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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο, διαχρονικά, αποτέλεσε το πεδίο παρεμβάσεων 

και απόπειρας ελέγχου της σχολικής γνώσης από τα σύγχρονα έθνη- κράτη στην 

προσπάθειά τους να διαμορφώσουν την εθνική ταυτότητα των νέων μελών της 

κοινωνίας και να επιτύχουν την ομοιογένεια στο εσωτερικό της. Σε αυτή την 

κατεύθυνση καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, στα 

οποία αποκρυσταλλώνονται συγκεκριμένες αναπαραστάσεις για τον εθνικό εαυτό και 

τον εθνικό άλλο. Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι αναπαραστάσεις του εθνικού 

εαυτού και του εθνικού άλλου μέσα από την περίπτωση της ελληνικής επανάστασης 

του 1821 όπως αυτή παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια της ΣΤ΄ Δημοτικού της 

περιόδου 1975- 2019. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται αφενός  στην ιστορία ως σχολικό μάθημα 

και στους σκοπούς που καλείται να εξυπηρετήσει και αφετέρου στα σχολικά εγχειρίδια 

ιστορίας, στον ρόλο και στις λειτουργίες τους ως αναπόσπαστα στοιχεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται ο 

σκοπός και τα ερωτήματα της έρευνας, οι μεθοδολογικές επιλογές, η ανάλυση του 

υλικού καθώς επίσης και οι διαπιστώσεις και τα θέματα για συζήτηση που προκύπτουν 

από την έρευνα. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την ανάλυση των εγχειριδίων είναι η 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έρευνας, τα 

σχολικά εγχειρίδια της περιόδου 1975- 2019 διακρίνονται για τα έντονα εθνοκεντρικά 

στοιχεία τους και τις αρνητικές αναπαραστάσεις που αναπαράγουν για τον εθνικό άλλο 

παρά τις  λιγοστές εκσυγχρονιστικές προσπάθειες που παρατηρούνται στα τέλη του 

20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: εθνικός εαυτός, εθνικός άλλος, σχολικά εγχειρίδια, ιστορία, Ελληνική 

Επανάσταση, 1821, εθνοκεντρισμός 
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ABSTRACT 

The course of History in schools, over time, has been the field of interventions and 

attempts to control school knowledge by  the modern nation-states in their effort to 

shape the national identity of the young members of society and achieve homogeneity 

within it. In this regard, school textbooks play a decisive role, in which specific 

representations of the national self and the national other are crystallized. The present 

study examines the representations of the national self and the national other through 

the case of the Greek revolution of 1821 as presented in the textbooks of the 6th grade 

of Primary School during the period 1975-2019. The study consists of two parts, the 

theoretical and the research. The theoretical part refers, firstly, to the history as a school 

subject and to the aims that it is called to serve and, secondly, to the history textbooks, 

to their role and functions as integral elements of the educational process. The research 

part of the study presents the purpose and questions of the research, the methodological 

choices, the analysis of the material as well as the findings and the topics for discussion 

that emerge from the research. The method chosen for the textbooks’ analysis is the 

qualitative content analysis. According to the findings of the research, the textbooks of 

the period 1975-2019 are distinguished for their strong ethnocentric elements and the 

negative representations they reproduce for the national other despite the few 

modernization efforts observed in the late 20th and early 21st century. 

 

Keywords: national self, national other, school textbooks, history, Greek Revolution, 

1821, ethnocentrism  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    Το μάθημα της ιστορίας συγκαταλέγεται μαζί με την Γλώσσα και τη Γεωγραφία στα 

λεγόμενα φρονηματιστικά, σε αυτά δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για την ενστάλαξη 

ορισμένων αξιών στους μαθητές και τη διαμόρφωση της εθνικής τους ταυτότητας 

σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα και τις επιδιώξεις της εκάστοτε κοινωνίας. 

(Αδάμου- Ράση, 2004: 331- 332, Fuchs, 2011: 20) Προς αυτή την κατεύθυνση 

επιδιώκεται μέσω του μαθήματος της ιστορίας να σχηματιστούν συγκεκριμένες 

αναπαραστάσεις για τον εθνικό εαυτό και τον εθνικό άλλο. Οι έρευνες σε αυτή την 

κατεύθυνση (Φραγκουδάκη, Δραγώνα, 1997, Καψάλης, Μπονίδης, Σιπητάνου, 2000, 

Κόκκινος, Νάκου, 2004, Ανδρέου, 2007, κ.ά) έχουν αποδείξει ότι οι αναπαραστάσεις 

του εθνικού άλλου σχηματίζονται σε πλήρη αντιπαραβολή με τον εθνικό εαυτό, 

εκθειάζοντας τον δεύτερο και δημιουργώντας εικόνες εχθρού για τον πρώτο.  

    Σε αυτή τη διαδικασία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα σχολικά εγχειρίδια 

ιστορίας. Το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατέχει 

κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελώντας τη σημαντικότερη πηγή 

πληροφόρησης των μαθητών, χρησιμοποιείται προκειμένου να επιτελέσει και άλλους 

ρόλους εκτός από αυτούς που του αποδίδονται ρητά. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007) 

Έτσι, λοιπόν, συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών 

προβάλλοντάς τους συγκεκριμένες αναπαραστάσεις για τον εθνικό εαυτό και το έθνος 

το οποίο προσωποποιείται αποκτώντας τη διάσταση μιας υπερτοπικής και 

υπερχρονικής, απόλυτα ομοιογενούς οντότητας. (Φραγκουδάκη, 1997: 145) 

Παράλληλα, μέσα στα εγχειρίδια ιστορίας επιχειρείται η δημιουργία αρνητικών 

στερεότυπων εικόνων για τους εθνικούς άλλους και ιδιαίτερα για τους γειτονικούς 

λαούς οι οποίοι αναδεικνύονται ως οι προαιώνιοι εχθροί του έθνους.  

    Αν και έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος ερευνών γύρω από αυτή τη θεματική, η 

σημασία της παρούσας εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι αυτή εστιάζει στην ελληνική 

επανάσταση του 1821, μία κορυφαία ιστορική στιγμή για τη διαμόρφωση της 

σύγχρονης ελληνικής εθνικής ταυτότητας που, ως τέτοια, προσφέρεται για ιδεολογική 

αφιοποίηση,  και μελετά την παρουσίασή της στα εγχειρίδια της περιόδου 1975- 2019, 

στη διάρκεια της οποίας σύμφωνα με έρευνες (Μπουζάκης, 2007: 74- 79, Tamisoglou, 

2010: 13) επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισμός των σχολικών εγχειριδίων. Με αφορμή, 



7 
 

μάλιστα, την επικείμενη επέτειο της συμπλήρωσης των 200 ετών από την έκρηξη της 

επανάστασης του 1821, θεωρήθηκε σκόπιμο στην παρούσα εργασία να διερευνηθούν 

οι αναπαραστάσεις τους εθνικού εαυτού και του εθνικού άλλου που επιχειρείται να 

διαμορφωθούν μέσα από την ιστορική αφήγηση της επανάστασης στα εγχειρίδια και 

να διαπιστωθεί αν τα εγχειρίδια της περιόδου αυτής προσκολλώνται στον 

εθνοκεντρισμό, αν προβάλλουν στερεότυπες εικόνες για τον εθνικό εαυτό και τον 

εθνικό άλλο και, τέλος, αν έχουν γίνει προσπάθειες εκσυγχρονισμού μέσα στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

    Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο 

πρώτο μέρος, αρχικά προσεγγίζεται το φαινόμενο του εθνοκεντρισμού στην 

εκπαίδευση από την θεσμοθέτηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στα σύγχρονα 

εθνικά κράτη καθώς επίσης και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η ιστορία ως 

σχολικό μάθημα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας από 

τους μαθητές και της απόκτησης ορισμένων προτύπων και αντιλήψεων που 

θεωρούνται αποδεκτές στην εκάστοτε κοινωνία. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τα 

σχολικά εγχειρίδια, τον ρόλο και τις λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν ως 

αναπόσπαστα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς επίσης και για τις 

πολιτικές γύρω από τα σχολικά εγχειρίδια που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Το 

θεωρητικό μέρος κλείνει με την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων τόσο στο εξωτερικό 

όσο και στην Ελλάδα όπου επιχειρείται μία επισκόπηση των σημαντικότερων ερευνών 

που αφορούν τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. 

    Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται ο σκοπός και τα 

ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, οι λόγοι επιλογής του θέματος και το υπό έρευνα 

υλικό. Γίνεται λόγος για τις συνθήκες συγγραφής και τον χαρακτήρα των εγχειριδίων 

και παρουσιάζονται τα τυπικά τους χαρακτηριστικά. Ακολουθεί η παρουσίαση των 

μεθοδολογικών εργαλείων που επιλέχθηκαν για την ανάλυση του υπό έρευνα υλικού. 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, ενώ όσον αφορά το 

μεθοδολογικό παράδειγμα της ανάλυσης αυτό είναι μικτό καθώς συνδυάζει στοιχεία 

της δόμησης περιεχομένου και της πρότυπης δόμησης. Στη συνέχεια, παρατίθεται η 

ανάλυση των εγχειριδίων. 

    Η εργασία κλείνει με τις διαπιστώσεις και τα θέματα για συζήτηση που προέκυψαν 

μετά την ανάλυση των εγχειριδίων.  
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1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.1. Εκπαιδευτικά συστήματα και εθνική ταυτότητα    

   Κάτω από το βάρος των επιδράσεων και των ριζικών κοινωνικών αλλαγών που 

επέφερε η βιομηχανική επανάσταση και οι οποίες μεταμόρφωσαν οριστικά την 

ευρωπαϊκή κοινωνία, τα εθνικά κράτη επιχείρησαν να εδραιώσουν τη δύναμή τους 

τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στις σχέσεις τους με τα άλλα κράτη προκειμένου να 

επιτύχουν τη διαιώνισή τους. Για το σκοπό αυτό θεσμοθετήθηκε η εκπαίδευση με τη 

συστηματική της μορφή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το εκπαιδευτικό σύστημα 

θεωρήθηκε ζήτημα ύψιστης σπουδαιότητας από τα εθνικά κράτη τα οποία 

θεσμοθέτησαν από το 1870 κι έπειτα την υποχρεωτική εκπαίδευση για όλους τους 

μαθητές. Το σχολείο επιφορτίστηκε με τον ιδεολογικό ρόλο της μετάδοσης των αξιών 

και των συμβολικών συστημάτων της κυρίαρχης ιδεολογίας σε όλα τα παιδιά, 

ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, στοχεύοντας στην μετάδοση συλλογικής συνείδησης 

και την καλλιέργεια εθνικής ταυτότητας στους μαθητές. (Αδάμου- Ράση, 2004: 331- 

332, Ζέρβας, 2018: 31)  

    «Η εθνική ταυτότητα ήρθε να αντικαταστήσει το κενό που δημιούργησε η κατάλυση 

των παραδοσιακών μορφών κοινωνικής οργάνωσης και να προσφέρει στα μέλη των 

σύγχρονων κοινωνιών νέα βάση κοινωνικής συνοχής μέσα από τη δημιουργία μίας 

φαντασιακής κοινότητας του έθνους που βασίζεται στη νέα νοηματοδότηση υπαρκτών 

κοινών πολιτισμικών χαρακτηριστικών». (Αβδελά, 1998: 42) Η εκπαίδευση θεωρήθηκε 

απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στα νεοσχηματισμένα εθνικά 

κράτη και για την μετάδοση των εθνικών ιδεών στο σύνολο της κοινωνίας. Με αυτόν 

τον τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα αναδείχθηκε ως ο κύριος μηχανισμός πολιτικής 

κοινωνικοποίησης και ανέλαβε «να εμφυσήσει στους νέους επιθυμητή κοινωνική 

συμπεριφορά μέσω της μετάδοσης επιλεγμένων γνώσεων, ορισμένης παιδείας, 

κοινωνικά αποδεκτών προτύπων συμπεριφοράς και της ενστάλαξης ορθών αξιών και 

ιδεών με στόχο να ενσωματωθούν αυτοί ιδεολογικά στην κοινωνία τους προκειμένου να 

την υπηρετήσουν αποτελεσματικά». (Αδάμου- Ράση, 2004: 332- 333) 

    Το κεντρικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σύστημα στόχευε αφενός στην μετάδοση 

γνώσεων και αφετέρου στην καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης. 

Επιφορτίστηκε, έτσι, με το ρόλο της άμβλυνσης των τοπικών, φυλετικών, πολιτισμικών 

και ταξικών διαφοροποιήσεων αντιπαραθέτοντάς έναντι αυτών την κοινή εθνική 
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υπαγωγή στη βάση της οποίας συγκροτήθηκαν ιστορικά τα σύγχρονα κράτη καθώς 

επίσης και τη διάδοση της εγγραμματοσύνης η οποία εξασφάλιζε την κοινωνική 

κινητικότητα, βασικό όρο για την αναπαραγωγή της βιομηχανικής κοινωνίας (Αβδελά, 

1998: 41, 43)  

   Γι’ αυτό το λόγο τα εθνικά κράτη μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων ανέλαβαν 

τον καθορισμό των προς διδασκαλία γνωστικών περιοχών και την ιεράρχησή τους. Ως 

εργαλεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 

επιστήμες και ιδιαίτερα η ιστορία στόχος της οποίας ήταν η διαμόρφωση της εθνικής 

συλλογικής μνήμης μέσα από την αναδόμηση της παράδοσης, του παρελθόντος και 

των ιστορικών γεγονότων γύρω από τα οποία συνδέονταν οι εμπειρίες τις εθνικής 

ομάδας. Η αναδομημένη «εθνική μνήμη» με τη σειρά της μεταδιδόμενη ως ιστορική 

γνώση, θα αποδείκνυε την ομοιογένεια και τη συνέχεια του έθνους και θα αναδείκνυε 

τη μοναδικότητα και την ανωτερότητά του σε σχέση με τα υπόλοιπα, προκαλώντας 

συναισθήματα εθνικής υπερηφάνειας και καλλιεργώντας την υποχρέωση στους πολίτες 

να υπερασπιστούν τα εθνικά σύνορα, τα ιδεώδη και τα οράματα του έθνους.(Αδάμου- 

Ράση, 2004: 334) 

    Ο επεκτατισμός και η αποικιοκρατία που χαρακτήριζαν τις πολιτικές των χωρών της 

Δυτικής Ευρώπης στα τέλη του 19ου αιώνα συνέβαλαν στην αναγόρευση της επιστήμης 

της Ιστορίας σε ηγεσία του εθνικισμού και η σχολική ιστορία ανέλαβε να γαλουχήσει 

τα παιδιά σύμφωνα με τα εθνικά ιδανικά και τα διδάγματα του εθνικού παρελθόντος 

το οποίο «κατασκευάζεται» για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών, επιδιώξεων 

και συμφερόντων των νεοσυσταθέντων εθνικών κρατών. (Αδάμου- Ράση, 2004: 334, 

Λιάκος, 2018: 43- 44, Repousi, Tutiaux- Guillon, 2010: 159) Η κοινή καταγωγή, η 

κοινή γλώσσα και θρησκεία και οι κοινές παραδόσεις κλήθηκαν να εδραιώσουν την 

εθνική ταυτότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε στις σύγχρονες κοινωνίες. Κεντρικό 

ρόλο στην αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας μετά τη δημιουργία του έθνους 

κράτους αποτέλεσε το ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα. (Αβδελά, 1998: 43) Προς αυτή 

την κατεύθυνση πορεύεται και η ελληνική σχολική ιστορία.  

