαλκανικούς Πολεμούς 

ως στρατιωτικός αλλά και ως πολεμικός ανταποκριτής, κατά τη Μικρασιατική 

Εκστρατεία ήταν πολεμικός ανταποκριτής όπως και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. 

Ο Κ. Παλαμάς, που ανήκει επίσης στη Νέα Αθηναική Σχολή, υποστηρικτής 

της δημοτικής, ανθολογείται σε όλα τα εγχειρίδια. 

Ο Γρ. Ξενόπουλος εμφανίζεται με έργα του που είχαν δημοσιευθεί στο παιδικό 

περιοδικό «Διάπλασις των Παίδων», που είχε στόχο τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

Ο Γ. Βιζυηνός, ανθολογείται σε όλα τα εγχειρίδια καθώς είναι από τους 

σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες,  

Ο Αλ. Παπαδιαμάντης, λογοτέχνης που η έμνευσή του σημαδεύτηκε από το 

θρησκευτικό στοιχείο, την εκκλησιαστική παράδοση. Στα διηγήματά του υπάρχουν 

αναμνήσεις από εκκλησιαστικές τελετές, προσήλωση στο εκκλησιαστικό τυπικό, είναι 
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συντηρητικός, περιγράφει το θρησκευόμενο Βυζάντιο σε στιγμές παρακμής, αισθά-

νεται μίσος για τους Φράγκους και αποστροφή για κάθε νεωτερισμό. Στα διηγήματά 

του δίνονται χαρακτηριστικά επεισόδια ψυχογραφίας και ηθογραφίας.Το λαογραφικό 

στοιχείο είναι άφθονο στο έργο του.  

Αλλά και οι λογοτέχνες της ομογένειας με τον κορυφαίο Κ. Καβάφη 

ανθολογούνται στα εγχειρίδια με τις Θερμοπύλες. 

 Υπάρχουν επίσης αρκετά κείμενα των δασκάλων του Γένους όπως του 

Αδαμάντιου  Κοραή που είχε σκέψη φιλοσοφική αλλά ο πατριωτισμός του τον 

κατεύθυνε στη φιλολογία.  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και μια έκδοση διαφορετική από τα 

υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια: 

 Πρόκειται για το «Ορθογραφικόν Εγκόλπιον και ετυμολογικαί οικογένειαι 

βοηθήματα δι’ αρτιωτέραν γλωσσικήν και ορθογραφικήν κατάρτισιν των 

μαθητών».  

Η σημασία της γλώσσας για το καθεστώς αποδεικνύεται και από την έκδοση 

το 1971 σχολικού εγχειριδίου με τίτλο «Ορθογραφικόν Εγκόλπιον και ετυμολογικαί 

οικογένειαι βοηθήματα δι’ αρτιωτέραν γλωσσικήν και ορθογραφικήν κατάρτισιν των 

μαθητών».Προοριζόταν για τη μέση εκπαίδευση. Συγγραφέας του σχολικού 

εγχειριδίου είναι ο Β. Καλογεράς και εκδοτικός οίκος είναι ο Οργανισμός Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων.  

Το γλωσσικό ζήτημα που τόσο ταλαιπώρησε το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα για πολλά χρόνια συνέχιζε να ταλαιπωρεί ακόμη. Επειδή με την πολιτική της 

δικτατορίας προωθήθηκε η καθαρεύουσα αλλά προφανώς ο μαθητικός πληθυσμός 

πελαγοδρομούσε ανάμεσα στη δημοτική και την καθαρεύουσα, κρίθηκε αναγκαία η 

έκδοση αυτή. 

Άλλωστε από πολύ νωρίτερα «Η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και η 

αριστερή στροφή του Γληνού θα πυροδοτήσουν την πολεμική κατά του δημοτικισμού, 

ο οποίος θα συνδεθεί με τον κομμουνισμό. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε ακόμη 

περισσότερο μετά από τον εμφύλιο. Η δημοτική ταυτίστηκε με την αριστερή πολιτική 

ιδεολογία, ενώ η καθαρεύουσα με την εθνική νομιμοφροσύνη και τον πατριωτισμό».83 

                                                        
83 Μποντίλα , Μ., Γλώσσα και Ιδεολογία:οι γλωσσικές απόψεις  των συνταγματαρχών της δικτατορίας 

του 1967, στο www. Bodila-24 grammata.com_p.d.f 
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Βέβαια το ζήτημα της γλώσσας δεν απασχολούσε μόνο το Υπουργείο 

Παιδείας, αλλά και άλλους φορείς. Ενδεικτική για την ιδεολογική σημασία που είχε 

για το καθεστώς των Συνταγματαρχών το ζήτημα της γλώσσας ήταν η έκδοση του 

Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων και όχι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων όπως ίσως θα αναμενόταν. Στη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας 

υπήρχαν διαφωνίες ως προς τη μορφή της γλώσσας στους κόλπους των στρατιωτικών 

οπότε  αποφασίστηκε η έκδοση βιβλίου με τίτλο «Εθνική Γλώσσα» με άγνωστο ως 

σήμερα συγγραφέα ο οποίος φαίνεται ότι είχε επιστημονικές γνώσεις για τη γλώσσα. 

Αρκετοί πιθανολόγησαν πως ίσως να ήταν και κάποιος πανεπιστημιακός καθώς 

φάνηκε πως ο άγνωστος αυτός συγγραφέας διέθετε αρκετές γνώσεις ως προς τη 

γλώσσα. Στόχος του βιβλίου αυτού ήταν να καταδειχθεί η ανωτερότητα της 

καθαρεύουσας σε σχέση με τη δημοτική, άλλωστε από το όλο κείμενο προκύπτει η 

αριστοκρατική άποψη του συγγραφέα για τη γλώσσα.  

Η εθνική γλώσσα σύμφωνα με τον συγγραφέα84 πρέπει να πληροί δύο όρους: 

«Α) Πρέπει να συνδέεται με το εθνικό παρελθόν, διότι αν αποκοπεί από αυτό 

παύει να είναι εθνική, Β) Πρέπει να είναι κατανοητή από τον λαό, και σε περίπτωση 

που αυτό δεν συμβαίνει, ο λαός πρέπει να τη διδαχθεί και όχι να την εγκαταλείψει, 

γιατί τότε χάνεται ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του έθνους».85 

Όλο το βιβλίο με διάφορα επιχειρήματα προσπαθεί να καταρρίψει τις απόψεις 

και τα επιχειρήματα των δημοτικιστών. Έρχεται βέβαια σε αντίθεση με τους νόμους 

του καθεστώτος που τα πρώτα χρόνια δεχόταν τη χρήση και διδασκαλία της δημοτικής 

στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και αργότερα την επέκτειναν σε μια 

τάξη ακόμη.  

Σημαντική είναι η άποψη του άγνωστου ως σήμερα συγγραφέα, όπως 

τονίστηκε και παραπάνω για την ανωτερότητα της καθαρεύουσας «Οσον αφορά το 

λεξιλόγιο και τη σημασίατων λέξεων η λαϊκή γλώσσα δεν εξελίχθηκε αλλά 

εκφυλίστηκε, διότι έχασε πάρα πολλά, συγκρινόμενη με την αρχαία και την 

καθαρεύουσα».86 

                                                        
84 Παραμένει ως σήμερα άγνωστος και απλώς γίνονται διάφορες εικασίες από μελετητές ως προς το 

ποιος ήταν. 

85 Μποντίλα, Μ., ό.π. υποσημ.81 

86 Στο ίδιο 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι ο τίτλος του παραπάνω σχολικού 

εγχειριδίου έχει συνάφεια με την παραπάνω άποψη. 

 

3.5.1 Τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου 

Ως προς τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας «Για τις μικρές τάξεις δηλαδή Α 

Β και Γ  θα πρέπει να επικρατεί ο γλωσσικός, πολιτιστικός και φρονηματιστικός σκοπός 

αφού οι μαθητές είναι μικροί για την καλλιέργεια του αισθητικού σκοπού» ορίζει το 

αναλυτικό πρόγραμμα. 

Οι θεματικοί άξονες των εγχειριδίων καθορίζονται με ακρίβεια από το 

αναλυτικό πρόγραμμα.  

Τα θέματα των κειμένων πρέπει να είναι 

 Α)Από τη θρησκευτική ζωή 

Υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται στο θρησκευτικό συναίσθημα και στους 

τρόπους έκφρασης της πίστης. Περιλαμβάνουν προσευχές, τελετές, θρησκευτικές 

γιορτές, ποιήματα με θρησκευτικό περιεχόμενο, βίους αγίων, θαύματα, περιγραφή 

θρησκευτικών χώρων, λατρεία. Επιδιώκεται να αποτελέσουν κατάλληλο και 

παιδαγωγικό ανάγνωσμα για τα παιδιά.  

Β) Από την εθνική ζωή, αρχαία και νεώτερη 

Για το Απριλιανό καθεστώς οι έννοιες της αγωγής και της μόρφωσης, αντλούν 

το περιεχόμενό τους από το Ελληνοχριστιανικό ιδεώδες, δηλαδή από τη λαμπρή και 

ανθρωπιστική Ελληνική Αρχαιότητα, από το χριστιανικό Βυζάντιο, που και τα δυο 

φωτίζουν και ρυθμίζουν τους ιστορικούς βηματισμούς του Έθνους. 

Στα «Αναγνώσματα» υπάρχουν αφηγηματικά κείμενα, διηγήματα, αναμνήσεις 

από τους πολέμους. 

Στην ενότητα αυτή εντάσσονται και τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των 

λαών και προβλήματα με παγκόσμιο χαρακτήρα, όπως πόλεμος, ειρήνη, πείνα, 

συνεργασία λαών, ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης θέματα που αφορούν την 

πολιτισμική μας κληρονομιά, λαϊκή παράδοση, δημοτικό τραγούδι, ήθη και έθιμα, 

παροιμίες, μύθοι, αρχαία μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι. 

Γ) Από την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική ζωή 

Μια άλλη μεγάλη ενότητα είναι τα θέματα που αφορούν την οικογενειακή, 

κοινωνική και οικονομική ζωή. Περιλαμβάνονται θέματα που έχουν σχέση με τη ζωή 
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και τις δραστηριότητες της οικογένειας, τα πρόσωπα της οικογένειας, σχέσεις μεταξύ 

των μελών της, θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς, ηθικές αρχές που ρυθμίζουν τις 

ανθρώπινες σχέσεις. Ένα μεγάλο τμήμα της ενότητας αυτής καταλαμβάνουν τα 

θέματα που αναφέρονται στην εργασία, τις εργασιακές σχέσεις, τις ασχολίες των 

ανθρώπων, επαγγέλματα, παραγωγή, εμπόριο, καλλιέργεια της γης, ναυτιλία, 

κτηνοτροφία, βιομηχανία, χρήμα, αποταμίευση, φιλαργυρία. Επιπλέον υπάρχουν 

θέματα που αναφέρονται στην επιστήμη και την τεχνολογία, τις εφευρέσεις, τις 

ανακαλύψεις και στην εφαρμογή τους στη ζωή των ανθρώπων.  

Δ) Από τη φύση 

Η τελευταία ενότητα τουλάχιστον στον κατώτερο κύκλο είναι η φύση, οι τόποι 

και η ζωή. Υπάρχουν θέματα για πουλιά, ζώα, τοπία, εποχές, θάλασσα, δάση, βουνά, 

εξοχή, φύση, η ζωή στο χωριό, η ζωή στην πόλη, περιγραφή τοπίου, κ.ά. 

Η αγάπη των ανθρώπων για τα ζώα επίσης διακρίνεται σε πολλά κείμενα. 

Άλλωστε οι άνθρωποι εκείνης της εποχής δεν ήταν συγκεντρωμένοι σε μεγάλα αστικά 

κέντρα. Βίωναν και απολάμβαναν την επαφή με τη φύση πολύ περισσότερο. 

 

3.5.2 Νεοελληνικά Αναγνώσματα Α΄γυμνασίου 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην 

Α΄τάξη μεταξύ άλλων όριζε τη διδασκαλία της γραμματικής. « Συστηματική 

διδασκαλία των κυριωτέρων γραμματικών φαινομένων της απλής καθαρευούσης 

βάσει λημμάτων, λαμβανομένων εξ ειδικής εκλογής καταλλήλων νεοελληνικών 

κειμένων. Μέχρι της εκδόσεως της ειδικής ταύτης εκλογής θα λαμβάνωνται τα 

λήμματα εκ κειμένων της καθαρευούσης του σχολικού βιβλίου των νεοελληνικών 

Αναγνωσμάτων.» 

Άρα τα λογοτεχνικά κείμενα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τη γλωσσική 

διδασκαλία. Και συνέχιζε «Η διδασκαλία θα διεξάγεται με γοργόν ρυθμόν, δεδομένου 

ότι οι μαθηταί έχουσι διδαχθή στοιχειωδώς την Γραμματικήν της καθαρευούσης εις 

τας ανωτέρας τάξεις του Δημοτικού σχολείου.» 

Ως προς τη Διδασκαλία κειμένωνστην τάξη αυτήορίζεται«Ανάγνωσις και 

ερμηνεία κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας, πεζών και ποιητικών, δημωδών και 

εντέχνων, εκ καταλλήλου και εγκεκριμένης συλλογής νεοελληνικών Αναγνωσμάτων» 
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Τα κείμενα έπρεπε να είναι απλά και προσιτά  και να ταιριάζουν στην 

γλωσσική κατάρτιση και την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών της τάξης. Να 

επιλέγονται εκ των εκλεκτοτέρων δημιουργημάτων της πνευματικής παραγωγής του 

Έθνους και να έχουν αναμφισβήτητη παιδευτικήν αξίαν (ηθικόν και φρονηματιστικόν 

περιεχόμενον, λογοτεχνικήν αξίαν υπό έποψιν μορφής). Έπρεπε να ανήκουν τόσο στις 

παλαιότερες περιόδους της νεοελληνικής ζωής, όσο και στη νεότερη και την 

πρόσφατη περίοδο. Να προβάλουν μορφές άξιες προς μίμηση για την αρετή τους, 

χαρακτηριστικά γεγονότα της ιστορικής, της θρησκευτικής, της οικογενειακής, της 

κοινωνικής και της εθνικής ζωής.Θα εξαίρουν τα επιστημονικά, τα οικονομικά, τα 

τεχνικά και τα πνευματικά επιτεύγματα της πατρίδας μας κατά τους νεότερους 

χρόνους και θα παρουσιάζουν ζωηρές εικόνες του ελληνικού τοπίου και του 

ελληνικού περιβάλλοντος (φυσικού, οικογενειακού, κοινωνικού, εθνικού, αρχαιολο-

γικού, ιστορικού), μέσα στο οποίο ζει, κινείται, δρα, αναπτύσσεται και δημιουργεί ο 

νεοελληνικός κόσμος. 