1.2. Η σκοποθεσία της διδασκαλίας της ιστορίας στην Ελλάδα 

   Μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους το 19ο αιώνα η απαξιωτική  στάση των 

Ευρωπαίων απέναντι στο ελληνικό έθνος, αποτέλεσμα  της γεωγραφικής κατάταξης 

του ελληνικού κράτους στην αρνητικά αξιολογημένη Ανατολή καθώς επίσης και η 
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αμφισβήτηση της ιστορικής συνέχειας των Ελλήνων θα συμβάλλουν στην ανάδειξη 

της ιστορίας ως εργαλείου διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας. Επιπλέον, το 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο υπακούει και στην επιδίωξη συμφερόντων του 

ελληνικού κράτους εκείνης της εποχής όπως οι αλυτρωτικές βλέψεις. (Αδάμου- Ράσση, 

2004: 334) Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η συγκεκριμένη γνωστική περιοχή αναγορεύεται 

στην κατεξοχήν ενδεδειγμένη για εθνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση και καλείται να 

υπηρετήσει εξωιστορικούς, κυρίως, σκοπούς στους οποίους υποτάσσει ρητά στους 

ιστορικούς. (Αδάμου- Ράση, 2004: 334, Αβδελά, 1998: 25, 42) Μέσα από τη 

διδασκαλία της ιστορίας επιδιώκεται, λοιπόν, η καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας 

μέσα από την παρουσίαση του ελληνικού έθνους ως φυσικής, υπερχρονικής και 

υπερτοπικής οντότητας, η οποία διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτύπωση της εθνικής συνοχής και της 

κοινωνικής ενότητας. (Αβδελά, 1997: 42).  

   Τους σκοπούς και το περιεχόμενο του μαθήματος της ιστορίας ορίζουν στην Ελλάδα 

τα αναλυτικά προγράμματα, αν και δεν γίνονται σε όλα εκτενείς αναφορές στους 

σκοπούς αλλά περισσότερο στο περιεχόμενο. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν 

συνήθως προϊόν εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και ως τέτοια είναι λιγοστά και 

διάσπαρτα μέσα στο χρόνο, μας παρέχουν, όμως, πληροφορίες σχετικά με το πνεύμα 

της μεταρρύθμισης αλλά και για την εκπαιδευτική φιλοσοφία της εκάστοτε πολιτικής 

εξουσίας σε άμεση συνάρτηση με τη γενικότερη πολιτική της. Επίσης, μας δείχνουν τις 

αντιλήψεις της κάθε εποχής σχετικά με την ιστορία ως γνωστικό αντικείμενο αλλά και 

για τους επιδιωκόμενους στόχους που αυτή καλείται να καλύψει ως σχολικό μάθημα. 

(Αβδελά, 1998: 16) Γίνεται, λοιπόν φανερό σε συνδυασμό μάλιστα με τον ιδεολογικό 

και φρονηματιστικό ρόλο που προσδίδεται στο μάθημα της ιστορίας στα πλαίσια του 

εθνικού κράτους ότι η παρουσίαση του εθνικού παρελθόντος και των ιστορικών 

γεγονότων νοηματοδοτείται μέσα από τις εκάστοτε επιδιώξεις και τις ανάγκες της 

κρατικής οντότητας. 

    Μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα η ιστορία αποτελεί τμήμα του σχολείου ηθικής. 

Εστιάζει, δηλαδή, περισσότερο στη διαμόρφωση χαρακτήρων και την ανάπτυξη 

ηθικών δυνάμεων και λιγότερο στην παροχή γνώσεων και στην καλλιέργεια 

πνευματικών ικανοτήτων. Το πρόγραμμα του 1881 περιλαμβάνει την Ιστορία ως 

αυτόνομο σχολικό μάθημα το οποίο στοχεύει στην ηθική μόρφωση του παιδιού, στην 

ανάπτυξη εθνικού φρονήματος και στη συστηματοποίηση των διδασκόμενων 
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ιστορικών γνώσεων. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σηματοδοτεί και την 

καθιέρωση στην ελληνική σχολική ιστορία του τρίσημου σχήματος της ελληνικής 

ιστορίας (αρχαιότητα, Βυζάντιο, Νεότερη Εποχή) όπως το διατύπωσε ο Κωνσταντίνος 

Παπαρηγόπουλος. (Αβδελά, 1998: 18- 20) 

    Το πρώτο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου συντάσσεται το 

1894 το οποίο δεν προβλέπει συγκεκριμένους στόχους για το μάθημα της ιστορίας, 

προσδιορίζει όμως τη διδακτέα ύλη. (Αβδελά, 1998: 20- 21) 

    Το επόμενο αναλυτικό πρόγραμμα για το δημοτικό σχολείο συντάσσεται το 1913 

και αποτελεί μέρος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας των δημοτικιστών του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν επιφέρει κάποια σημαντική 

αλλαγή για το μάθημα της ιστορίας σε σύγκριση με το προηγούμενο. Οι δημοτικιστές, 

μάλιστα, αντιτιθέμενοι στον κλασικισμό θα υποστηρίξουν την πολιτιστική συνέχεια 

του ελληνισμού, τη σημασία της ορθοδοξίας ως συστατικό στοιχείο της ελληνικής 

ταυτότητας και την έμφαση στη σύγχρονη εποχή ως απόληξη της ιστορικής πορείας 

του έθνους. (Αβδελά, 1998: 21) 

   Εκτενής αναφορά στους στόχους του μαθήματος της ιστορίας γίνεται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του δημοτικού του 1957 το οποίο όμως δεν θα εφαρμοστεί. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα συγκαταλέγει την ιστορία στα λεγόμενα πατριδογνωσιακά 

μαθήματα μαζί με την πατριδογνωσία, την αγωγή του πολίτη και την γεωγραφία. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον μαθητή να αποκτήσει γνήσια ιστορική 

συνείδηση η οποία ακολουθώντας το μετεμφυλιακό πνεύμα της εποχής ταυτίζεται 

αποκλειστικά με τον πατριωτισμό και την δόξα των προγόνων. (Αβδελά, 1998: 22) 

   Το επόμενο αναλυτικό πρόγραμμα που αφορά το δημοτικό σχολείο είναι αυτό του 

1969 το οποίο αποτελεί εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της στρατιωτικής 

δικτατορίας. Σκοπός της ιστορίας και πάλι είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τον 

ιστορικό βίο του ελληνικού έθνους, να αντλήσουν διδάγματα από την ελληνική 

ιστορία, να καλλιεργήσουν το συναίσθημα της φιλοπατρίας και να προετοιμαστούν 

ψυχικά και πνευματικά για να γίνουν χρήσιμα μέλη της πολιτικής και εθνικής 

κοινότητας των Ελλήνων. Η έμφαση και σε αυτήν την περίπτωση δίνεται στην 

ανάπτυξη του εθνικού φρονήματος, ενώ οι επιμέρους στόχοι που αφορούν στην 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και των αιτιωδών σχέσεων εξυπηρετούν απλώς τον 

κεντρικό στόχο. (Αβδελά, 1998: 23) 
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    Η μεταπολίτευση του 1974 θα μετατοπίσει ως έναν βαθμό το κέντρο βάρους του 

μαθήματος εισάγοντας στους στόχους αφενός την ευρωπαϊκή διάσταση και αφετέρου 

μία μεγαλύτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά της ιστορικής γνώσης. Βασικός στόχος 

του μαθήματος, όμως, παραμένει για ακόμη μία φορά η εθνική διαπαιδαγώγηση. Στο 

αναλυτικό πρόγραμμα για το δημοτικό του 1977 ορίζεται ως στόχος του μαθήματος 

της ιστορίας η κατανόηση των πολιτικών γεγονότων και των πολιτιστικών στοιχείων 

που συνθέτουν το ιστορικό παρόν και παρελθόν του ελληνικού έθνους, την ανάπτυξη 

του αισθήματος της φιλοπατρίας και την προετοιμασία για ενσυνείδητη και ελεύθερη 

συμμετοχή στη ζωή του ελληνικού λαού και της ευρύτερης κοινότητας των λαών. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν πρόκειται για κάποια τομή σε σχέση με τις 

προηγούμενες δεκαετίες απλά για μία διεύρυνση των στόχων του μαθήματος. Ωστόσο, 

οι στόχοι αποκτούν ιεραρχική σχέση και αυτοί που αφορούν άμεσα την ιστορική γνώση 

και μεθοδολογία υποτάσσονται σε αυτούς που αφορούν την εθνική διαπαιδαγώγηση. 

(Αβδελά, 1998: 24) 

   Από το 1981 και μετά καθιερώνονται και διευρύνονται οι τροποποιήσεις στο 

συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από 

το αρχικό. Τη δεκαετία του 1980 το αναλυτικό πρόγραμμα ιστορίας του δημοτικού 

εισάγεται με τον βασικό στόχο ο οποίος χωρίζεται σε τρία σκέλη: να γνωρίσουν τα 

παιδιά την ιστορία του ελληνικού έθνους και της ιδιαίτερης πατρίδας τους καθώς και 

τα σημαντικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας, κυρίως όσα συνδέονται με την 

ελληνική, να αναπτύξουν ιστορικό τρόπο σκέψης και να εξοικειωθούν με τις ιστορικές 

μεθόδους, έτσι ώστε να ενδιαφερθούν για την ιστορική διερεύνηση και να μάθουν να 

αξιολογούν σωστά και να φρονηματίζονται από το παρελθόν και συγχρόνως να 

αγαπήσουν την πατρίδα τους και τη δημοκρατία ώστε να γίνουν καλοί πολίτες. Καθώς, 

όμως, η ανελαστικότητα του προγράμματος και της ύλης δεν αφήνει περιθώρια στους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ενεργό δράση και πρωτοβουλία και 

δεν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συγκεντρώσουν το δικό τους ιστορικό 

υλικό και να επιχειρήσουν τον έλεγχο της εγκυρότητάς του προκύπτει και σε αυτήν την 

περίπτωση μια σαφής ιεράρχηση: βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να 

καλλιεργήσει στα παιδιά τη φιλοπατρία και την αγάπη στα δημοκρατικά ιδεώδη μέσα 

από την ανάλογη επιλογή ιστορικών γεγονότων και ερμηνειών. Η γνώση του 

παρελθόντος υπακούει σε στόχους που βρίσκονται έξω από το γνωστικό αντικείμενο 

της ιστορίας: είναι ρητά φρονηματιστικοί. (Αβδελά, 1998: 26- 27).  



14 
 

    Στις αρχές του 21ου αιώνα η εκπαιδευτική πολιτική και τα αναλυτικά προγράμματα 

συμβαδίζουν με τις πολιτικές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπροσαρμόζοντας 

προσανατολισμούς και στόχους. Το 2003 εισάγεται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) που περιλαμβάνει τα επιμέρους Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) για κάθε γνωστικό αντικείμενο του σχολείου, με βάση 

τα οποία συγγράφηκαν τα νέα σχολικά εγχειρίδια που εισήχθησαν στην εκπαίδευση 

κατά το σχολικό έτος 2006- 2007 και τα οποία μπορούν να ιδωθούν ως προϊόντα της 

αναψηλάφησης του εκπαιδευτικού συστήματος. (Αδάμου- Ράση, 2007: 474) Γενικός 

σκοπός του μαθήματος της ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής συνείδησης των μαθητών, απαραίτητων προαπαιτούμενων για την 

κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας την οποία βιώνουν και τη διαμόρφωση 

υπεύθυνης πολιτικής στάσης και συμπεριφοράς τους στο παρόν με προοπτική τη 

δυναμική δόμηση του μέλλοντος. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως παθητικός 

δέκτης αλλά ως παραγωγός και μετασχηματιστής της ιστορικής γνώσης. Τον γενικό, 

όμως, αυτό σκοπό του μαθήματος επισκιάζουν οι ειδικοί σκοποί ιεραρχημένοι σε 

πολιτικούς, επιστημονικούς- ιστορικούς, κοινωνικούς και εθνικούς. Η κατάταξη των 

εθνικών στόχων στην τελευταία θέση υποδηλώνει την προσπάθεια το μάθημα της 

ιστορίας να αποποιηθεί τον εθνικό φρονηματιστικό χαρακτήρα  με τον οποίο είχε 

συνδεθεί είδη από τον 19ο αιώνα. (Αδάμου- Ράση, 2007: 482) 

   Ωστόσο, η εθνική ιστορική οπτική εξακολουθεί να παραμένει δεσπόζουσας 

σημασίας. Το αποδεικνύει η προτεραιότητα που δίνεται στον ελληνικό πολιτισμό και 

η ανωτερότητα που του αναγνωρίζεται καθώς επίσης και η επιλεκτική αντιμετώπιση 

της παγκόσμιας ιστορίας στην οποία γίνονται επιλεκτικές αναφορές και κυρίως όταν 

συνδέεται με την ελληνική. (Αδάμου- Ράση, 2007: 483).  

    Το 2018 εγκρίνονται τα νέα προγράμματα σπουδών για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα σπουδών της ιστορίας για το δημοτικό 

αναφέρεται ότι σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας στο σχολείο είναι η καλλιέργεια 

της ιστορικής σκέψης των μαθητών, η ανάπτυξη μιας δημοκρατικής συνείδησης και 

ανθρωπιστικών αξιών καθώς επίσης και η καλλιέργεια μιας πλουραλιστικής και 

ανεκτικής εθνικής ταυτότητας. Ο μαθητής εξοικειώνεται με τις μεθόδους της ιστορικής 

έρευνας και συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης. Ωστόσο, το 

συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα τελικά δεν 
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εφαρμόστηκε.(http://iep.edu.gr/el/social-sciences-yliko/programmata-spoudon-gia-to-

mathima-tis-istorias-stin-ypoxreotiki-ekpaidefsi-kai-stin-a-lykeiou) 

 

1.3 Ο εθνοκεντρισμός στην ελληνική σχολική ιστορία 

     Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο ρόλος 

του μαθήματος της ιστορίας δεν έχει αλλάξει σημαντικά στο πέρασμα του χρόνου και 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδιος με αυτόν του 19ου αιώνα: η διαμόρφωση εθνικής 

ταυτότητας και ο φρονηματισμός. Γεγονός που είναι εντελώς αντίθετο με της 

επιδιώξεις, τις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης και 

πλουραλιστικής κοινωνίας αλλά και με τη θέση του ελληνικού κράτους ως μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αποτέλεσμα έχει αποδειχθεί ότι το σχολείο καλλιεργεί την 

ξενοφοβία και την εύθραυστη εθνική ταυτότητα, η οποία απειλείται με αλλοίωση κάθε 

φορά που επιχειρείται η εισαγωγή μίας νέας αντίληψης για τη σχολική ιστορία. 

(Φραγκουδάκη, 1997: 143, Christodoulou, 2018: 385- 386)  

     Στον εκπαιδευτικό θεσμό εμφανίζεται κυρίαρχη μια αντίληψη για τον πατριωτισμό 

που παρουσιάζει το ελληνικό έθνος απολύτως ομοιογενές καθώς επίσης και με 

πολιτιστικές ιδιότητες όμοιες και αναλλοίωτες από την απώτερη αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα οι οποίες έχουν αντισταθεί σε κάθε είδους επίδραση.  Επιπρόσθετα, το 

ελληνικό έθνος παρουσιάζεται ως πολιτιστικά ανώτερο εξαιτίας της ευγενούς 

καταγωγής του από την ελληνική αρχαιότητα, η οποία έχει αναδειχθεί ως παγκόσμια 

αξία από την Δυτική Ευρώπη και τον πολιτισμό της. Η άποψη, όμως, αυτή 

διαμορφώθηκε στον 19ο αιώνα και έρχεται σε σύγκρουση με τη σύγχρονη 

πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής, των προσφύγων και των μεταναστών συμβάλλοντας 

στην καλλιέργεια μίας παραδοσιακής ξενοφοβίας που είναι ταυτόχρονα αίτιο και 

αποτέλεσμα ενός λόγου για το έθνος με περιεχόμενο τους μύθους και τις αντιφάσεις 

ενός παρωχημένου εθνικισμού. Ως επακόλουθο, ναρκοθετείται η εθνική αυτογνωσία, 

και δημιουργείται μία αίσθηση απειλής της εθνικής ταυτότητας, των πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων προκαλώντας αδυναμία 

οριοθέτησης της εθνικής ομάδας.(Φραγκουδάκη, 1997: 143)  