«Δεδομένου δε ότι εις την τάξιν αυτήν διδάσκεται η αρχαία ελληνική ιστορία, 

μεταξύ των διδασκομένων κειμένων δύνανται να περιλαμβάνωνται και κείμενα της 

νεοελληνικής γραμματείας αναφερόμενα εις τον αρχαίον ελληνικόν πολιτισμόν.» 

Τα πεζογραφήματα έπρεπε να αναφέρονται στα ακόλουθα λογοτεχνικά είδη: 

τον μύθο, το αφήγημα, την περιγραφή, τη διηγηματική περιγραφή και την περιγραφική 

διήγηση, την ταξιδιωτική εντύπωση, το χρονογράφημα, το διήγημα. 

Από τα δημοτικά τραγούδια έπρεπε να επιλεγούν όσα αναφέρονταν σε ήθη, 

έθιμα και χαρακτήρες της οικογενειακής, της αγροτικής και της εθνικής ζωής. Ως προς 

τα έντεχνα ποιήματα, αυτά έπρεπε να αναφέρονται στη θρησκευτική, την 

οικογενειακή, την κοινωνική και την εθνική ζωή, στην ελληνική φύση και την 

ελληνική ιστορία, και να είναι λυρικά ποιήματα και μικρά επικά. «Πάντα τα 

αναγνώσματα πρέπει να παρουσιάζωσιν εικόνας και διαθέσεις χαράς, δράσεως, 

αισιοδοξίας.» 

Ως προς τη μορφή της γλώσσας και της ορθογραφίας «Όλα τα κείμενα των 

Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων, πεζά και έμμετρα, πρέπει να έχωσιν ομοιόμορφον 

ορθογραφίαν προς αποφυγήν γλωσσικής συγχύσεως των μαθητών. Προς τούτο 

απαραίτητον είναι να καθιερωθή υποχρεωτικώς η ιστορική ορθογραφία δι’ όλα τα 

σχολικά βιβλία.» 

Τα κείμενα του βιβλίου έχουν επιλεγεί από τους Χ. Δημητρακόπουλο, Θ. 

Παρασκευόπουλο, Κ.Ρωμαίο, Στ. Σπεράντσα και Σ. Δουφεξή 
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Υπήρξαν αρκετές επανεκδόσεις του βιβλίου αυτού: το 1967 ήταν ήδη η έκδοση 

Η΄ και ακολούθησαν το 1969 έκδοση Ι΄, το 1971 έκδοση ΙΒ΄. Ίδιο είναι ως προς τα 

περιεχόμενα και το βιβλίο του 1973, σε έκδοση ΙΔ΄. Στην έκδοση όμως αυτή υπήρξε 

αλλαγή του εξωφύλλου. 

Τα θέματά του σχολικού εγχειριδίου αντλήθηκαν από την αρχαία ελληνική 

ιστορία, την ελληνική μυθολογία, τη βυζαντινή ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική 

ιστορία και την καθημερινή ζωή. 

Στο βιβλίο αυτό τα ανθολογημένα κείμενα ανήκαν σε μεγάλους λογοτέχνες. 

Στο πρώτο μέρος υπήρχε η μεγάλη ενότητα Υποθήκαι.Το πρώτο κείμενο ήταν το 

Πολεμιστήριον Σάλπισμα του ποιητή της αρχαιότητας Τυρταίου σε μετάφραση Σπ. 

Τρικούπη. Ακολουθούσε το κείμενο του Κοραή «Προς τους Νέους του Έθνους».Τρίτο 

κείμενο «Μεγάλοι Άνδρες- Μεγάλοι Λόγοι-Μεγάλα Έργα», του Π. Ν. Οικονόμου.  

Ακολούθως το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη «Τρεις Γενεαί», όπου αναφέρεται 

ότι τις γενιές τις τρέφει:  

«η Πίστι και η Πατρίδα». Η πρώτη γενιά ήταν σκλαβωμένη, το αίμα της χυνόταν 

πλημμύρα, η δεύτερη γενιά λέει ότι γεννήθηκε ελεύθερη αλλά η ξενοιασά της έριχνε τα 

δολερά της βρόχια και τέλος η αυριανή η γενιά η οποίαορκίζεται πως θα φέρει χρυσό 

δικέφαλο αϊτό στερνό στολίδι στην κορώνα. Εδώ το έθνος υποφέρει τη σκλαβιά των 

Οθωμανών, τα μαρτύρια αποτελούσαν τη συνήθη πρακτική, η δεύτερη γενιά κατάφερε 

και αποτίναξε τον ζυγό και ως προς την επόμενη γενιά κυριαρχεί ξεκάθαρα ο πόθος 

για το Βυζάντιο και τη Βασιλεύουσα. 

Άλλα κείμενα «Αι Διχόνοιαι δεν φέρουν Ελευθερίαν»,«Η Διχόνοια» του 

εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, με τα έργα του αυτά τονιζόταν ένα από τα 

μεγάλα ελαττώματα της ελληνικής φυλής και προφανώς περιλαμβάνονταν στη 

διδακτέα ύληγια να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα προς αποφυγή. 

Ακολουθούσετο δεύτερο μέρος του εγχειριδίου με την ενότητα: Πρόσφατον 

Εθνικόν Παρελθόν, με έργα όπως «Ύμνος προς την σημαίαν» το δημοσιογράφου Στ. 

Δάφνη, δημοσιευμένο στο περιοδικό Διάπλασις των Παίδων το 1917, «Οι νέοι 

τριακόσιοι» που αναφερόταν στους Βουλγάρους, του Αχ. Κύρου, δημοσιευμένο στην 

Εστία το 1918,«Η Νίκη» του Κωστή Παλαμά, «Η Γαλανόλευκη στα Δωδεκάνησα», 

επίσης του Αχ. Κύρου, «Βασίλισσα Όλγα», «Στη Δωδεκάνησο» του Σωτήρη Σκίππη, 

από το έργο «Δωδεκάνησος» 1945, «Ο πνιγμός του Κόρδη» του Σπ. Μελά, κλπ. Καθώς 

τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν μόλις το 1947 και επίσημα από το 1948, δεν ήταν 

δυνατόν να μην επηρεαστούν ποιητές και συγγραφείς. Αλλά και οι συγγραφείς 
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περιλαμβάνουν αυτά τα έργα στα ανθολογημένα κείμενα του βιβλίου για να 

υπηρετήσουν εθνικούς στόχους. 

Αξίζει προσοχής το ποίημα«Δεν είναι εδώ η Πατρίδα μας» του Κ. Μάνου.Στις 

ιδέες αυτού του ποιήματος διακρίνεται αλυτρωτισμός, καθώς η φυλή δεν περιορίζεται 

στα γεωγραφικά όρια του Ελλαδικού χώρου αλλά επεκτείνεται ως τα μέρη που 

υπήρχαν κάποτε και υπάρχουν ακόμη Έλληνες, υπάρχει νοσταλγία για την Πόλη, την 

Αγιά Σοφιά, και γενικά το όνειρο της απελευθέρωσης των υπόδουλων Ελλήνων 

αδελφών. Ο ποιητής επικαλείται το σπαθί και τον σταυρό, θέλοντας να τονίσει ότι ο 

χριστιανισμός θα νικήσει στο τέλος το Ισλάμ. 

«Δεν είναι εδώ η Πατρίδα μας ,  

Μα φτάνει πέρα ως πέρα,  

που το σπαθί μας κι ο σταυρός 

θα φτάσουνε μια μέρα!» 

Ελπίζει ότι μια μέρα οι Έλληνες θα ελευθερώσουν όλες τις περιοχές που ήταν 

ελληνικές αλλά τώρα βρίσκονται κάτω από την κατοχή αλλοφύλων. 

Ακολουθούσαν κείμενα για τους πολέμους του 1912-13 όπως «Προς 

τοΜέτωπον», του Γεωργίου Τσοκόπουλου, «Από τα πεδία των μαχών», «Γράμμα στο  

Μέτωπο», του Γεωργίου Αθάνα, «Καιρός Πολέμου», «Η Απελευθέρωσις της 

Θεσσαλονίκης», του Χαράλαμπου Άννινου, «Νίκαι κατά βαρβάρων»,  «Θεσσαλονίκη», 

του Ιωάννη Πολέμη, «Διάπλασις των παίδων», «Τα πήραμε τα Γιάννινα» του 

Γεωργίου Σουρή, «Ο παπάς» του Νικολάου Πετιμεζά κείμενο που δεν διακρίνεται σε 

ποιον πόλεμο αναφέρεται, ο «Αποχαιρετισμός» του Διονυσίου Κόκκινου, επίσης δεν 

αναφέρεται χρονολογία, «Η σημαία ενός συντάγματος» κείμενο που αναφέρεται στον 

στρατό και τα ανδραγαθήματά του- αναφορά και στη Μικρά Ασία-, του Χρήστου 

Ζαλοκώστα, «Αυτό ήτο το πνεύμα των Ελλήνων του 1940-1941» του Στάνλευ Κάσσον, 

απεσταλμένου αγγλικής εφημερίδος εις το Ελληνικόν μέτωπον της Αλβανίας.  

Ακολουθεί η ενότηταΟικογενειακός Βίος, «Το σπίτι μου» του Γεωργίου 

Αθάνα,«Η σταχομαζώχτρα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,  στο οποίο η πίστη και η 

ελπίδα είναι στοιχεία ζωής και πηγή χαράς για τους δυστυχισμένους. Η πονεμένη 

μάνα που δεν έχασε το θάρρος της παρά τα χτυπήματα της μοίρας, αντιμετωπίζει τις 

δυσκολίες με ηρωισμό, υπομονή και πίστη, πιστεύει και ελπίζει στο Θεό που στο 

τέλος την ανταμείβει. 
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Ακολουθούν ο Θρησκευτικός Βίος, ο Κοινωνικός Βίος, (Οικονομικός - 

γεωργικός - ναυτικός), ο Παλαιότερος Εθνικός Βίος, η ΕπιστημονικήΈρευνα, οι 

Βιογραφίες, η Νεωτέρα Εθνική Ζωή. 

Η φύση κατέχει μεγάλο μέρος του βιβλίου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι 

συνθήκες ζωής ήταν διαφορετικές, μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού κατοι-

κούσε στην ύπαιθρο και γι’ αυτό και η αγάπη προς τη φύση. Οι ασχολίες των 

ανθρώπων ήταν διαφορετικές  από τις σημερινές, κατά κύριο λόγο ήταν αγρότες, 

κτηνοτρόφοι, αλιείς, ναυτικοί, σπογγαλιείς... 

Έτσι ακολουθούν λογοτεχνικά έργα για Τοπία-Φύση, Ζώα-Πτηνά και τέλος 

Παροιμίες-Παραδόσεις-Μύθοι.  

Το βιβλίο έχει επισήμανση ότι είναι Δωρεά Εθνικής Κυβερνήσεως, όπως και 

των άλλων τάξεων και είναι το μοναδικό που δεν ξεκινά με την ενότητα θρησκευτική 

ζωή.  

 

 

3.5.3 Νεοελληνικά Αναγνώσματα Β΄Γυμνασίου 

 

Στη Β΄ γυμνασίου το αναλυτικό πρόγραμμα όριζε ως προς τη Γλωσσική 

διδασκαλίατη συνέχιση και συμπλήρωση της διδασκαλίας της γραμματικής της 

καθαρεύουσας όπως στην προηγούμενη τάξη. Έπρεπε δε να συσχετισθούν και να 

συγκριθούν τα γραμματικά φαινόμενα της καθαρεύουσας με τα αντίστοιχα φαινόμενα 

της δημοτικής αλλά και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

Ως προς τηΔιδασκαλία των κειμένων αξίζει να σταθούμε στο αναλυτικό 

πρόγραμμα:«Δεδομένου δε ότι εις την τάξιν ταύτην διδάσκεται η ιστορία του 

Μεσαιωνικού Ελληνισμού, τα κείμενα ταύτα, ποιητικά και πεζά, δημώδη και έντεχνα, 

δύνανται να λαμβάνωνται και εκ της παλαιοτέρας πνευματικής παραγωγής του έθνους, 

εις την οποίαν αντικατοπτρίζονται αγώνες, ηρωισμοί και αυτοθυσίαι των Ελλήνων δια 

την εθνικήν των ελευθερίαν, εκφράζονται εθνικοί πόθοι και εθνικά ιδεώδη και ζη η 

μνήμη υψηλών και ευγενών μορφών της ελληνικής φυλής...».  

Η πρώτη έκδοση για τη συγκεκριμένη τάξη είναι του 1967, πρόκειται όμως για 

την ΣΤ΄ έκδοση του εγχειριδίου αυτού. Και το βιβλίο αυτό επανεκδιδόταν για 

χρόνιαμε τα ίδια ακριβώς περιεχόμενα. 
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Στην αρχή υπάρχουν τα κείμενα που αναφέρονται στη «θρησκευτική ζωή» και 

είναι 21. Ακολουθεί  η ενότητα «εθνική ζωή» με 48 κείμενα, η «οικογενειακή και 

κοινωνική ζωή» και τέλος η «ελληνική φύσις».  Τα κείμενα, πεζά και ποιητικά, είναι 

πνευματικά δημιουργήματα κορυφαίων Ελλήνων λογοτεχνών φυσικά έως το 1967.  

Στηνενότητα «Εθνική Ζωή» τα κείμενα δεν ακολουθούν την ιστορική γραμμή.  

Τα υπάρχοντα κείμενα αναφέρονται στην αρχαία ελληνική ιστορία, υπάρχουν 

αναφορές σε ένδοξες μάχες των αρχαίων Ελλήνων που αποτελούν ορόσημα και για 

την ευρωπαϊκή ήπειρο γενικά, «Ο Αριστείδης»,του Λέοντα Μελά,,  σελ. 57, που βάζει 

πάντα πάνω από όλα τα πολύτιμα πράγματα την αγάπη προς την πατρίδα και την 

ελευθερία, την έξαρση των αρετών του αποσκοπεί σε διέγερση του ηθικού 

συναισθήματος και σε ηθική και εθνική συγκίνηση.Ακολουθεί η «Σαλαμίνα»στη σελ. 

59, και μετά κείμενα που αναφέρονται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ο οποίος 

επηρέασε γενικά τον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως «Ολυμπία»,  ο «Ολυμπιακός Ύμνος», 

του Κωστή Παλαμά. Οι συγγραφείς με την επιλογή αυτών των έργων στοχεύουν στη 

διέγερση συναισθημάτων θαυμασμού και εθνικής περηφάνιας για τους σύγχρονους 

Έλληνες, που είναι κληρονόμοι μιας τόσο μεγάλης πνευματικής κληρονομιάς. Ο ίδιος 

ο ποιητής άλλωστε εξαίρει τη σημασία του Ολυμπιακού πνεύματος,  

Παρακάτω η«Δήλος» ταξιδιωτική περιγραφή του Π. Νιρβάνα, μια επίσκεψη σε 

ιστορικούς τόπους που υπενθυμίζει την αρχαία ιστορία και παρακινεί στη νοερή 

βίωση του παλιού ιστορικού μεγαλείου της πατρίδας, η «Καλλιπάτειρα», λυρικό 

ποίημα του Λορέντζου Μαβίλη, φλογερού πατριώτη και ιδεαλιστή ποιητή που πήρε 

μέρος σε όλες τις εθνικές περιπέτειες της εποχής του,με θέμα την υποχώρηση ακόμη 

και των πολιτικών θεσμών μπροστά στη δόξα των Ολυμπιονικών, ο «Δελφικός 

Ύμνος», κ.ά 

Ακολούθως υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται στο Βυζάντιο.Περνώντας στα 

έργα τα σχετικά με την Επανάσταση του 1821 ξεχωρίζουν«ο Θούριος» του Ρήγα,το 

ποίημα «Το Κρυφό σχολειό», του Ιωάννη Πολέμη,όπου ο παπάς και ο δάσκαλος 

υπήρξαν στα χρόνια της δουλείας οι αφανείς εργάτες της διατήρησης της χριστιανικής 

πίστης και της εθνικής ταυτότητας. Αυτοί καλλιέργησαν το πνεύμα το οποίο όπλισε 

τους υπόδουλους Έλληνες και πέτυχαν την ελευθερία τους.Διδάσκουν τα ελληνικά 

γράμματα, ενισχύουν την πίστη στο Χριστό και την πατρίδα, καλλιεργούν την ελπίδα 

της ελευθερίας. Με κίνδυνο της ζωής τους σε τόσο αντίξοες συνθήκες κρατούσαν 

άσβεστη στην ψυχή των παιδιών τη φλόγα του γένους. 
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Επίσης υπάρχουν αρκετά Ιστορικά Δημοτικά Τραγούδια που αναφέρονται 

στην Επανάσταση του 1821,όπου οι Έλληνες της Τουρκοκρατίας άνδρες και γυναίκες 

πολέμησαν ηρωικά τον κατακτητή και προτίμησαν τον θάνατο από την παράδοση και 

την ατίμωση, προκαλώντας θαυμασμό και εθνική περηφάνια.  

Το κείμενο «Ο Κολοκοτρώνης ομιλεί εις τα Ελληνόπουλα», είναι ομιλία του 

οπλαρχηγού που καταγράφηκε από τον Γ. Τερτσέτη,και σ’ αυτήν συμβουλεύει τους 

νέους «πρέπει να διατηρήσετε και να στερεώσετε την πίστιν σας διότι ο αγών έγινε 

πρώτον υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος»,Ο Κολοκοτρώνης ομολογεί ότι το 

γένος θέλοντας να κρατήσει την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία πολέμησε γι’ αυτή 

αφού αυτή ήταν που τους διαφοροποιούσε από τους κατακτητές. Σε δεύτερο επίπεδο 

τοποθετούσαν οι αγωνιστές του 21 την απελευθέρωση της πατρίδας. Επίσης 

συμβουλεύει τους νέους «να μη αγαπάτε την πολυτέλειαν και την καλοπέρασιν»,«η 

ομόνοια, η πίστη, η εργατικότητα και η φρόνιμος ελευθερία» είναι τα θεμέλια της 

πολιτείας κατά τον Κολοκοτρώνη. Έχοντας βιώσει ο γενναίος οπλαρχηγός τις έριδες 

και τη διχόνοια των Ελλήνων συμβουλεύει τους νέους ώστε να αποφευχθούν όμοιες 

μελλοντικές συμπεριφορές. 

Ακολουθεί το κείμενο «Το φίλημα», μια ιστορική διήγηση του Μιχ. Μητσάκη 

για τον Παπαφλέσσα και τη Μάχη στο Μανιάκι με χαρακτήρα διδακτικό. 

Αποθεώνεται η έννοια της ανδρείας στο πρόσωπο του νεκρού ήρωα,το μήνυμά του 

είναι ότι τους γενναίους τους θαυμάζουν και τους τιμούν ακόμη και οι αντίπαλοι, 

διακρίνεται ο ηρωισμός της στάσης του εχθρού που αναγνωρίζει την ανωτερότητα του 

αντιπάλου του. 

Το κείμενο «Ανασύσταση των Ολυμπιακών Αγώνων», είναι διήγηση του Στ. 

Σπεράντζα και αναφέρει τις προσπάθειες του επίσης λογοτέχνη Δ. Βικέλα για την 

αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.  

Στη συνέχεια έχουμε κείμενα που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα του 20ου 

αιώνα, «Οι Έλληνες αντεπιτίθενται» αναφέρεται στον αγώνα των Ελλήνων κατά των 

Βουλγάρων, «Ο Γυφτοδάσκαλος», ένα ιστορικό διήγημα του Αντώνη Τραυλαντώνη 

στη  σελ. 129, αναφέρεται σε ακριτική περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, της 

χιλιοβασανισμένης από τους Βουλγάρους κομιτατζήδες. Ο γύφτος δάσκαλος στο 

Γυφτοχώρι κάνει και εθνικό έργο. Σκορπά στους μαθητές του εθνικό παλμό, τους μιλά 

για τα μεγαλεία της Ελλάδας για την δόξα της την αιώνια, τον πολιτισμό της, για τον 

εκλεκτό και τιμητικό της ρόλο μέσα στον κόσμο.  
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Ακολουθεί το «Θούριον» του Ζαχαρία Παπαντωνίου από την συλλογή του 

«Στρατιωτικά Τραγούδια» στη σελ. 135, η «Πίνδος», του Στ. Σπεράντζα όπου η 

ηρωική αντίσταση των Ελλήνων στην Πίνδο εναντίον των Ιταλών αποτελεί μοναδικό 

παράδειγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας και τονίζεται ότι η ηρωική αντιμετώπιση του 

εχθρού αποτελεί αιώνιο παράδειγμα για τους Έλληνες. 

Από το περιοδικό Διάπλασις των Παίδων, επιλέχθηκε «Το Εθνικό ελάττωμα» 

του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Στόχος να εμπεδώσουν οι μαθητές ότι «η απειθαρχία και 

η διχόνοια αποτελεί εθνικό ελάττωμα των Ελλήνων με ολέθρια αποτελέσματα». 

Προφανώς χρησιμοποιείται το κείμενο για φρονηματισμό και για να επηρεάσουν τους 

μαθητές και αυριανούς πολίτες ως προς τα ελαττώματα των Ελλήνων ώστε να μην 

επαναληφθούν. 

Στη σελίδα 138 το ποίημα «Κύπρος», το οποίο αναφέρεται στην πρόσφατη 

ιστορία (ανεξαρτησία της Κύπρου μόλις το 1960), άλλωστε το Κυπριακό και το 

Βορειοηπειρωτικό ήταν και στους στόχους του μαθήματος της Ιστορίας στα 

Αναλυτικά Προγράμματα.  

Από την επισκόπηση των κειμένων που επιλέχθηκαν γίνεται αντιληπτό, όπως 

αναφέρεται και στο πρώτο μέρος των περιεχομένων, ότι αυτά επιλέγονται από 

συλλογές λογοτεχνών, και μάλιστα πολλά από αυτά είναι πνευματικά δημιουργήματα 

για γεγονότα που τους επηρέαζαν άμεσα καθώς οι ίδιοι τα βίωναν επειδή ήταν 

σύγχρονοί τους. 

Στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή υπάρχουν και κείμενα από εφημερίδες, 

χρονογραφήματα, από τα Αθηναϊκά Νέα, την Ακρόπολη, αλλά και κείμενα που 

φρονηματίζουν και περνούν μηνύματα στους μαθητές. 

Στη σελ. 161«Μακριά από ψέμα, κλεψιά και φονικό» λέει ο πατέρας στο γιο 

του στο κείμενο «Ο μικρός κριτής» και  περνά άμεσα μυνήματα στους μαθητές. 

Στο μέρος αυτό του εγχειριδίου υπάρχουν  και κείμενα που αναφέρονται σε 

ασχολίες ανθρώπωνόπως «Ο θερισμός», «Ο τρύγος», «Οι σπογγαλιείς του Αιγαίου» 

κλπ. 

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κείμενα για τη φύση, τα πουλιά, τα ζώα, «Ο 

καλογιάννος», «Ο αίγαγρος», «Διατί αγαπώ τον βάτραχον», κλπ. Τα κείμενα αυτά 

περνούν στα παιδιά το μήνυμα ότι τα ζώα μας προσφέρουν απλόχερα τις υπηρεσίες 

τους χωρίς να ζητούν κανένα αντάλλαγμα και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να τα 

αγαπούμε και εμείς. 
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3.5.4 Νεοελληνικά Αναγνώσματα Γ΄ Γυμνασίου  

 

Ως προς τηΓλωσσική διδασκαλία έπρεπε να γίνει επανορθωτική διδασκαλία σε 

περίπτωση που διαπιστώνονταν ελλείψεις στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα 

που διδάχθηκαν στις δυο προηγούμενες τάξεις, να δίνονται διάφορες γλωσσικές 

ασκήσεις για την ολοκλήρωση και την εμπέδωση της γλωσσικής κατάρτισης των 

μαθητών ως προς τη νεοελληνική γλώσσα. Με κατάλληλες επίσης ασκήσεις έπρεπε να 

κατανοήσουν οι μαθητές την ενότητα της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις μορφές της.  

Ακόμη έπρεπε να διδάσκονται «Ειδικαί λέξεις της εκκλησιαστικής φρασεολογίας, 

λέξεις και εκφράσεις ιδιαιτέρως λογοτεχνικαί.» 

Ως προς τηΔιδασκαλία των κειμένων οριζόταν ότι«Τα κείμενα θα λαμβάνωνται εκ 

των πλέον εκλεκτών και υποδειγματικών δημιουργημάτων της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, θα είναι ανωτέρου πνευματικού περιεχομένου και θα ανταποκρίνωνται 

προς τον ψυχικόν κόσμον των μαθητών της τάξεως αυτής.» 

 Έπρεπε να αναφέρονται στις πολύπλευρες προσπάθειες του Έθνους για την 

ελευθερία του, στις πολιτιστικές του δημιουργίες και τα επιτεύγματα (τα ήθη, την 

επαγγελματικήζωή, την τεχνική, τα επιστημονικά και τα πνευματικά  γενικά 

επιτεύγματα), να προβάλλουν ηρωικές ηθικές μορφάς πλήρεις ακτινοβολίας, επίσης 

πρότυπα σκέψης και δράσης, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές στη διαμόρφωση 

«ελληνοπρεπούς βιοθεωρίας και καλλιέργειαν ιστορικής μνήμης.» 

Ως προς το είδος των λογοτεχνικών έργων έπρεπε να είναι αντιπροσωπευτικά 

όλων των ειδών του νεοελληνικού λόγου, πεζού και ποιητικού δηλαδή εκτενή 

διηγήματα, επικολυρικά ποιήματα, επικά ποιήματα, παραλογές και μπαλλάντες, 

δημοτικά τραγούδια, αυτοβιογραφίες, επιστολές, διηγήσεις κλπ. Επιπλέον καλό ήταν 

νααντιστοιχούν στη διδασκόμενη ιστορική ύλητα ποιήματα και τα πεζά να 

αναφέρονται δηλαδή  στην Τουρκοκρατία και την Ελληνική Επανάστασιη.  

 

Εγχειρίδιο με ανθολογημένα κείμενα από τους Καλαματιανό Γ., Μακρόπουλο 

Θ.και Κοντόπουλο Ν. 

Τα κείμενά του επιλέχθηκαν από τη θρησκευτική ζωή, την οικογενειακή και 

κοινωνική ζωή, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και την ελληνική φύση. 

Αξίζει να τονιστεί ότι το βιβλίο έχει εκδοθεί το 1956, 1966,1967,1969, 

1970,1973,1975,1977. 
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Στην έκδοση του 1967 πρώτο στα περιεχόμενα είναι το ποίημα του 

Αριστομένη Προβελέγγιου «Στο Στρατό μας». Αλλά και οι εκδόσεις έως το 1973 

έχουν το ίδιο ποίημα στην αρχή.  

Η πρώτη ενότητα  είναι αφιερωμένη στο Πρόσφατον Εθνικόν Παρελθόν με 

κείμενα όπως «Η γέφυρα του Δεβόλη» και «Οι ήρωες των οχυρών» του Χρήστου 

Ζαλοκώστα. 

Στη δεύτερη ενότητα που επιγράφεται Θρησκευτικός Βίος υπάρχουν τα  «Στο 

Χριστό στο Κάστρο» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Τα φώτα» του Μιχαήλ 

Μητσάκη, «Τη Υπερμάχω» του Μελά. 

Η Τρίτη ενότητα με τίτλο Οικογενειακός Βίος περιλαμβάνει έργα όπως «Το 

σπίτι μας», «Υπηρέτρα», «Το περιβόλι μας», «Η Γιαγιά», «Ύμνος στη μητέρα». 