    Η αδιάσπαστη πολιτισμική συνέχεια από την αρχαιότητα και η αξία της 

ομοιογένειας εμφανίζουν σχεδόν αιώνιες τις ιδιότητες των Ελλήνων. Ωστόσο, αυτό 

έρχεται σε σύγκρουση με τις σύγχρονες θεωρήσεις της ιστορίας η οποία υποστηρίζει 

http://iep.edu.gr/el/social-sciences-yliko/programmata-spoudon-gia-to-mathima-tis-istorias-stin-ypoxreotiki-ekpaidefsi-kai-stin-a-lykeiou
http://iep.edu.gr/el/social-sciences-yliko/programmata-spoudon-gia-to-mathima-tis-istorias-stin-ypoxreotiki-ekpaidefsi-kai-stin-a-lykeiou


16 
 

την «επινόηση της παράδοσης» (Hobsbawm, Range, 2004), αλλά και με την κοινωνική 

επιστήμη η οποία διαπιστώνει, ενάντια στους εθνικούς μύθους περί κοινής καταγωγής, 

ότι οι συμπατριώτες είναι συχνά ως προς την προέλευση πιο απομακρυσμένοι μεταξύ 

τους σε σύγκριση με ανθρώπους διαφορετικής εθνικότητας. Η κατασκευή της εικόνας 

του έθνους ως μίας αγαπημένης και αρμονικής οικογένειας, επιτείνει τις τάσεις 

οριοθέτησης και αποκλεισμού των εθνικών άλλων στη βάση όχι μιας αποκλειστικά 

ρητής «κατωτερότητας», αλλά της διαφοράς τους από τον εθνικό εαυτό η οποία μπορεί 

πολύ πιο εύκολα να νομιμοποιηθεί και να γίνει αποδεκτή. (Φραγκουδάκη, 1997: 145- 

146) 

    Όπως ειπώθηκε και παραπάνω τα κριτήρια με τα οποία ορίζεται το έθνος είναι 

πολιτισμικού χαρακτήρα, θεωρούνται κοινά και προσδιορίζουν το συμβολικό και 

φυσικό χώρο του έθνους. Οτιδήποτε είναι διαφορετικό θεωρείται ότι βρίσκεται έξω 

από το έθνος και απορρίπτεται. Έτσι τα έθνη έχουν προσδιοριστεί ιστορικά κατά κύριο 

λόγο μέσα από τις διαφορές τους με άλλα έθνη. Αναπαράγεται, λοιπόν, μία ρομαντική 

αντίληψη του έθνους ως φυσικής οντότητας στη βάση μιας εθνικής αφήγησης που 

ανακαλεί κοινές μνήμες και κοινά χαρακτηριστικά. (Αβδελά, 1998: 44) 

    Μέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας κυρίως αλλά δευτερευόντως και της 

γεωγραφίας και της γλώσσας καλλιεργείται μία αντίληψη για την εθνική ταυτότητα 

σύμφωνα με την οποία η ιστορική συνέχεια του ελληνισμού προβάλλεται αδιάσπαστη 

στον χρόνο, στον χώρο και στον λόγο από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η διδασκαλία 

των παραπάνω μαθημάτων καλλιεργεί και αναπαράγει αναπαραστάσεις του εθνικού 

εαυτού και του εθνικού άλλου.     Καθώς, όμως, η εθνική ταυτότητα διαμορφώνεται σε 

αντιπαραβολή με τα άλλα έθνη, οι αναπαραστάσεις του εθνικού εαυτού που διακινεί 

το σχολείο συγκρούονται με τις αναπαραστάσεις για τους εθνικούς άλλους. Η εθνική 

όψη της ταυτότητας όπως κάθε άλλη ταυτότητα κατηγοριοποιεί τα άτομα δίνοντας 

έμφαση στις διαφορές τους και όχι στις ομοιότητές τους. Όσο πιο ορατές είναι οι 

διαφορές τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα και διάρκεια έχουν μέσα στο χρόνο. Ωστόσο, 

η διαφοροποίηση δεν είναι μία ουδέτερη διαδικασία, αλλά μια διαδικασία αξιολόγησης 

όπου υψηλότερη θετική αξία έχει το οικείο και το γνώριμο. Έτσι, οι εικόνες που, συχνά, 

έχουν οι εθνικές ομάδες για τους άλλους λαούς δεν είναι παρά η αρνητική 

αντεστραμμένη εικόνα των δικών τους θετικών χαρακτηριστικών. (Αβδελά, 1998: 44- 

45) 
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    Το πόσο κλειστές ή ανοιχτές είναι οι αναπαραστάσεις του εθνικού εαυτού και του 

εθνικού άλλου εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ιστορικοπολιτικές συνθήκες που 

οδήγησαν στην εδραίωση του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στο βαθμό που η 

κοινωνία επιτρέπει να γίνονται ορατές οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν 

στο εσωτερικό της ή αν αντίθετα επιβάλει εικόνα απόλυτης ομοιογένειας. (Αβδελά, 

1998: 45) Αυτή η διαδικασία συνεχούς ετεροπροσδιορισμού συμβάλει στην αέναη 

αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας ως μοναδικής και ομοιογενούς και στηρίζει την 

τάση της να αρνείται τόσο τις ομοιότητες με καθετί έξω από αυτήν όσο και τις 

διαφοροποιήσεις και τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της. (Αβδελά, 1998: 44) Καθώς, 

όμως η πραγματικότητα έρχεται σε σύγκρουση με το ιδεώδες της ομοιογένειας ο μύθος 

της απόλυτης εθνικής ομοιογένειας κατασκευάζεται με την ιστορική αποσιώπηση. 

(Φραγκουδάκη, 1997: 146)  

    Στο μάθημα της ιστορίας το ελληνικό έθνος παρουσιάζεται ως μία 

προσωποποιημένη υπερχρονική και αδιάσπαστη οντότητα που έχει διατηρήσει 

αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά και την ομοιογένειά της από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα. Η αναφορά σε άλλους λαούς σχεδόν πάντα περιορίζεται στις σχέσεις τους με 

τον ελληνικό λαό και την ιστορία του και επομένως επικεντρώνεται στα δεινά που 

αυτοί επέβαλαν στους Έλληνες. Επιπλέον, παρουσιάζεται έμμεσα η ανωτερότητα του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέσω της αποσιώπησης των επιδράσεων άλλων λαών 

οι οποίοι συχνά εμφανίζονται χωρίς πολιτισμό.  (Δραγώνα, 1997: 84) 

   Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την τάση αποτελούν οι χώρες τις δυτικής Ευρώπης οι 

οποίες παρουσιάζονται με έναν εξαιρετικά ιδιόμορφο τρόπο. Ανάλογα με τις ιστορικές 

συγκυρίες η θετική αξιολόγηση εναλλάσσεται με την αρνητική βασιζόμενη στην 

ευνοϊκή ή εχθρική πολιτική των χωρών αυτών απέναντι στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, στην 

πρώτη περίπτωση περιγράφονται ως φορείς πολιτισμού και στη δεύτερη περίπτωση 

τονίζεται ο ιδιοτελής χαρακτήρας των συγκεκριμένων χωρών οι οποίες εξυπηρετούν 

τα δικά τους συμφέροντα. Οι Έλληνες εμφανίζονται σε αυτή την περίπτωση να είναι 

πάντα αδικημένοι σε σημαντικές γι’ αυτούς ιστορικές στιγμές. (Δραγώνα, 1997: 84) 

Γενικότερα, η παρουσία άλλων από τον ευρωπαϊκό πολιτισμών, η αποσιώπηση των 

επιδράσεών τους στη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού καθώς και η έμμεση 

άρνηση της οποιασδήποτε επίδρασης τους συντελεί στην αξιολογική ιεράρχηση των 

λαών σύμφωνα με την οποία η ανατολή κατατάσσεται ως πολιτισμικά «κατώτερη» ενώ 

η πρόοδος και ο πολιτισμός ταυτίζεται απόλυτα με τη δύση. Στην παραπάνω θέση 
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λανθάνει επομένως το επιχείρημα ότι επιδράσεις υφίστανται μόνο οι πολιτισμικά 

«κατώτεροι» από τους πολιτισμικά «ανώτερους» και πιο ισχυρούς και ποτέ το 

αντίστροφο. 