Ακολουθεί ο Παλαιότερος Εθνικός Βίος με Δ. Σολωμό «Ύμνος εις 

τηνελευθερίαν»,... η Νεωτέρα Εθνική Ιστορία, ο Κοινωνικός Βίος με έργα μεταξύ 

άλλων για τις ασχολίες των ανθρώπων όπως «Οι σπογγαλιείς» του Άγγελου Τανάγρα, 

«Οι ποιμένεςτης Πίνδου» του Χρήστου Ζαλοκώστα, ...και στο τέλος Τοπία-Φύσις, 

Ζώα-Πτηνά. 

Στις εκδόσεις από το 1967 ως το 1973 υπήρξαν αλλαγές στη σειρά των 

ενοτήτων και στα περιεχόμενα. 

 

3.5.5 Συμπεράσματα 

Στο τμήμα της εθνικής ζωής που καταλάμβανε αξιοσημείωτη έκταση στα 

εγχειρίδια όλων των τάξεων υπάρχουν έργα συγγραφέων που διακρίθηκαν για τον 

πατριωτισμό τους, που τόνισαν και απέδειξαν ότι το Βυζάντιο αποτελεί συνέχεια της 

Αρχαίας Ελλάδας, άλλων που συμμετείχαν στην Κρητική επανάσταση, συγγραφέων 

που έγραψαν λογοτεχνία με σκοπό να διαπαιδαγωγήσουν τα 

Ελληνόπουλα.Επιπρόσθετα κείμενα λογοτεχνών της διασποράς, δηλαδή λογοτεχνών 

που είτε γεννήθηκαν στο εξωτερικό ή και έζησαν για πολλά χρόνια έξω πριν 

επαναπατρισθούν, υπάρχουν ανάμεσα στα κείμενα. 

Τα θέματα σχετίζονται με την πατρίδα, υπάρχουν ποιήματα για την πατρίδα, 

τις εθνικές γιορτές, τους εθνικούς πολέμους, τη θυσία για την πατρίδα, τη φιλοπατρία, 

τουςεθνικούς ευεργέτες, τη σημαία, τις αρετές των Ελλήνων. Τα λογοτεχνικά έργα που 

επελέχθηκαν από τους ανθολόγους διακρίνονται για τον εθνικό τους παλμό, τον 
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υψηλό τόνο και την ηθική ανάταση. Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η ελευθερία κερδίζεται 

με την ανδρεία και τη θυσία και δεν προσφέρεται ως δώρο. Η σωφροσύνη, η 

τιμιότητα, η αρετή σημαντικών μορφών της Αρχαίας Ελλάδας αποτελούν πάντοτε 

παράδειγμα προς μίμηση όλων των ελληνικών γενεών, η σχέση τους με τη σωτηρία 

της Ελλάδας σε κρίσιμεςκαμπές του ιστορικού της βίου έχουν καθαρά παιδαγωγικό 

χαρακτήρα. Τονίζεται η πολεμική αρετή και η υπεράνθρωπη ανδρεία των Ελλήνων, το 

θάρρος και η παλικαριά, η πίστη στους νόμους της φυλής που οδηγεί σε θυσίες. 

Στο τμήμα της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, με περιγραφές για τους 

εργάτες του μόχθου, τη σπορά, την αλιεία, περνιέται έντεχνα στα παιδιά το μήνυμα ότι 

δεν πρέπει να περιφρονούμε τον κόπο των άλλων, δίνεται έμφαση στον πρωτογενή 

τομέα της οικονομίας και ειδικά στην εργασία του αγρότη-τροφοδότη, που στηρίζει 

την εθνική οικονομία.  

Οι άνθρωποι της πόλης αντικειμενικοί  και δίκαιοι σέβονται και εκτιμούν την 

εργασία των ανθρώπων της υπαίθρου γιατί από αυτούς εξαρτάται η επιβίωσή τους. Με 

την εργατικότητα και την τιμιότητα οι ήρωες των κειμένων αποτελούν το υγιές 

πρότυπο για τις νεότερες γενιές. 

Στο τμήμα που αφορούσε τη φύση, τα ζώα και τους τόπους μέσα από τις 

περιγραφές διαφόρων τόπων στοχεύουν στην ανάδειξη της αγάπης προς αυτούς και 

κατ’ επέκταση στην πατρίδα, τη σπαρμένη με βράχους, λεβεντιά, φως και λευτεριά. 

Πολλά από τα κείμενα μέσα από τις συμπεριφορές των ζώων επιδιώκουν να 

προκαλέσουν συγκίνηση στους μαθητές, θαυμασμό για την αυτοθυσία τους, την 

ηρωική συμπεριφορά των ζώων, την αγάπη για τα μικρά τους, τη στοργή, και να 

αποτελέσουν παράδειγμα για τους ανθρώπους σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Όσον αφορά τους λογοτέχνες αυτοί συνήθως είναι από τους πλέον 

καταξιωμένους των λογοτεχνικών σχολών. Η αρνητική διαπίστωση είναι πως τα 

βιβλία ενώ κυκλοφορούν στα τέλη του 60 και αρχές του 70, δεν περιλαμβάνουν έργα 

λογοτεχνών της Γενιάς του 30 αλλά και ακόμη νεότερων. 

 

3.5.6 Τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Γυμνασίου 

 

Σχετικά με τη διάρθρωση των κειμένων του βιβλίου στις μεγάλες τάξεις, 

προηγείται πάντα ο πεζός λόγος, πρώτα ο έντεχνος και μετά ο δημοτικός. Ακολουθεί ο 



 124 

ποιητικός όπου προηγείται και πάλι ο έντεχνος και έπεται ο δημοτικός. Επίσης 

υπάρχουν και θεατρικά έργα, τα οποία είναι άλλωστε απαίτηση του αναλυτικού 

προγράμματος.  

Τα κείμενα των τριών μεγαλυτέρων τάξεων, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, του ανώτερου 

δηλαδή κύκλου του γυμνασίου είναι διηγήματα (ηθογραφικά, ιστορικά), περιγραφές, 

ταξιδιωτικές εντυπώσεις, διηγήσεις, βιογραφίες, χαρακτηρισμοί, χρονογραφήματα, 

πεζοί ρυθμοί, μελέτες, πραγματείες, λόγοι, κριτικά, τεχνοκριτικά, επιγράμματα και 

θέατρο. Ως προς τη διδασκαλία του θεάτρου υπήρχε σαφής πρόβλεψη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα τόσο για την Ε΄ τάξη όσο και για την Στ΄ τάξη του γυμνασίου. Η δε 

τελευταία ενότητα, είναι αφιερωμένη στην ξένη λογοτεχνία.   

Στο τέλος των βιβλίων υπάρχουν τα περιεχόμενα τα οποία είναι όπως στα 

Νεοελληνικά Αναγνώσματα του κατώτερου κύκλου. Ο πρώτος πίνακας αναφέρει τα 

κείμενα κατά συλλογάς και ο δεύτερος είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με την χρονική 

ακολουθία της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής. Έτσι τα κείμενα είναι από τη 

βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή λογοτεχνία, την κρητική λογοτεχνία, από την περίοδο 

μετά την κρητική λογοτεχνία και έως την επανάσταση του 1821, ακολουθεί η 

λογοτεχνία του «ελεύθερου έθνους» με έργα μετά την απελευθέρωση από τον 

οθωμανικό ζυγό και τέλος τα κείμενα της ξένης λογοτεχνίας.  

Τα βιβλία αυτά που διδάσκονται στις τρεις τελευταίες τάξεις της Μέσης 

Εκπαίδευσης, είναι χωρισμένα σε μεγάλες ενότητες, σχηματικές, επιφανειακές και 

ασαφείς, με εμφανή τα συντηρητικά στοιχεία.87Τα εγχειρίδια είναι τα ίδια που 

κυκλοφορούσαν πριν τη μεταρρύθμιση του 1964 και αναπαρήγαγαν συντηρητικές 

απόψεις. 

Το σχολικό έτος 1973-1974, συνέβησαν ιστορικά γεγoνότα που επηρέασαν την 

πολιτική ζωή της Ελλάδας, η εισβολή στην Κύπρο, η πτώση της δικτατορίας, η 

οικουμενική κυβέρνηση, η προετοιμασία για τη διενέργεια εκλογών, υπήρχε πολιτική 

ρευστότητα, και δεν τυπώθηκαν καινούρια διδακτικά βιβλία.  

Όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας δεν 

ακολουθούσε τη σημερινή γραμμική μορφή. Στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα η 

μελέτη  γινόταν με γνώμονα κυρίως τα επετειακά κείμενα και τον υπόλοιπο χρόνο οι 

διδάσκοντες επέλεγαν σύμφωνα με την προσωπική τους κρίση. Σε κάποιες επιλογές 

τους συνέπιπταν χρονικά με άλλους συναδέλφους τους στα γυμνάσια της ελληνικής 

                                                        
87 Γιοβάνη ,, Ε., Μπαλτά, Σ., ό.π. υποσημ. 77, σελ.3 
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επικράτειας, αλλά αυτό ήταν τυχαίο. Δε δίδασκαν δηλαδή όπως σήμερα που 

ακολουθούν τις ενότητες και περίπου στον ίδιο χρόνο τα γυμνάσια και λύκεια είναι 

στις ίδιες ενότητες.  

«Για τη διδασκαλία του μαθήματος μπορούν να επιλέξουν, όποιο κείμενο 

επιθυμούν και ακόμη να διδάξουν και κείμενα εκτός βιβλίων, αποδεδειγμένης 

λογοτεχνικής αξίας, με σχετική ιδεολογική ευρύτητα, χωρίς ακραίες θέσεις»,88 όπως 

υποδεικνύει και το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα οι έννοιες εμφανίζονται στην πλειονότητά 

τους, με αφηρημένο, συγκεχυμένο και ασαφές ιδεολογικό ένδυμα. Για την 

πραγμάτωσή τους αρκεί, τις περισσότερες φορές, η θεϊκή παρέμβαση, η θεία βούληση, 

καθώς και η πίστη στο Θεό η οποία θα εξομαλύνει τα πάντα, ανάλογα με το ποσοστό 

πίστης, που διαθέτει ο καθένας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν ενοχές στον έφηβο που 

τις μελετά.89 

Ο πολιτικός και οικονομικός παράγοντας θίγονται πολύ επιφανειακά. Η 

διατύπωσή τους είναι ασαφής και αόριστη, με αποτέλεσμα να ερμηνεύονται σύμφωνα 

με την ιδεολογία του διδάσκοντα.90 

Η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία παρουσιάζονται σε ιδεολογικό επίπεδο 

περισσότερο παρά σε οικονομικό και με ιδιαίτερη θρησκευτική φόρτιση.91 

Η έννοια της ελευθερίας αφορά κυρίως στην απελευθέρωση από τον ξένο 

ζυγό, ενώ η Σκλαβιά τονίζει και φωτίζει τα αγαθά που θα προκύψουν από την 

επίτευξή της. 92 

Οι άνθρωποι, πολλές φορές, αναγκάζονται να προσαρμόσουν ή να αλλοιώσουν 

τη συμπεριφορά τους για να γίνουν αποδεκτοί από το κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Απαραίτητη προυπόθεση για να βγουν από τα δεινά είναι η κοινωνική συνοχή, αν και 

η αντίστασή τους στην κοινωνική αδικία εμφανίζεται μειωμένη, άλλοτε για λόγους 

εξάρτησης από την πολιτική εξουσία και άλλοτε για το προσωπικό τους συμφέρον.93 

                                                        
88 Στο ίδιο , σελ. 4 

89 Στο ίδιο, σελ. 6 

90 Στο ίδιο, σελ. 6 

91 Στο ίδιο, σελ. 6 

92 Στο ίδιο, σελ. 6 

93 Στο ίδιο, σελ. 6 
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Σε κανένα εγχειρίδιο (ανθολόγιο) δεν υπήρχαν σχόλια επί των κειμένων, 

ερωτήσεις κατανόησης ή ασκήσεις γλωσσικής καλλιέργειας.   

 

 

3.5.7 Νεοελληνικά Αναγνώσματα Δ΄  Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα στην τάξη αυτή και για το μάθημα της νέας 

ελληνικής γλώσσας προέβλεπε: 

   Ως προς τη Γλωσσική διδασκαλία αξίζει να επισημανθεί «Η αρχαία ελληνική 

γλώσσα ως πηγή πλουτισμού της νεοελληνικής γλώσσης. Συστηματική εισαγωγή των 

μαθητών εις την δομήν και το ύφος του νεοελληνικού λόγου.» 

  Για τη  Διδασκαλία των κειμένων«Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών έργων της 

νεοελληνικής γραμματείας, πεζών και ποιητικών, δημοτικών και εντέχνων (προσωπι-

κών), εκ καταλλήλου και εγκεκριμένης συλλογής Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων ή και 

εξ αυτοτελών εκδόσεων εγκεκριμένων.» 

   Τα έργα έπρεπε να επιλεγούν από όλες τις περιόδους της νεοελληνικής 

γραμματείας, κυριότερατης Επτανησιακής Σχολής και του Ρομαντισμού, και να 

αντιπροσωπεύουν όλα τα είδη του νεοελληνικού λόγου (διηγήσεις, διηγήματα, 

εκλεκτά αποσπάσματα μυθιστορημάτων, βιογραφιών, χαρακτηρισμών, ημερολογίων, 

κριτικών, μελετών, λυρικά και επικολυρικά ποιήματα) αλλά θα ήταν πιο εκτενή σε 

μέγεθος από αυτά των προηγούμενων τάξεων.Ηερμηνευτική επεξεργασία των 

κειμένων έπρεπε να είναι όπως στις προηγούμενες τάξεις, αλλά σεανώτερο επίπεδο,  

ανάλογοτης πνευματικής ανάπτυξης των μαθητών της τάξης.  

Στο εγχειρίδιο αυτό τα λογοτεχνικά έργα είναι επιλογής των Βρανούση Λ., 

Σφυρόερα Β., Καλαματιανού Γ., Ρωμαίου Κ., Παρρή Π., (1967, Ε΄έκδοσις). Στο τέλος 

του βιβλίου αναφέρεται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με τη Σύμβαση 1539/7-6-67 

Περιέχονται πεζά, ποιήματα, παροιμίες Ελλήνων συγγραφέων, έργα εμπνευ-

σμένα από τη θρησκευτική ζωή, την κοινωνική ζωή, τη βυζαντινή ιστορία και την 

ελληνική φύση. 