    Και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός όμως εμφανίζεται να αποκτά την θετική αξιολογική 

του ιεράρχηση από την άμεση συγγένειά του με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό από 

τον οποίο έχει επηρεαστεί και στον οποίο στηρίζεται. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν 

έναν αξιολογικό μύθο που αναγνωρίζει την αρχαιότητα ως το μοναδικό θετικό στοιχείο 

του εθνικού πολιτισμού το οποίο τοποθετεί το ελληνικό έθνος ως ισότιμο με τα 

πολιτισμικά «ανώτερα» ευρωπαϊκά ενώ ταυτόχρονα υποτιμά το πολιτισμικό παρόν της 

ελληνικής κοινωνίας δημιουργώντας μία αντιφατική εικόνα. (Φραγκουδάκη, 1997: 

163- 172, Κωνσταντινίδου, 2000: 380- 382, 387) Σύμφωνα με τον Κουζέλη (1997: 123- 

125) η ελληνική εθνική ταυτότητα δομείται γύρω από δύο αξιακούς πόλους: την 

ελληνική αρχαιότητα και την Ευρώπη οι οποίοι όμως αντιπαρατίθενται σε έναν τρίτο 

πόλο: τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Επομένως η εθνική ταυτότητα βασίζεται στα 

αναλλοίωτα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που πηγάζουν από την αρχαιότητα   και από 

την επιρροή του ευρωπαϊκού πολιτισμού ο οποίος, όμως, αποκτά θετική αξιολογική 

φόρτιση επειδή απορρέει από τον αρχαίο ελληνικό. Ως επακόλουθο προκύπτει μία 

εξαιρετικά ιδιόμορφη εικόνα καθώς υπονοείται ότι η εθνική ταυτότητα προέρχεται από 

την αρχαιότητα είτε κατευθείαν είτε μέσω του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ενώ, 

ταυτόχρονα, στη δόμησή της δεν συμμετέχει ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός ο 

οποίος απαξιώνεται ως λιγότερο «ελληνικός» διαμορφωμένος κάτω από τις επιδράσεις 

του ιστορικού παρελθόντος και του οποίου το πολιτισμικό υλικό δεν έχει παραχθεί 

κάτω από την ευρωπαϊκή επιρροή επομένως κρίνεται ως αξιολογικά κατώτερο. Σε αυτό 

συμβάλλει η αποσιώπηση οποιασδήποτε νύξης στον πολιτισμό, τα γράμματα και τις 

τέχνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ιδιαίτερα από το 1908 και μετά. Επομένως, 

μέσω της αξιολογικής ιεράρχησης των πολιτισμών και της αποσιώπησης της επιρροής 

των θεωρούμενων ως κατώτερων καλλιεργείται η αντίληψη ότι η οθωμανική και η 

βαλκανική κουλτούρα δεν έχουν επιδράσει καθόλου στο σύγχρονο ελληνικό 

πολιτισμό. (Δραγώνα, 1997: 81) Τα παραπάνω συμβάλλουν στην καλλιέργεια μίας 

υποτιμητικής στάσης απέναντι στον εθνικό εαυτό η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη 

δημιουργία μίας εύθραυστης εθνικής ταυτότητας που βρίσκεται μόνιμα υπό την απειλή 

της αλλοίωσης από ξένες επιρροές. «Παρουσιάζεται λοιπόν ένα έθνος πάντοτε ηρωικό 
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και αμυντικό που δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν ενώ έχει αδικηθεί από τους άλλους. Η 

αφήγηση τελικά κατασκευάζει ένα έθνος θυμάτων». (Φραγκουδάκη, 1997:158-159) 

     Όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο μύθος της απόλυτης εθνικής ομοιογένειας 

κατασκευάζεται με την ιστορική αποσιώπηση. (Φραγκουδάκη, 1997: 146) Η 

καλλιέργεια της αίσθησης ομοιογένειας, όμως, δεν αποσκοπεί μόνο στη 

διαφοροποίηση του εθνικού εαυτού από τους εθνικούς άλλους αλλά συμβάλει και στο 

βαθμό που η κοινωνία επιτρέπει να γίνονται ορατές οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις 

που υπάρχουν στο εσωτερικό της.  Οι αποσιωπήσεις σε αυτή την περίπτωση οφείλονται 

στην πρόθεση των υπευθύνων να καλλιεργεί το σχολείο τον πατριωτισμό και την 

αίσθηση ομοιογένειας, η οποία επιτρέπει να αποσιωπάται το γεγονός ότι οι κοινωνικές 

ταυτότητες είναι πολλές, ιεραρχημένες και άνισες και ότι στην κάθε επιμέρους 

κοινωνική ομάδα τα άτομα έχουν περισσότερες από μία ταυτότητες που 

διαμορφώνονται και αναδιαμορφώνονται συνεχώς κάτω από την επίδραση 

οικονομικών και ιδεολογικών παραγόντων. Όταν η εθνική ταυτότητα παρουσιάζεται 

ως υπερχρονική και αναλλοίωτη περιθωριοποιεί τις άλλες ταυτότητες. Οι εθνικές 

ιδεολογίες συνήθως παραμερίζουν τις ταυτότητες της τάξης και του φύλου στο όνομα 

της προτεραιότητας της εθνικής ταυτότητας καθώς επιτρέπουν την αποσιώπηση των 

κοινωνικών σχέσεων εξουσίας και κυριαρχίας ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και τα 

κοινωνικά φύλα. (Φραγκουδάκη, 1997: 149- 152) 

    Η αξία της ομοιογένειας οδηγεί, λοιπόν, στον παραμερισμό των άλλων κοινωνικών 

ταυτοτήτων για χάρη της εθνικής και απορρίπτει ως επικίνδυνη για την κοινωνική 

ενότητα τη διάκριση της ενιαίας εθνικής  ομάδας σε επιμέρους ομάδες, άρα και την 

κάθε διαφοροποίηση επιμέρους συμφερόντων ή διεκδικήσεων. (Φραγκουδάκη, 1997: 

152) Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στα ζητήματα 

ταυτότητας οι οποίες προβάλλουν το αίτημα για αναγνώριση των συλλογικών 

ταυτοτήτων, καθώς αυτές έρχονται ως επακόλουθο των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών αλλαγών που συμβαίνουν τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

(Ζάχος, 2014: 157) Η αποσιώπηση της ύπαρξης πολλών κοινωνικών ταυτοτήτων και η 

απόρριψη της διεκδίκησης των συμφερόντων τους καλλιεργεί τον αυταρχισμό στην 

κοινωνία. 

     Η ομοιογένεια, λοιπόν, όταν ανάγεται ως η σημαντικότερη και αδιαμφισβήτητη 

εθνική αξία, οδηγεί στην καλλιέργεια της ξενοφοβίας, η οποία  με τη σειρά της 
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προκαλεί αυταρχικές τάσεις. Η σχέση της ξενοφοβίας με τον αυταρχισμό είναι πολύ 

στενή σε όλες τις κοινωνίες. Μία από τις συχνότερες επιπτώσεις της ξενοφοβίας στα 

έθνη- κράτη είναι ο φόβος αλλοίωσης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της εθνικής 

ομάδας. Αυτό το φαινόμενο δεν εμφανίζεται μόνο σε μικρές και ανίσχυρες ομάδες, 

αλλά εμφανίζεται συχνότερα σε ομάδες ισχυρές αριθμητικά και κυρίαρχες πολιτισμικά. 

(Φραγκουδάκη, 1997: 153)  
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2. ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ   

  Το σχολικό εγχειρίδιο είναι ίσως ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα διδασκαλίας και 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη διδασκαλία των 

επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Διαμεσολαβεί ανάμεσα στον μαθητή και το 

δάσκαλο αλλά και ανάμεσα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και στην 

διδακτική του συγκεκριμένου σχολικού μαθήματος στο οποίο αντιστοιχεί.  