Πρώτη ενότητα η Θρησκευτική Ζωή, με ενδεικτικά κείμενα «Στους 

ΑγίουςΤόπους» του Κωνσταντίνου Ουράνη, «Η γέννηση του Σωτήρος» του Σωτήρη 

Σκίππη. Δεύτερη ενότητα η Εθνική Ζωή με τριάντα επτά λογοτεχνικά έργα, όπως «Η 



 127 

Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» του Α.Αδαμαντίου, «Στις Θερμοπύλες» του Κωστή Παλαμά, 

«Στη Βόρειο Ήπειρο» του Σωτήρη Σκίππη, κλπ.  

Το κείμενο «Γενικαί Σκέψεις περί του Ανατολικού Ελληνισμού» στη σελίδα 29 

αναφέρεται στον Ελληνισμό της Ανατολής που υποδουλώθηκε από τους Ρωμαίους. 

Είναι απόσπασμα από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κ. Παπαρηγόπουλου 

και αναφέρεται στην επικράτηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 

πολιτισμού στην Ανατολή παρόλο που κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Η διοίκηση 

ήταν ρωμαϊκή ενώ η γλώσσα και όλες οι εκδηλώσεις της ζωής συνέχισαν να είναι 

επηρεασμένες από τους Έλληνες.  

Στη σελίδα 62 «ο Δικέφαλος» είναι ποίημα του Γ. Δροσίνη που αναφέρεται  

στον οθωμανικό ζυγό και στην αποτίναξή του με την επανάσταση του 1821. 

 

« Τέσσερα μαύρα ατέλειωτα εκατόχρονα  

βουβός κι αποκρυμμένος 

κλωσούσε την εκδίκηση ο Δικέφαλος 

στο δουλωμένο γένος 

 

ξάφνω μια μέρα βρόντησ’ ο αντίλαλος: 

«Ως πότε παλικάρια!» 

Και μύριοι Αϊτοί Δικέφαλοι φτερούγισαν  

από σπαθιών θηκάρια.» 

Ο ποιητής με μια πολύ παραστατική εικόνα δίνει τον Μεγάλο Σηκωμό του 

Γένους αφού από κάθε θηκάρι σπαθιού  κάθε αγωνιστή φτερούγισε ο Δικέφαλος αϊτός 

και υπήρξε παλιννόστηση του Έθνους. 

Στις σελίδες 66-67 υπάρχει ένα κείμενο του Δ. Καμπούρογλου , απόσπασμα 

από το έργο του «Ο Αναδρομάρης» και ένα Ηπειρώτικο Δημοτικό Τραγούδι για μια 

από τις μελανότερες σελίδες του υπόδουλου ελληνισμού, το παιδομάζωμα.  

«Οι σημερινοί γονείς..., πρέπει να γνωρίζουν καλά την μαύρην αυτήν σελίδα 

της Ιστορίας μας.», «... όταν ηρπάζοντο τα παιδιά των Ελλήνων δια  να διδαχθούν  να 

φονεύουν τους αδελφούς των...» γράφει ο Δ. Καμπούρογλου. Το κείμενο 

αποσκοπούσε στο να αντιληφθούν οι μαθητές τα δεινά που προξένησαν οι Τούρκοι 

στο Γένος και με τον τρόπο αυτό να δικαιολογηθεί και οποιαδήποτε αντίδραση των 

Ελλήνων αλλά και πιθανές ωμότητες εναντίον των εχθρών της πίστης και της 

πατρίδας. 



 128 

Το απόσπασμα κλείνει με «Οι γονείς των τα έχασαν. Η Θρησκεία και η Πατρίς 

τα έχασαν. Ήσαν αληθώς νεκρά...» Ο συγγραφέας πολύ παραστατικά περιγράφει την 

απόγνωση από την απώλεια των παιδιών που αν και ζωντανά λογίζονταν νεκρά από 

όλους. Το θέμα του παιδομαζώματος από τους Τούρκους πιθανόν να προσφερόταν για 

σύνδεση και με το παιδομάζωμα των κομμουνιστών και να δημιουργούσε τους 

ανάλογους συνειρμούς. 

Στην τρίτη ενότητα, την Κοινωνική Ζωή περιλαμβάνονται έργα όπως ο 

«Ξενιτεμένος» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, «Η Γοργόνα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, «Η 

ελληνική καλοσύνη» του Χρ. Ζαλοκώστα, «Ιωάννης Βαρβάκης» του Αναστ. Γούδα, 

κ.ά 

Ένα κείμενο που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής  στη σελίδα 134 είναι «Ο 

Αιχμάλωτος» του Νικόλαου Καρβούνη, που αναφέρεται σε γεγονότα της Μικρα-

σιατικής Εκστρατείας, και συγκεκριμένα στην αιχμαλωσία Τούρκων στρατιωτών και 

του λοχαγού τους από  Έλληνες στρατιώτες.  

«Οι φαντάροι μας, περίεργοι όπως πάντα αλλά και καλοκάγαθοι προς τους 

αιχμαλώτους, περιεκύκλωσαν τον Τούρκον επιλοχίαν και τους στρατιώτας, ...», «Ο 

λοχαγός...εφαίνετο ωσάν να επερίμενε ταπεινώσεις και σκαιότηταν προσβλητικήν.»... 

«Καλώς ώρισες, γιούζμπαση εφέντη, του είπεν ο στρατονόμος, κάθισε.» ... «Ο 

Τούρκος λοχαγός τον εχαιρέτησεν με έκπληκτον δυσπιστίαν...»... «Θα τρώγωμεν μαζί 

όσον καιρόν μείνης εδώ.» Από τα αποσπάσματα φαίνεται η συμπεριφορά και η 

ανωτερότητα που έδειχναν στους αιχμαλώτους οι Έλληνες στρατιωτικοί και ο 

σεβασμός των κανόνων πολέμου και των αιχμαλώτων σε αντίθεση με τους Τούρκους, 

αλλά και η υπακοή σε άγραφους ηθικούς κανόνες.  

Ο Τούρκος αιχμάλωτος λοχαγός αποκάλυψε στους Έλληνες στρατιωτικούς, 

πως για να μην λιποτακτήσουν οι Τούρκοι στρατιώτες, οι αξιωματικοί τους, τους 

έλεγαν πως οι Έλληνες θα τους σφάξουν αν πιαστούν αιχμάλωτοι, κάτι που δε φυσικά 

δε συνέβη το αντίθετο μάλιστα.  

Η τέταρτη ενότητα αφορά την Ελληνική Φύση και τους Ελληνικούς Τόπους με 

κείμενα όπως «Στην Κύπρο» του Στρατή Μυριβήλη,πεζογράφου ο οποίος εντάσσεται 

στη Γενιά του 30, στη σελίδα 152. Ο συγγραφέας δηλώνει  «Πουθενά δεν βρήκα την 

ιστορία να πατά τόσο καταθλιπτικά το στήθος ενός τόπου, όσο στην Κύπρο.» Οι 

μαθητές από την αφήγησή του μαθαίνουν τους διάφορους κατακτητές της νήσου αλλά 

και ότι οι κάτοικοί της διατήρησαν παρά τα δεινά που υπέστησαν την εθνική τους 
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ταυτότητα και την ορθοδοξία. Είναι βέβαια ένα από τα ποιήματα που το διακρίνει ο 

αλυτρωτισμός. 

Στην ίδια ενότητα υπάρχει «Ο καημός του Αιγαίου» του ίδιου συγγραφέα, «Το 

λυκόφως του Βυζαντίου» του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, «Η Μακεδονία» του Κωστή 

Παλαμά κ.ά.  

Ακολουθεί η ενότητα Χαρακτηρισμοί-Αισθητικά με κείμενα όπως ο 

«Φιλάργυρος» του Ιωάννη Βηλαρά, «Η ελληνική βιβλιοφιλία» του Παύλου Νιρβάνα, 

«Ο αρρωστομανής» του Κ. Σκόκου, κ.ά. 

Το εγχειρίδιο κλείνει με την ενότητα Βυζαντινά-Μεταβυζαντινά όπου 

υπάρχουν ο «Πόλεμος του Ιουστινιανού κατά των Περσών» του Ι. Μαλάλα, το 

«Ανακάλημα της Κωνσταντινούπολης» έργο αγνώστου, που αναφέρεται στη μεγάλη 

εθνική συμφορά, την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, από τους Τούρκους. 

«Εγώ γομάριν δε βαστώ, αμέ μαντάτα φέρνω 

κακά δια τους χριστιανούς, πικρά και δολωμένα 

οι Τούρκοι ότε ήρθασιν, επήρασιν την πόλιν,  

απώλεσαν τους χριστιανούς εκεί και πανταχόθεν.» 

 

Οι ειδήσεις είναι άσχημες για τους χριστιανούς, χρησιμοποιείται η 

συγκεκριμένη λέξη για να τονιστεί ότι η μάχη ήταν ανάμεσα στο Ισλάμ και τον 

Χριστιανισμό,όπως δήλωναν άλλωστε και οι αγωνιστές της Επανάστασης του 21, και 

να κατανοήσουν οι μαθητές ότι δε χάθηκαν μόνο οι χριστιανοί της Βασιλεύουσας 

αλλά όλοι οι χριστιανοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δημιουργεί επίσης αρνητική 

διάθεση ως προς τους Τούρκους αφού όταν ήρθαν στα εδάφη της αυτοκρατορίας 

κατάκτησαν και κατέστρεψαν την Πόλη των Πόλεων,  σκότωσαν τους χριστιανούς, δε 

σεβάσθηκαν ούτε τους αιχμαλώτους ούτε και τα κάλλη της Βασιλεύουσας, περνώντας  

έντεχνα το μήνυμα στους μαθητές ότι πρόκειται για βαρβάρους. 

Ακολουθούν «Τα δημοτικά ακριτικά τραγούδια» που είναι εμπνευσμένα από 

στρατιωτικά κατορθώματα, καθρεφτίζουν μια καθαρά πολεμική ζωή, όπως ήταν στις 

ασιατικές άκρες (σύνορα για τους Βυζαντινούς) και το έπος «Βασίλειος Διγενής 

Ακρίτας»,έμμετρο μυθιστόρημα που στόχο έχει να εξάρει το μεγαλείο των ηρώων του 

αλλά και να γίνει τερπνό ανάγνωσμα με τις περιγραφές του και ηθικοπλαστικό με το 

διδακτικό του χαρακτήρα,  «Ο Ακάθιστος Ύμνος» Αγνώστου κ.ά. 
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Το ίδιο βιβλίο τυπώθηκε και το 1974 σε ΙΒ΄έκδοση(με πολύ λιγότερα όμως 

περιεχόμενα στη συγκεκριμένη έκδοση) και διαφορετική διάταξη κειμένων, 

επανεκδόθηκε δε μετά την πτώση της δικτατορίας και το 1976, και το 1979. 

 

 

3.5.8. Νεοελληνικά Αναγνώσματα Ε΄  Γυμνασίου 

 

  Η Γλωσσική διδασκαλία περιλάμβανε τη γλωσσολογική εξέταση και ερμηνεία 

βασικών γλωσσικών φαινομένων της νεοελληνικής γλώσσας και τη συναγωγή 

συμπερασμάτων σχετικών με τους νόμους που διέπουν την εξέλιξη της νεοελληνικής 

γλώσσας. 

  Όσο για τη διδασκαλία των κειμένων έπρεπε να γίνεται «Ανάγνωσις και 

ερμηνεία αντιπροσωπευτικών έργων της νεοελληνικής Γραμματείας, πεζών και 

ποιητικών, με ιδιαιτέραν παιδευτικήν και λογοτεχνικήν αξίαν.»Τα κείμενα έπρεπε να 

είναι από εγκεκριμένες συλλογές νεοελληνικών αναγνωσμάτων ή από αυτοτελείς 

εγκεκριμένες εκδόσεις, και να αναφέρονται σε όλες τις περιόδους της νεοελληνικής 

γραμματείας, σε όλα τα είδη του λόγου, ακόμη και του θεάτρου.  

  Θα επιλέγονταν εκλεκτά αποσπάσματα έργων από της αλώσεως της 

Κωνσταντινουπόλεως μέχρι και της Επαναστάσεως, ειδικότερα από την Κρητική 

λογοτεχνία. Η επιλογή έργων, εμμέτρων και πεζών, από τη γενιά του Παλαμά έπρεπε 

να είναι εκτενέστερη. Επίσης έπρεπε να επιλέγονται εκλεκτά αποσπάσματα «από τον  

δημωδέστερο λόγο» της τελευταίας Βυζαντινής περιόδου.  

Ακόμη έπρεπε να υπάρξει «Στοιχειώδης ενημέρωσις των μαθητών περί του 

θεάτρου ως ιδιαιτέρου είδους της λογοτεχνίας» αλλά και οι «Επιδράσεις της αρχαίας 

ελληνικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας εις την νεοελληνικήν πεζογραφίαν και 

ποίησιν.» 

Έπρεπε να καλλιεργούνται επιπλέον οι μαθητές με την ανάγνωση και την 

ερμηνεία εκλεκτών αποσπασμάτων κλασσικών έργων της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 

«εξ ειδικής ανθολογίας.»  

 

Τα κείμενα του εγχειριδίου είναι επιλογή των Γ.Καλαματιανού, Σταθοπούλου-

Χριστοφελλή,Κοντοπούλου Ν., Φωτιάδη, Ηλ. Μηνιάτη, Το βιβλίο γνώρισε πολλαπλές 
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εκδόσεις και υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή οι εκδόσεις του 1956, 1972, 

1975.Παρατηρούμε ότι και σε αυτό το βιβλίο τα ανθολογημένα κείμενα ανήκουν όλα 

σε λογοτέχνες αντιπροσωπευτικούς των ρευμάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Αξιοσημείωτο ότι και αυτό το βιβλίο εκδιδόταν από το 1955. Στο πρώτο μέρος 

του βιβλίου περιλαμβάνονται κείμενα της «Βυζαντινής και Μεταβυζαντινης 

Λογοτεχνίας μέχρι της Κρητικής Περιόδου». 

Ξεκινά με τον πεζό λόγο και με το κείμενο «Από το Λειμωνάριον» του Ι. 