    Ο όρος σχολικό εγχειρίδιο χρησιμοποιείται για να ορίσει αφενός το διδακτικό 

εγχειρίδιο που χρησιμοποιεί ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι αλλά περιλαμβάνει 

και το βιβλίο του δασκάλου και το τετράδιο εργασιών, εφόσον αυτά υπάρχουν. Το 

σχολικό εγχειρίδιο διαφοροποιείται από ένα οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, καθώς μέσα σε 

αυτό αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις, οι σκοποί και οι στόχοι του αναλυτικού 

προγράμματος για το κάθε επιμέρους γνωστικό αντικείμενο και για τη συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική βαθμίδα. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 199) 

2.1. Ιστορία του σχολικού εγχειριδίου  

  Το σχολικό εγχειρίδιο είναι ιστορικά το παλαιότερο μέσο διδασκαλίας το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για να διαμεσολαβεί ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή και 

για την οργάνωση της διδασκαλίας. Όπως το γνωρίζουμε σήμερα είναι προϊόν την 

νεότερης εποχής. Ήδη από την αρχαιότητα, όμως, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μέσα 

για την παρουσίαση και οργάνωση των πληροφοριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τους κώδικες παπύρων και τις περγαμηνές της αρχαιότητας αντικατέστησαν, μετά την 

ανακάλυψη της τυπογραφίας, τα βιβλία τα οποία ήταν κυρίως θρησκευτικού 

περιεχομένου, όπως η Βίβλος, και δεν είχαν γραφτεί για διδακτικούς 

σκοπούς.(Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 205- 206, Sammler, 2018: 13)  

    Το πρώτο σχολικό εγχειρίδιο το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για αυτή τη χρήση 

είναι το Orbis Sensualium Pictus (1657- 1658) του Κομένιου, το πρώτο 

εικονογραφημένο σχολικό βιβλίο, το οποίο αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία του 

σχολικού εγχειριδίου και χρησιμοποιήθηκε στην Ευρώπη για περισσότερο από δύο 

αιώνες. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 207- 208, Sammler, 2018: 19) 

    Με την εγκαθίδρυση του θεσμού τις ενιαίας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα 

εθνικά κράτη τον 19ο αιώνα τα σχολικά εγχειρίδια αλλάζουν μορφή και ρόλο και 

γίνονται φορείς των στόχων και της ύλης που ορίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα. 
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Στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα τα σχολικά εγχειρίδια θα έρθουν 

αντιμέτωπα με άλλα μέσα παρουσίασης πληροφοριών και διάδοσης γνώσεων όπως τα 

ΜΜΕ και τα μέσα ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα και οι 

δυνατότητες των σχολικών βιβλίων δεν επιτρέπουν τον παραγκωνισμό τους από τις 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες και αποδεικνύουν ότι οι δεύτερες μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνο συνεπικουρικά και όχι ανταγωνιστικά προς τα πρώτα. (Καψάλης, 

Χαραλάμπους, 2007: 210- 211, Repousi, Tutiaux- Guillon, 2010: 156) 

2.2. Ο ρόλος και οι λειτουργίες των σχολικών εγχειριδίων 

    Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν βασικά μέσα για την 

αγωγή και τη μόρφωση των μαθητών και στηρίζουν τη διδασκαλία διαμεσολαβώντας 

ανάμεσα στα υποκείμενα της μάθησης και παρουσιάζοντας την πραγματικότητα. 

Σύμφωνα με τους Καψάλη, Χαραλάμπους (2007: 214) οι λειτουργίες των σχολικών 

εγχειριδίων είναι: η παρουσίαση της πραγματικότητας στον μαθητή, η 

δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η 

άσκηση και η εμπέδωση των γνώσεων, η καθοδήγηση της διδασκαλίας και τέλος η 

κοινωνικοποίηση των μαθητών. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα σχολικά βιβλία 

φέρουν πολλαπλούς ρόλους και λειτουργίες και επηρεάζουν με αυτόν το τρόπο σε 

μεγάλο βαθμό τη διαδικασία μάθησης αλλά τη διαμόρφωση αντιλήψεων, 

συμπεριφορών και στάσεων στους μαθητές.  

    Αρχικά, τα σχολικά βιβλία περιέχουν τη διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα και η οποία στοχεύει να παρουσιάσει τον κόσμο και την 

πραγματικότητα στους μαθητές. Επομένως, μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα όχι άμεσα αλλά μέσα από τη συμβολική 

παρουσίασή της. Ωστόσο, αυτή η παρουσίαση δεν γίνεται αντιληπτή ως μια «εκδοχή» 

των σχολικών βιβλίων αλλά αντίθετα παρουσιάζεται με μία οντολογική διάσταση. 

(Καψάλης Χαραλάμπους, 2007: 214- 215) Επιπλέον, μέσω των σχολικών εγχειριδίων 

ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την επιστημονική περιοχή που αντιστοιχεί στο κάθε 

επιμέρους σχολικό μάθημα. Το σχολικό εγχειρίδιο στη συγκεκριμένη περίπτωση 

επιφορτίζεται με την «μετάφραση» των επιστημονικών γνώσεων σε σχολική ύλη η 

οποία να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε βαθμίδα να ενεργοποιεί τις παραγωγικές, 

ερευνητικές και ερμηνευτικές ικανότητες των παιδιών. (Καψάλης Χαραλάμπους, 2007: 

219)  
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    Είναι, επίσης, σημαντικό να τονιστεί ότι το σχολικό εγχειρίδιο έχοντας ρόλο 

διαμεσολαβητή στην διδασκαλία επιβάλλει και την παιδαγωγική προσέγγιση σύμφωνα 

με την οποία έχει γραφτεί. Έτσι, λοιπόν, διαμορφώνει το αντικείμενο διδασκαλίας 

επιλέγοντας και παρουσιάζοντας πληροφορίες, εγείροντας ερωτήματα και κάνοντας ή 

όχι αναφορές σε άλλες πηγές πληροφοριών, στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

του μαθητή κλπ. (Καψάλης Χαραλάμπους, 2007: 221- 222)  

    Επιπλέον, καθώς το σχολικό εγχειρίδιο περιέχει την επίσημη γνώση που διδάσκεται 

μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να βοηθά στην αφομοίωση, στην 

κατανόηση και την εμπέδωση των γνώσεων αυτών από τους μαθητές. Για την 

αξιολόγηση του βαθμού πρόσκτησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων 

από τους μαθητές υπάρχουν συνήθως στα εγχειρίδια ερωτήσεις εμπέδωσης και 

ασκήσεις επανάληψης οι οποίες βρίσκονται στο τέλος μίας διδακτικής ενότητας. Τα 

τελευταία χρόνια το περιεχόμενο αυτό αυτονομείται από το κυρίως εγχειρίδιο και 

εντάσσεται σε ξεχωριστό τετράδιο εργασιών. (Καψάλης Χαραλάμπους, 2007: 232)  

    Το σχολικό εγχειρίδιο όμως αναλαμβάνει ακόμη έναν πολύ σημαντικό ρόλο αυτόν 

της κοινωνικοποίησης. Το σχολείο αποτέλεσε από τη στιγμή της θεσμοθέτησής του το 

βασικό θεσμό στον οποίο ανέθεσαν οι κοινωνίες την κοινωνικοποίηση των νέων μελών 

της κοινωνίας με την μετάδοση επιθυμητής κοινωνικής συμπεριφοράς, επιλεγμένων 

γνώσεων, ορισμένης παιδείας, αξιών, ιδεών και ιδεολογιών προκειμένου να 

ενσωματωθούν αποτελεσματικά στην κοινωνία. (Αδάμου- Ράση, 2004: 333) Το 

σχολικό εγχειρίδιο, επομένως, καθίσταται σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη της όλης 

διαδικασίας. Ως κοινωνικά προϊόντα, εξάλλου, τα μέσα διδασκαλίας στα οποία 

εντάσσονται και τα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι ουδέτερα ούτε όσον αφορά το 

περιεχόμενο αλλά ούτε και ως προς του στόχους τους. Αντίθετα, αποδεικνύεται ότι τα 

σχολικά εγχειρίδια είναι φορείς ιδεολογίας στη βάση της οποίας επιδιώκεται η 

μεταβίβαση της «επίσημης» γνώσης στους μαθητές. Αυτή η άποψη ενισχύεται αν 

αναλογιστούμε ότι σε καμία άλλη περίπτωση το περιεχόμενο ενός βιβλίου δεν γίνεται 

διαθέσιμο σε τόσο μεγάλο αριθμό δεκτών οι οποίοι μάλιστα είναι υποχρεωμένοι να το 

αφομοιώσουν και στη χειρότερη περίπτωση να το αποστηθίσουν.  