Μόσχου, ακολουθεί «Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης 

ημώνΘεοτόκου», Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Ακολουθούν 

«Βίοι των νέων Βασιλέων» (αναφέρεται σε βυζαντινούς και ξένους ηγέτες), του 

Γεωργίου Μοναχού, το «Χρονικόν Φραντζή»,όπου εξιστορούνται τα γεγονότα της 

Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, από τον Γεώργιο Φραντζή, 

σύμβουλο του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Θ΄ 

Παλαιολόγου ο οποίος κατέγραψε τα γεγονότα που ο ίδιος και η οικογένειά του 

έζησαν. 

Ακολουθεί ο ποιητικός λόγος, συγκεκριμένα ο έντεχνος με τέσσερα έργα 

«Ευχή» Ι. Δαμασκηνού, «Διγενής Ακρίτας», έργο αγνώστου, το στιχούργημα «Το 

Χρονικό του Μορέως». Καιτο στιχούργημα αυτό είναι αγνώστου και αφηγείται την 

κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Φράγκους με χρονογραφικό τρόπο. 

Περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες τους αγώνες τους και δίνει στοιχεία της 

φράγκικης ιπποτικής ζωής στις ελληνικές περιοχές.  Τελευταίο είναι ένα απόσπασμα 

από τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου.Έργο που ανήκει στο τέλος της 

κρητικής ακμής, συμπίπτει δηλαδή με τα χρόνια του κρητικού πολέμου. Ο ήρωας του 

έργου σώζει το βασιλιά του και το βασίλειο σε πολεμικό αγώνα.  

Στον δημοτικό ποιητικό λόγο υπάρχουν τέσσερα έργα, ξεκινώντας από τα 

«ακριτικά τραγούδια», «Ο θάνατος τουΔιγενή», «Διγενής» (κυπριακή παραλλαγή), 

«Του Ανδρονίκου ο γιος» και «Της Αγια-Σοφιάς» (1453). 

Το πρώτο μέρος κλείνει με θέατρο. Υπάρχουν αποσπάσματα από δυο κείμενα 

του Κρητικού Θεάτρου. Απόσπασμα «Εκ της Ερωφίλης», την τραγωδίατου Γ. 

Χορτάτση, και απόσπασμα από το θρησκευτικό δράμα « Η Θυσία του Αβραάμ» έργο  

αγνώστου, που αποδίδεται στον Βιτσέντζο Κορνάρο. Βέβαια διαπιστώνεται αβίαστα 

ότι η παρουσία των θεατρικών δραματικών κειμένων είναι ελάχιστη.  

Το δεύτερο μέρος τιτλοφορείται «Λογοτεχνία μετά την Κρητικήν περίοδον 

μέχρι των χρόνων της Επαναστάσεως του 1821». Πρώτα έχουμε τη μεγάλη 
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ενότηταΠεζός λόγος –Έντεχνος, και μετά την ενότητα Πεζός λόγος –δημοτικός με 

πολλά κείμενα από τις «Παραδόσεις του Ελληνικού λαού» του Νικόλαου Πολίτη. 

Στην ενότητα Ποιητικός λόγος –Έντεχνος το πρώτο κείμενο είναι«Εις την 

μετάστασιν της Πανάγνου»,του Φραγκίσκου Κολομπή,υπάρχειεπίσης ο «Θούριος» του 

Ρήγα. 

Κάποια από τα ποιήματα εμφανίζονται στις περισσότερες από τις εκδόσεις των 

Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων, όπως ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», του Δ. Σολωμού. 

Αξιοσημείωτο ότι από τα 12 συνολικά ποιήματα της ενότητας αυτής, τα 7 είναι του Δ. 

Σολωμού. 

Κατόπιν ακολουθεί η ενότητα Ποιητικός λόγος- δημοτικός. Η ενότητα αυτή 

περιλαμβάνει 14 δημοτικά τραγούδια. Γενικά στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα 

υπάρχουν πάρα πολλά έργα με τον χαρακτηρισμό δημώδες. Φυσικά αυτά που 

περιλαμβάνονται και εδώ είναι από τα πλέον γνωστά. Προφανώς αυτοί που επέλεγαν 

το αντικείμενο της διδακτέας ύλης ενστερνίζονταν την άποψη πολλών μεταξύ αυτών 

και του Δ. Σολωμού ότι τα δημοτικά τραγούδια έδειχναν τη συνέχεια του ελληνισμού 

και ότι οι λογοτέχνες έπρεπε να τα μελετήσουν πριν να γράψουν ποίηση και οι ίδιοι. 

Ενδεικτικά αναφέρονται «Του Κάστρου της Ωριάς», «Του Γιοφυριού της 

Άρτας», δημοτικό τραγούδι που επίσης συμπεριλαμβάνεται στα  κείμενα με τις 

περισσότερες εμφανίσεις στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα, «Της ξενιτιάς», «Της 

Πάργας», «Των Κλεφτών και τουΑλή Πασά», «Βαϊτικα», (Στον νοικοκύρη, Στον 

προεστό του χωριού),κλπ. 

Στο Τρίτο Μέρος του βιβλίου που τιτλοφορείται Λογοτεχνία του Ελεύθερου 

Έθνους και αφορά λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν μετά το 1821, στο πρώτο τμήμα 

περιλαμβάνονται: 

α΄) Μελέται, Πραγματείαι, Λόγοι, όπως «Οργάνωσις του Νέου Ελληνισμού, 

Διανοητικός Βίος»του Κ. Παπαρρηγόπουλου, «Γεώργιος-Πλήθων Γεμιστός» 

αναφέρεται στον βυζαντινό φιλόσοφο που μετοίκησε στην Ιταλία, έργο του Κ. 

Γεωργούλη. 

Στο τμήμα αυτό και στη σελίδα  160  βρίσκεται το κείμενο που δημοσιεύτηκε 

το 1940  στο περιοδικό Νέα Εστία «Ηεθνική και ιστορική συνείδησις» του Σ. 

Κουγέα.Όλο το κείμενο χρησιμεύει για φρονηματισμότων Ελληνοπαίδων «Η ελληνική 

εθνική συνείδησις, φρονιματιζομένη και παραδειγματιζομένη από την ιδίαν της 

εθνικήν ιστορίαν με την ασφαλή γνώσιν του παρελθόντος και με την καθαράν 
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επίγνωσιν του μέλλοντος, εκδηλώνεται κατά την κρίσιμον αυτήν περίστασιν εις 

γενναίας πράξεις, που εμπνέουν θάρρος δια το παρόν και ελπίδας δια το μέλλον.»  

«Η εθνική συνείδησις άναψε την φλόγα του ενθουσιασμού με την οποίαν 

αθρόα προσήλθεν εις τα όπλα η Ελληνική Νεότης και έσπευσεν εις τα βουνά της 

Ηπείρου...» αναφέρεται στον Πύρρο τον βασιλιά της Ηπείρου κατά την αρχαιότητα.   

«Η εθνική συνείδησις υπηγόρευσεν εις επιλέκτους της χώρας άνδρας , 

παραμερίζοντας προ του κινδύνου της Πατρίδος, ως άλλοι Αριστείδαι, πολιτικάς 

αντιθέσεις ή προσωπικάς δυσαρεσκείας, να συστήσουν και να δώσουν το παράδειγμα 

της εθνικής ενώσεως και της προς τους άρχοντας πειθαρχίας.» 

«Η εθνική συνείδησις και εθνική ψυχή, που υπαγορεύουν εις την ώραν του 

κινδύνου τας μεγάλας πράξεις, φανερώνεται γενναία και εις τους εθνικούς εράνους, 

...». Με σειρά παραδειγμάτων από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή που 

παραθέτει ο συγγραφέας, τα Ελληνόπουλα διαπαιδαγωγούνται ώστε να πράξουν τα 

ίδια ακριβώς σε ανάλογες περιστάσεις. 

Ακολουθούν β)Διηγήσεις, Περιγραφαί, Ταξιδιωτικαί Εντυπώσεις, Βιογραφίαι, 

Χρακτηρισμοί, γ)Διηγήματα ηθογραφικά- ιστορικά, δ)Χρονογραφήματα, ε)Πεζοί 

ρυθμοί, στ)Κριτικά –Τεχνοκριτικά. 

Στο δεύτερο τμήμα περιλαμβάνεται: ο Ποιητικός λόγος. Υπάρχουν έργα 

αναγνωρισμένων  Ελλήνων λογοτεχνών όπως ο Ανδρέας Κάλβος, ο Λορέντζος 

Μαβίλης, ο Αχιλλέας Παράσχος, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Γεώργιος Βιζυηνός, κ.ά. 

Ενδεικτικά ποιήματα, οι «Θερμοπύλες» του Κωνσταντίνου Καβάφη, του ποιητή που 

πιστεύει στα ιδανικά και εξαίρει τον ανθρωπισμό και τον ελληνισμό. Στο ποίημα αυτό 

το ανθρώπινο ιδανικό είναι γενναίο και υψηλό, οι στίχοι του αφορούν όλους εκείνους 

που πλάθουν ανθρώπινες ψυχές. Επίσης ποιήματα εμνευσμένα από ήρωες του 

Μακεδονικού Αγώνα όπως «Παύλος Μελάς», του Κωστή  Παλαμά,  τοποίημα 

«Κύπρος» του Σωτήρη Σκίππη, το ποίημα «Χιμάρα» του Κωστή Παλαμά, που 

αναφέρεται σε μια εμβληματική πόλη της Βορείου Ηπείρου και στους αγώνεςτου 

Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου για ανεξαρτησία, το ποίημα «Πατρίδες» του ίδιου 

ποιητή,που αναφέρεται σε πόλεις της Ελλάδας, κ.ά. 

Στη σελ 235 το κείμενο του Σπ. Μελά «Η νίκη μας στο Πόγραδετς» είναι 

πολεμική ανταπόκριση που δημοσιεύθηκε στη εφημερίδα Καθημερινή, αναφέρεται 

στο Αλβανικό Έπος και στην απελευθέρωση της πόλης που βρίσκεται σε Αλβανικό 

έδαφος και φυσικά μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα ότι υπάρχει Ελληνισμός πέρα από τον 

Ελλαδικό χώρο, ο οποίος είναι γηγενής, και ελπίζει στην ένωσή του με την πατρίδα.  
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Στο ίδιο κείμενο στη σελ 236 στην τελευταία παράγραφο  διαβάζουμε «Ούτως, 

η περιοχή πέριξ της Γκραμποβίτσας, Τσεράβας και Ζαρβάσκας έγινε θέατρον εθνικών 

αγώνων, κατά τους οποίους εθαυματούργησε πάλιν η Ελληνική λόγχη.» Η λόγχη των 

Ελλήνων στρατιωτών χάρισε την ελευθερία και συνέβαλε στη νίκη στο Πόγραδετς και 

οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται περήφανοι για τον στρατό και τα ανδραγαθήματά 

του. 

 

Στη σελ 282στο ποίημα Κύπρος του Σ. Σκίπη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέα 

Εστία: 

 

«Και δεν μπορεί κανένα ξένο χέρι 

να σου το πάρει δίχως να καή 

ω Κύπρο, από το θείο Περιστέρι 

τρισαγιασμένη, ω Κύπρο Ελληνική  

 

 

Ειμ’ ευτυχής που σε είδα, που τα δώρα  

έψαλλα τα κρυφά σου  - Χελιδόνι! – 

και πιο ευτυχής αν θε να ζω την ώρα  

της Λευτεριάς σου, που έρχεται, σιμώνει. 

 

Ο ποιητής ονειρεύεται να δει την Κύπρο ελεύθερη, θα είναι ευτυχισμένος αν 

όσο ζει ο ίδιος  συμβεί το γεγονός αυτό, που αισθάνεται ότι κοντεύει, πλησιάζει.  

 

Στις σελ 289- 290 στο ποίημα «Χιμάρα» του μεγάλου Έλληνα ποητή Κ. 

Παλαμά όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,  και δημοσιεύθηκε στις 14 Φλεβάρη του 

1914 , ο ποιητής υψώνει κραυγή αγωνίας για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.  

 

«Στα χιμαριώτικα βουνά ροβόλα, τα τουφέκια 

τ’ άγρια συντρόφεψέ τα 

με της πατρίδας την ψυχή και με τ’ ατροπελέκια 

την άγια γη χαιρέτα.  

.... 

Στους ξέγνοιαστους αλίμονο !τους πρέπει να είναι δούλοι, 



 135 

στον άρπαγα τρομάρα! 

Η Ελλάδα πού; Στην Ήπειρο. Δόξα στο Κακοσούλι,  

νίκη σ’ εσέ Χιμάρα! 

Τα Γιάννινα ονειρεύονται, η Κρήτη ξαποσταίνει,  

βουβή η Θεσσαλονίκη,  

η Αθήνα ξεφαντώνει…Ποιος βογκάει σα να πεθαίνη; 

- Χιμάρα,  ολόρθη !  Οι λύκοι. 

 

Η γη της Χιμάρας και γενικότερα της Βορείου Ηπείρου είναι άγια, τα τουφέκια 

που σκορπούν το θάνατο στους εχθρούς έχουν συντροφιά την ψυχή της πατρίδας και 

χαρίζουν τη λευτεριά στους υπόδουλους ομογενείς. Ο ποιητής περνά το μήνυμα ότι οι 

ξέγνοιαστοι, αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τους αλύτρωτους  Έλληνες αδελφούς 

τους, αξίζει να είναι δούλοι σε κάθε ξένο άρπαγα, σε κάθε εχθρό που επιβουλεύεται 

την πατρίδα. Η Ελλάδα είναι στην Ήπειρο, η καρδιά της χτυπά εκεί στα άγια χώματα 

της Βορείου Ηπείρου που οι ξένοι έδωσαν στους Αλβανούς παρά τον ξεσηκωμό του 

1917. Η κρύα Ευρώπη όπως λέει ο ποιητής έμεινε απαθής και αδιάφορη στον 

Βορειοηπειρωτικό Αγώνα, η Αθήνα διασκεδάζει αντί να βοηθήσει τους Βορειοη-

πειρώτες και η Χιμάρα αλλά και όλη η Βόρειος Ήπειρος κινδυνεύει.   

Τα Ελληνόπουλα πρέπει να θυμούνται όλες τις αλύτρωτες-υποδουλωμένες 

ουσιαστικά πατρίδεςπου ελπίζουν στη ελευθερία τους, Κωνσταντινούπολη, Κύπρος, 

Βόρειος Ήπειρος, Ανατολική Ρωμυλία. 

 

Στο ποίημα του Β. Ουγκώ στη σελ. 312  “Το Ελληνόπουλο” ζητά από τον 

περαστικό: 

 

“Τι θες απ’ όλα τ’ αγαθά τούτα; 

-Διαβάτη, μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι: 

Βόλια, μπαρούτη, θέλω,  να !” 

 

Το υποδουλο Ελληνόπουλο δεν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά μπαρούτη για να 

πολεμήσει και να ελευθερώσει την πατρίδα του. Το υπέρτατο αγαθό για τους 

ανθρώπους είναι η ελευθερία και οι μαθητές πρέπει να ξέρουν ότι οι πρόγονοί τους 

κάθε φορά αγωνίζονταν γι’ αυτήν. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι ίδιοι αν χρειαστεί. 
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Στο τρίτο τμήμα υπάρχει και πάλι θέατρο. Περιορίζεται σε  δυο αποσπάσματα 

1) απόσπασμα από το δράμα σε τρεις πράξεις«Γαλάτεια» του Σπυρίδωνα Βασιλειάδου 

που αναφέρεται στο βασιλιά της Κύπρου Πυγμαλίωνα και 2) απόσπασμα από την 

τραγωδία σε πέντε πράξεις «Νικηφόρος Φωκάς» του Αριστομένη Προβελέγγιου η 

οποία αναφέρεται στη δραματική ζωήτου στρατηγού του Βυζαντίου. 

Στο τέταρτο μέρος υπάρχει η ξένη λογοτεχνία, πρώτα ο πεζός λόγος και μετά ο 

ποιητικός. Χαρακτηριστικό ότι όλα τα θέματα των ποιημάτων αφορούν την Ελλάδα. 

Έτσι «Το Ελληνόπουλο» του Βίκτωρα Ουγκώ «Ο Ελληνικός Ύμνος» του Φρειδερίκου 

Μιστράλ σε μετάφραση και τα δυο Κωστή Παλαμά, «Τα νησιά της Ελλάδας» του 

Λόρδου Βύρωνα σε μετάφραση Αργύρη Εφταλιώτη. 

Ακολουθούν το λεξιλόγιο, οι βιογραφικές σημειώσεις, πίνακας περιεχομένων 

«κατά συλλογάς», πίνακας περιεχομένων και τέλος οι εικόνες, τέσσερις όλες κι όλες.  

Δυο πίνακες του Νικηφόρου Λύτρα, ένας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και η 

φωτογραφία του αγάλματος του Ερμή του Πραξιτέλη, όλα σε ασπρόμαυρη εκτύπωση.  

 

3.5.9. Νεοελληνικά Αναγνώσματα  ΣΤ΄ Γυμνασίου 

 

Η Γλωσσική διδασκαλία με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα προέβλεπε  μεταξύ 

άλλων σ’ αυτή την τάξη ανάλυση του ρητορικού ύφους, επισκόπηση της ελληνικής 

γλώσσας από του Ομήρου μέχρι σήμερα, την αδιάλειπτο ενότητά της, τις δύο μορφές 

της νεοελληνικής γλώσσας,τη Δημοτική και την Καθαρεύουσα, την ιστορική 

προέλευση και εξέλιξη κάθε μιας αλλά και την ιστορική ορθογραφία.  

Η Διδασκαλία των κειμένων προέβλεπε τηνολοκλήρωση της διδασκαλίας της 

νεοελληνικής γραμματείας, τη συστηματική εισαγωγή των μαθητών στη μελέτη του 

θεάτρου, ως ιδιαίτερου λογοτεχνικού είδους, την ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης στην 

νεοελληνική γραμματεία, τα είδη των θεατρικών έργων, τα βασικά γνωρίσματα κάθε 

είδους, τα κύρια στοιχεία του θεατρικού έργου (υπόθεση, πλοκή, πρόσωπα, σκηνική 

οικονομία, διάλογος, κλπ.), τις επιδράσεις της αρχαίας δραματικής τέχνης και του 

νεότερου ευρωπαϊκού θεάτρου στη διαμόρφωση του νεοελληνικού θεάτρου, τις 

θεατρικές παραστάσεις και τους παράγοντές τους (έργο, θέατρο, ηθοποιοί, 

σκηνοθέτης, σκηνογράφος, κλπ.).Επίσης την  επίδραση του αρχαίου Ελληνικού 
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δράματος στη νεότερη δραματική τέχνη. Ο Σαίξπηρ, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ,... Σύγκριση 

αυτών με τους δραματικούς ποιητές της αρχαίας Ελλάδος. 

Τα κείμενα των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων έχουν επιλεγεί από τους Καλαμ-

ατιανό, Λάγιο και Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφελλή 

Το βιβλίο περιέχει πεζά και ποιήματα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών. Ο 

πεζός λόγος ανήκει στους ρητορικούς λόγους, στις διηγήσεις, περιγραφές και στα 

ευθυμογραφήματα. Ο ποιητικός λόγος είναι έντεχνος και δημοτικός. Στο τέλος 

υπάρχουν κείμενα από την ιταλική, τη γαλλική, την αγγλική λογοτεχνία. 

Στο πρώτο μέρος του περιλαμβάνονται ρητορικοί λόγοι. Εφαρμόζεται δηλαδή 

η απαίτηση του Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία των ρητορικών λόγων. 

Τα κείμενα είναιπρώτα ο «Λόγος του αειμνήστου Βασιλέως των Ελλήνων Παύλου εις το 

ΠανεπιστήμιονΑθηνών», αρχίζει με ομιλία του ανώτατου άρχονταπαρόλο που έχουν 

συγκρουστεί οι πρωταίτιοι της χούντας με τον βασιλιά Κωνσταντίνο Β΄ που 

διαδέχθηκε τον βασιλιά Παύλο, ακολουθεί ο «Λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα» 

και ο «Λόγοςεπιμνημόσυνος εις Παύλον Μελάν» του Σπ. Λάμπρου και αφορά τον πιο 

γνωστό Μακεδονομάχο, τον αξιωματικό του ελληνικού στρατού, Παύλο Μελά. 

Ακολουθεί η ενότητα Διηγήματα-Διηγήσεις, με έργα όπως «Παναγία Η 

Γλυκοφιλούσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Το φίλημα» του Μιχαήλ Μητσάκη, 

«Ναυάγια» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, «Παραδόσεις» του Νικολάου Πολίτου, πατέρα 

της ελληνικής λαογραφίας. 

Άλλες ενότητες στο βιβλίο είναι: 

Απομνημονεύματα-Βιογραφίαι-Χρονικά, με αποσπάσματα από τα 

«Απομνημονεύματα» του Ιωάννη Μακρυγιάννη που αναφέρονται σε σταθμούς της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821, κείμενα για τον Κολοκοτρώνη, τον πόλεμο του 

1940-41,κ.ά.  

Στη σελίδα 80 και στο κείμενο «Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-41» του Αλ. 

Παπάγου, ο συγγραφέας παραθέτει πολλά εγκωμιαστικά σχόλια και απόψεις 

Γερμανών αξιωματικών για την αντίσταση της Οχυρωματικής Γραμμής Μεταξά.«Την 

ανδρείαν, την μαχητικότητα και τον ηρωισμόν των ελληνικών δυνάμεων, ως και την 

αξίαν της ημετέρας οχυρώσεως εξετίμησαν και αυτοί οι  Γερμανοί.» Οι στρατιώτες 

που υπερασπίστηκαν τα οχυρά αν και δεν διέθεταν αεροπορικές δυνάμεις ούτε ήταν 

πολυάριθμοι, κατόρθωσαν να αμυνθούν με αποτέλεσμα να παραδοθούν τα οχυρά και 

να μην καταληφθούν. 
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Συνεχίζοντας παρακάτω στη σελίδα 81 «Ο Γερμανός διοικητής ... εξέφρασεν 

ανεπιφύλακτον θαυμασμόν δια την μαχητικότητα των ελληνικών στρατευμάτων και 

την αξίαν της οχυρώσεως. Προσέθεσεν ότι επολέμησεν εις την Πολωνίαν και εις την 

Γαλλίαν αλλ’ ότι ουδαμού συνήντησε τόσον αποτελεσματικήν και φθοροποιόν 

αντίστασιν  όπως εις την Ελλάδαν.» Εξαίρεται η ανδρεία των Ελλήνων σε αντίθεση με 

τους άλλους λαούς που υποδουλώθηκαν από τους Γερμανούς, η ευφυία τους ως προς 

την κατασκευή των οχυρών, οι μαθητές αισθάνονται εθνικά υπερήφανοι και καθήκον 

τους είναι να υπερασπιστούν την πατρίδα με τον ίδιο τρόπο. 

 

Ακολουθεί η ενότητα Μελέται-Διατριβαί-Επιστολαί, με κείμενα όπως «Η 

προέλευσις και η αξία των δημοτικών ασμάτων» του Ν.Γ. Πολίτη»,«Το νόημα της 

Ελευθερίας» του Κ. Γεωργούλη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Νέα Εστία το 1945 

και αναφέρεται στην αντίσταση των Ελλήνων κατά της Γερμανικής επίθεσης στην 

Ελλάδα.Στη σελ 96 στην τελευταία παράγραφο «Σύμφωνα με την παρακέλευση των 

προγόνων του είδε την ευδαιμονία του στην ελευθερία του, και αυτήν πάλι την 

εστήριξε στην ευψυχία του.... Γι’ αυτό αξίζει στον λαό των Ελλήνων ο πρώτος 

νικητήριος στέφανος.» Οι Έλληνες δε χρειάζονται υλικά αγαθά για να είναι 

ευδαίμονες. Η ελευθερία τους που είναι το υπέρτατο αγαθό είναι το παν και γι’ αυτό 

νίκησαν τον πανίσχυρο Άξονα στηριζόμενοι αποκλειστικά στη δύναμη της ψυχής τους 

αφού ο οπλισμός τους ήταν πολύ κατώτερος του εχθρού. 

Στη συνέχεια ανθολογούνται ο«Νεοελληνικός Πολιτισμός» του Ίωνα 

Δραγούμη, αι«Πολιτικαί Παραινέσεις προς τους Έλληνας» του Αδαμάντιου Κοραή, 

«Παύλου Μελά Επιστολή» εκ Μακεδονίας, κ.ά.  

Λογοτεχνικαί Κριτικαί-Τεχνοκριτικά, κείμενο με τον τίτλο «Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης», του Φώτου Πολίτου, «Κωστής Παλαμάς» του Δ. Κακλαμάνου, «Η 

τέχνη του Γκρέκο» του Ζαχαρία Παπαντωνίου. 

Επιστήμη-Φιλοσοφία: Ο Πλάτων πνευματικός αρχηγέτης των αιώνων, του Κ. 

Γεωργούλη, «Η ελληνική έννοια του ανθρώπου», του Κ. Βουρβέρη, κ.ά. 

Χαρακτηρισμοί –Περιγραφαί-Ταξιδιωτικαί Εντυπώσεις: «Ανδρέας Μιαούλης», 

του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, «Ο Άθωνας» του Αλ. Μωραιτίδου, «Προς την 

Μακεδονίαν», του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου,  

Πεζοτράγουδα-Στοχασμοί-Παροιμίαι: «Παροιμίαι», Ν. Πολίτου, « Στοχασμοί», 

Ανδρέα Λασκαράτου, «Η ζωή», του Ζαχαρία Παπαντωνίου, κ.ά.  
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Ευθυμογραφήματα, στην ενότητα αυτή υπάρχει μόνο ένα έργο, «Ο επικήδειος» 

του Ιωάννη Κονδυλάκη.  

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται ο Ποιητικός λόγος. Η πρώτη ενότητα έχει 

έργα της δημοτικής ποίησης,Α)Δημοτικά Τραγούδια: 

α)Ιστορικά δημοτικά τραγούδια, «της Λένως του Μπότσαρη», «της Δέσπως», 

«Μεσολόγγι»,  

β) Παραλλαγαί, «Τουνεκρού αδερφού» και γ)Μοιρολόγια. 

 Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνεται 

Β) Έντεχνος ποιητικός λόγος: με πολύ γνωστά ποιήματα που πολλά υπάρχουν 

και στα εγχειρίδια των άλλων τάξεων, των Σολωμού, Κάλβου, Μαβίλη, Σκίπη, 

Παπαρρηγόπουλου, Καβάφη, Παλαμά, Πορφύρα, κ.ά. Εδώ αξίζουν ιδιαίτερης 

αναφοράςτα δυο τελευταία ποιήματα. Είναι δυο ποιήματα του Κύπριου λογοτέχνη 

Δημήτριου Λιμπέρτη, ΕΙΜΑΣΤΗΝ TCHΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ‘ΜΑΣΤΗΝ, ΝΑ ‘ΤΟΥΝ ΝΑ 

ΘΩΡΟΥΣΑΤΕ. Στόχος όπως αναφέρεται και στον πρόλογο του πρώτου να 

κατανοήσουν τα Ελληνόπουλα ότι στα έργα τόσο τα πεζά όσο και τα έμμετρα των 

Κύπριων λογοτεχνών «καταφαίνεται η Ελληνική εθνική συνείδησις του λαού της 

Κύπρου και προβάλλεται ακίβδηλος η Ελληνική ψυχή  και ο χαρακτήρ των Κυπρίων».   

Και μια τρίτη ενότητα που αφορά τα Σατιρικά ποιήματα. Επιλέχθηκαν 4 

ποιήματα και είναι όλα του Γεώργιου Σουρή, «Οι Έλληνες λόγιοι»,έμμετρη 

συνέντευξη του λογοτέχνη στην εφημερίδα «Άστυ», της 29ης Μαρτίου του 1893, στην 

οποία εκφράζει τη γνώμη του για τους λογίους εκείνηςτης εποχής, «Τι κόσμος», «Η 

ζωγραφιά μου» και τέλος «Εις τα θεμέλια του φρενοκομείου». 

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει η ενότητα Έμμετρα Δράματα, η οποία όμως 

περιλαμβάνει μόνο ένα απόσπασμα από το έργο «Φαύστα», του Δημήτρη Βερναδάκη, 

εμπνευσμένο από τη δεύτερη σύζυγο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τη Φαύστα, και το 

οποίο όταν πρωτοεμφανίσθηκε στη σκηνή παιζόταν συγχρόνως από δυο θιάσους στην 

Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Στη συνέχεια υπάρχει το Α΄ Επίμμετρον με έργα Αττικίζουσας Βυζαντινής 

Λογοτεχνίας. Και ακολουθεί το Β΄ Επίμμετρον με κείμενα από την  Ξένη Λογοτεχνία 

(ιταλική, γαλλική, γερμανική, πολωνική και αγγλική λογοτεχνία).Από την ιταλική 

ξεχωρίζει «Η Κόλασις» του Δάντη. Από τη γαλλική «Ο Ελληνικός Ύμνος» του Φρ. 

Μιστράλ, απόσπασμα από το «Οδοιπορικόν» του Σατωβριάνδου, (Αθήνα και 

Ακρόπολη), «Ελληνική Αρχιτεκτονική», του Ιππόλυτου Ταιν. 
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Απόσπασμα από τη θεατρική ποιητική σύνθεση (τραγωδία) του Γκαίτε, 

«Φάουστ», σε μετάφραση Κ. Χατζόπουλου, και «Ο βουτηχτής» του Σίλλερ. 

Από την πολωνική λογοτεχνία σε μετάφραση Ιωάννη Συκουτρή περιλαμβά-

νεται το «Μεταφράσεις και πρωτότυπα» του Θαδδαίου Τσιλίνσκυ. 

Στο τέλος της ύλης υπάρχει απόσπασμα δύο σκηνών από τις οποίες 

«προβάλλουν οι διαφορετικοί χαρακτήρες των κυριότερων προσώπων της τραγωδίας»  

από το θεατρικό έργο (ιστορική τραγωδία σε πέντε πράξεις) του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ 

«Ιούλιος Καίσαρ» σε μετάφραση Κ. Καρθαίου, «ΑΝ» Ρ. Κίπλινγκ,σε μετάφραση 

Νικόλαου Καρβούνη, ο «Οδυσσέας», του Τέννυσον σε μετάφραση Μαρίνου Σιγούρου. 

Ακολουθούν οι εικόνες και τα περιεχόμενα. 

 

 

 

 

3.5.10 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Άλλο ένα εγχειρίδιο που αφορά την Νεοελληνική γλώσσα κυκλοφόρησε το 

1967.  Πριν την κατάργηση του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  

κυκλοφόρησε από τον ΟΕΔΒ, το 1967, την «Ανθολογία Νεοελληνικών Κειμένων», Δια 

τας εξετάσεις του Ακαδημαικού Απολυτηρίου, όπως χαρακτηριστικά επιγράφεται το 

εξώφυλλο, τυπωμένη εν Αθήναις και όπως σημειώνεται στις τελευταίες σελίδες 

πρόκειται για την Γ΄ έκδοσή του. 

Βέβαια  η σχετική απόφαση με την οποία εκδίδεται είναι η 14666/10-2-1967. 

Από την αναφορά αυτή στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου αντιλαμβανόμαστε ότι η 

έγκριση για την έκδοσή του δόθηκε από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας. Προφανώς κυκλοφόρησε, επειδή προϋπήρξετου στρατιωτικού πραξικο-

πήματος, η σχετική έγκριση. Από άποψη περιεχομένου το βιβλίο αυτό έχει πρώτα τα 

κείμενα της πεζογραφίας και ακολουθεί η ποίηση. Στη θεματολογία του εντάχθηκαν 

αρκετά δημοτικά τραγούδια και κείμενα της Κρητικής λογοτεχνίας. Πολλά από τα 

κείμενα περιέχονται στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα διάφορων τάξεων. 

Ως πρώτο κείμενο επιλέχθηκαν οι «Πολιτικαί Παραινέσεις προς τους Έλληνας», 

το κείμενο έχει ημερομηνία Εν Παρισίοις 5 Σεπτεμβρίου 1821, συγγραφέας του είναι 
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Ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας από τους Δασκάλους του Γένους. Δεύτερο κείμενο είναι 

απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη, ακολουθούν τα 

διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Παναγιά η Γλυκοφιλούσα», «Η 

Σταχομαζώχτρα», το έργο του Ιωάννη Κονδυλάκη«Ο επικήδειος», το κλασικό έργο 

όσον αφορά τα εγχειρίδια της νεοελληνικής γλώσσας του Μιχαήλ Μητσάκη«Το 

φίλημα» και τα έργα του Ανδρέα Καρκαβίτσα «Το Γιούσουρι», και «Ναυάγια».  

Ακολουθεί η ποίηση με πολλά ποιήματα. Ξεκινά με Δημοτικά Τραγούδια και 

καταλήγει με την επώνυμη ποίηση. 

 

 

 

3.5.11 Συμπεράσματα 

Για τη διδασκαλία των Ελληνοπαίδων ως προς την ελληνική γλώσσα ο τίτλος 

των βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό είναι Νεοελληνικά 

Αναγνώσματα με μορφή εντελώς διαφορετική από τα σημερινά βιβλία της 

διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν κατά τη 

διάρκεια της Επταετίας πολλά από τα οποία περιέχουν αναφορές σε αυτήν. 

Τα βιβλία του ανώτερου κύκλου του γυμνασίου διαφοροποιούνται αρκετά ως 

προς το περιεχόμενο των ανθολογημένων κειμένων καθώς απευθύνονται σε μαθητές 

μεγαλύτερης ηλικίας, με περισσότερες γνώσεις και πιο ανεπτυγμένη κρίση. 

Από τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων της γλώσσας διαπιστώθηκε ότι 

αποτυπώθηκαν σ’ αυτά οι εθνικές περιπέτειες, οι ιδεολογικές αποχρώσεις, και γ’ αυτό 

το λόγο αποτελούν τον καθρέφτη της πορείας του ελληνικού έθνους από την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα. Προτεραιότητα διαχρονικά είχε η ιδεολογική 

λειτουργία του σχολείου. Τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα του γυμνασίου όπως και τα 

Αναγνωστικά του δημοτικού δεν λειτουργούσανμόνο ως εργαλείο διδασκαλίας της 

μητρικής γλώσσας.Ήταν βιβλία που περιείχαν ετερόκλητα κείμενα που είχαν επιλεγεί 

με κριτήρια τα οποία δεν ήταν αμιγώς λογοτεχνικά. Άλλωστε δεν πρέπει να 

παραβλεφθεί ότι υπήρχε πάντοτε η επισήμανση στα αναλυτικά προγράμματα ότι 

έπρεπε να ανθολογούνται από εγκεκριμένες συλλογές. Επιλέγονταν κάθε φορά για να 

υπηρετήσουν εθνικοθρησκευτικά ιδεώδη και πολιτικές σκοπιμότητες. Τα βιβλία ήταν 
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οικογενειοκεντρικά, προγονόπληκτα, πρόβαλαν έντονα την πατρίδα, ήταν θρησκευ-

τικά προσανατολισμένα και φιλικά διακείμενα προς το πολίτευμα της βασιλείας.Οι 

διαμάχες κινούνταν σε δυο άξονες, της γλώσσας και των θεμάτων που επιλέγονταν να 

περιληφθούν σε αυτά.Το γλωσσικό ζήτημα, η αρχαιολατρεία, οι εθνικές σκοπιμό-

τητες και τα αναλυτικά προγράμματα καθόριζαν γενικά την επιλογή κειμένων. 

Με την υπάρχουσα επιλογή κειμένων δεν υπήρχε η πρόθεση καλλιέργειας της 

γλωσσικής ικανότητας των εφήβων παρόλο που στα αναλυτικά προγράμματα δίνονταν 

σαφείς οδηγίες τόσο ως προς τη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού 

όσο και φαινομένων για τη διάκριση της δημοτικής γλώσσας από την καθαρεύουσα.  

Δίδασκαν τα κείμενα με σκοπό την εξαγωγή αντίστοιχων διδαγμάτων κυρίως φρονη-

ματισμού και σε μεγάλο βαθμό καλλιέργειας της εθνικής συνείδησης, για να αντιλη-

φθούν οι μαθητές ότι η ελληνική φυλή έχει συνέχεια και για να παραδειγματιστούν 

από τα ανδραγαθήματα των ηρωικών μορφών του έθνους. 

Τα πρότυπα, οι αξίες, οι αντιλήψεις που υπήρχαν στα κείμενα επηρέαζαν τους 

μαθητές και αφομοιώνονταν πολύ εύκολα. Έτσι τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα με 

πολύ αποτελεσματικό τρόπο διαμόρφωναν την ιδεολογία των μαθητών. Υπήρχαν 

άμεσα και έμμεσα μηνύματα, προθέσεις, και αποσιωπήσεις των συγγραφέων των 

βιβλίων,  αξίες, θεσμοί που προβάλλονταν μέσα από τα κείμενα. 

«Κείμενα των οποίων η θρησκευτική, ηθική, πατριωτική, οικογενειακή, 

κοινωνική, ιστορική κοσμοαντίληψη απαντάται στο τρίπτυχο «Πατρίς–θρησκεία-

οικογένεια».Η θρησκεία «εξαρτά τα φυσικά φαινόμενα από την υπερφυσική βούληση 

και μεταμφιέζει τα κοινωνικά φαινόμενα σε φυσικά»94 

«Τα βιβλία δεν περιλαμβάνουν μόνο λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και ποικίλα 

άλλα, όπως διατριβές, πανηγυρικούς λόγους κ.ά., με ηθικοπλαστικό περιεχόμενο, που 

οι ανθολόγοι φαίνεται να επιλέγουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν την κυρίαρχη 

ιδεολογία.»95 

Άλλωστε το αναλυτικό πρόγραμμα ως προς τα κείμενα με ηθικοπλαστικό 

περιεχόμενο όριζε, «Δια της βιώσεως του ιδεολογικού και αξιολογικού περιεχομένου 

...πλουτίζεται η συναισθηματική εμπειρία των και εκλεπτύνεται η ευαισθησία των, 

                                                        
94 Στο ίδιο, σελ 9 

95 Στο ίδιο, σελ. 9 
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προκαλούνται βουλητικαί παρορμήσεις προς μίμησιν ιδανικών προτύπων και εξυψούται 

το ηθικόν φρόνημα».  

Τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα τόσο με τις μεγάλες θεματικές τους ενότητες 

όσο και με τα έργα της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας συνεχίζουν να καλλιεργούν 

την λατρεία της αρχαιότητας, την ελευθερία του γένους, την πίστη στην Ορθοδοξία, 

τις αποδεκτές ηθικές αξίες, την οικογένεια, την αγάπη για την Ελλάδα και τη φύση. 

Τα κείμενα επιλέχθηκαν με στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η 

αρχαιότητα, τα δημοτικά τραγούδια, η βυζαντινή λογοτεχνία είναι συνέχεια της ίδιας 

γλώσσας και του ίδιου πολιτισμού. Αξίζει να τονιστεί ότι τα Νεοελληνικά 

Αναγνώσματα ανατυπώνονταν ακριβώς τα ίδια με τα περιεχόμενα στις ίδιες σελίδες 

αφού ήταν όλα παλαιότερες εκδόσεις και δεν προέβαιναν σε αλλαγές οι συγγραφείς 

τους. Τα κείμενα ανήκαν σε αντιπροσωπευτικούς λογοτέχνες των σχολών στις οποίες 

ανήκαν και οι πιο πολλοί εμφανίζονται με περισσότερα από ένα κείμενα. Υπάρχουν 

κείμενα που εμφανίζονται σχεδόν σε όλα τα εγχειρίδια, δηλαδή οι μαθητές μπορεί να 

διδάσκονταν το ίδιο λογοτεχνικό έργο και τα έξι χρόνια του γυμνασίου.  

Γενικά στη διάρκεια της δικτατορίας διατηρήθηκε ο φρονηματισμός του 

μαθητικού πληθυσμού και η ιδεολογία μέσω των σχολικών εγχειριδίων όπως 

επικρατούσε και τα προηγούμενα χρόνια.. 

Ως προς τα έργα των λογοτεχνών τα οποία επέλεξαν οι συγγραφείς των 

βιβλίων  ανήκουν στην Κρητική λογοτεχνία, στην Επτανησιακή Σχολή, σε ποιητές 

επηρεασμένους από τη Σολωμική παράδοση, λογοτέχνες που έγραψαν στη δημοτική ή 

την απλή καθαρεύουσα, κείμενα συγγραφέων που έδωσαν στους Έλληνες τη 

συνείδηση της ιστορικής τους ενότητας, κείμενα στα οποία γίνεται η συσχέτιση του 

εθιμικού βίου των νεότερων Ελλήνων με ανάλογα έθιμα των αρχαίων 

Ελλήνων.Διάχυτη είναι η αίσθηση της Εθνικής έξαψηςπου διακατείχε τον 

διανοούμενο ελληνισμό, τα όνειρα του γένους μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αν 

καλλιεργούσαμε τον εθνισμό μας, αν μέναμε πιστοί στο ελληνικό όραμα.Στο 

εγχειρίδιο της Ε΄ γυμνασίου  διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 2 κείμενα του  Στρατή 

Μυριβήλη ο οποίος συγκαταλέγεται στους πεζογράφους της γενιάς του 30 

Όσον αφορά  τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας και των Αναγνωστικών για 

την Δημοτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια) και των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων για 

τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη διάρκεια της Επταετίας,είναι σαφές ότι 

υπηρετούνται οι εθνικοί, θρησκευτικοί και ηθικοί στόχοι τόσο οι διαχρονικοί όσο και 

του Καθεστώτος των Συνταγματαρχών. 
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Χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερες εκδόσεις και για τα δύο μαθήματα, πολλά από 

τα εγχειρίδια διδάσκονταν μάλιστα για είκοσι χρόνια. Διαφοροποιήθηκαν κάποια από 

τα βιβλία της ιστορίας αφού τα πιστεύω του καθεστώτος που έπρεπε να διαχυθούν 

στον ελληνικό λαό οδήγησαν σε περιορισμένης έκτασης έκδοση νέων εγχειριδίων και 

στον εμπλουτισμό της ύλης κάποιων από τα ήδη κυκλοφορούντα. Αρκετά δε από τα 

εγχειρίδια χρησιμοποιήθηκαν και στα χρόνια της πρώτης περιόδου της 

Μεταπολίτευσης. 
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