    Ωστόσο, δεν είναι αυτονόητο ότι η μάθηση ορισμένων γνώσεων συνεπάγεται πάντα 

την οικειοποίησή τους από το άτομο και την αντίληψή τους ως ορθές. (Καψάλης 

Χαραλάμπους, 2007: 234- 235) Αυτή η άποψη ενισχύεται ακόμη περισσότερο αν 
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αναλογιστούμε ότι αρκετές φορές, ιδίως στις μεγαλύτερες τάξεις της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, προωθείται η αποστήθιση η οποία δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και την 

κατανόηση. Επιπλέον, τα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας 

κοινωνικοποίησης των μαθητών. Αντίθετα, η διαμόρφωση της προσωπικότητας, της 

συμπεριφοράς και των αντιλήψεων του ατόμου έγκειται και σε άλλους παράγοντες 

όπως το οικογενειακό περιβάλλον, τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μέσα στη σχολική κοινότητα τόσο μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

όσο και μεταξύ των ίδιων των μαθητών κ.α. (Κοτοπούλου, 2009: 21)  

2.3. Οι πολιτικές για τα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα     

    Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι τα σχολικά εγχειρίδια ως δομικά στοιχεία της διδασκαλίας 

εκτός από πληροφοριακά και παιδαγωγικά μέσα γίνονται φορείς της κυρίαρχης 

ιδεολογίας.  Η συνειδητοποίηση από μέρους του ελληνικού κράτους της 

πολλαπλότητας των ρόλων των σχολικών εγχειριδίων ως κοινωνικών προϊόντων που 

ενέχουν συγκεκριμένη προθετικότητα είχε ως αποτέλεσμα την εγχάραξη μίας 

συγκεντρωτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτή με τη σειρά της συνέβαλε σε μία 

προσπάθεια θεσμοθέτησης και συνεχούς ελέγχου όλων των διαδικασιών έγκρισης, 

παραγωγής, διάδοσης και χρήσης των σχολικών εγχειριδίων. (Αδάμου- Ράση, 2004: 

336- 337)  

    Η πολιτική του ενός και μοναδικού κρατικού σχολικού εγχειριδίου δεν ήταν όμως η 

μοναδική πολιτική για τα σχολικά εγχειρίδια που εφάρμοσε το ελληνικό κράτος από 

την ίδρυσή του. Αντίθετα, κυρίως κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου 

παρατηρείται μία εναλλαγή στις πολιτικές για τα σχολικά εγχειρίδια οι οποίες 

περιλαμβάνουν άλλοτε την καθιέρωση του ελεύθερου ανταγωνισμού (1838- 1882 και 

1895- 1907)  και την παραγωγή σχολικών εγχειριδίων από εκδοτικούς οίκους, τα οποία, 

αφού εγκριθούν από τις ειδικές επιτροπές που ορίζονται από το κράτος, κυκλοφορούν 

ελεύθερα στο εμπόριο, και άλλοτε την καθιέρωση της πολιτικής του ρυθμιστικού 

κρατικού παρεμβατισμού (1882-1895 και 1907- 1916), σύμφωνα με την οποία το 

κράτος προκηρύσσει διαγωνισμούς συγγραφής σχολικών εγχειριδίων κάθε τέσσερα 

χρόνια και οι ειδικές κριτικές επιτροπές αναλαμβάνουν να εγκρίνουν ένα βιβλίο για 

κάθε μάθημα. (Χαραλάμπους, 2011: 618- 623)  

    Η πολιτική του κρατικού μονοπωλίου στα σχολικά εγχειρίδια καθιερώνεται το 1937 

από την κυβέρνηση Μεταξά με την ίδρυση του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών 
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Βιβλίων. Στην ίδρυση του ΟΕΣΒ αντικατοπτρίζεται η πρόθεση του δικτατορικού 

καθεστώτος να ελέγξει την σχολική γνώση καθιστώντας το σχολικό βιβλίο ένα ισχυρό 

μέσο ιδεολογικού ελέγχου, να λογοκρίνει την πνευματική παραγωγή και να προωθήσει 

τις δικές του ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές. (Αδάμου- Ράση, 2004: 337, 

Χαραλάμπους, 2011: 624, Καλλέ, Παλληκίδης, 2014: 18) Το 1963 ο ΟΕΣΒ θα 

μετονομαστεί σε Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ). (Tamisoglou, 

2010: 11) 

    Τη δεκαετία του 1990 τίθεται για πρώτη φορά το ζήτημα της εισαγωγής πολλαπλών 

εγχειριδίων για κάθε μάθημα υπό τον έλεγχο πάντα του ΟΕΔΒ. Ωστόσο, η αδυναμία 

ενός και μόνο οργανισμού να διαχειριστεί την συγγραφή και την έκδοση ενός 

τεράστιου αριθμού εγχειριδίων έχει ως αποτέλεσμα η πολιτική του πολλαπλού 

εγχειριδίου να καταστεί πρακτικά αδύνατη και τελικά το όλο εγχείρημα να 

εγκαταληφθεί. (Tamisoglou, 2010: 14) 

    Στα τέλη του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου στις πολιτικές για τα σχολικά 

εγχειρίδια υπεισέρχεται και o ευρωπαϊκός παράγοντας. Έτσι λοιπόν, αφού 

καταρτιστούν να νέα αναλυτικά προγράμματα και το ΔΕΠΠΣ το 2003 στα πλαίσια των 

οδηγιών της ευρωπαϊκής ένωσης, αρχίζει το μεγάλο έργο της αναθεώρησης του 

συνόλου των σχολικών εγχειριδιών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την 

περίπτωση στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται για τη συγγραφή και την έκδοση των 

εγχειριδίων μπορούν να συμμετέχουν, για πρώτη φορά μετά το 1934, οι ιδιωτικοί 

εκδοτικοί οίκοι. Τα σχολικά εγχειρίδια αυτά θα εγκρίνονται από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και θα κυκλοφορεί ένα εγχειρίδιο για κάθε μάθημα από τον ΟΕΔΒ. 

(Tamisoglou, 2010: 15-  16) Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, υπάρχει πλήρης 

έλεγχος των εγχειριδίων από το κράτος και συνεχίζεται η μακρόχρονη πολιτική του 

ενός και μοναδικού εγχειριδίου, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού.  

    Φαντάζει, επομένως, εξαιρετικά αντιφατική η μακροβιότητα της πολιτικής του 

κρατικού μονοπωλίου του μοναδικού - ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη -

εγχειριδίου, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή 

θεσμοθετήθηκε. Αποκαλύπτει, ωστόσο, την πάγια πρακτική όλων των κυρίαρχων 

πολιτικών δυνάμεων να έχουν κυρίαρχο και αποκλειστικό ρόλο στην παραγωγή των 

σχολικών εγχειριδίων και στην επιβολή αυστηρού ελέγχου στα μηνύματα που αυτά 

μεταδίδουν. Μέσα, λοιπόν, από την διερεύνηση του περιεχομένου, των στόχων και των 
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σκοπών των σχολικών εγχειριδίων μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμες πληροφορίες 

για τις κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις και την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική της 

εκάστοτε εποχής. (Αδάμου- Ράση, 2004: 337- 338, Κουστουράκης, 2011: 645- 647) 

2.4. Τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας   

     Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο οι κοινωνικές Επιστήμες και κυρίως η 

Ιστορία αναδείχθηκαν ήδη από τον 19ο αιώνα ως εργαλεία ιδεολογικού ελέγχου και 

φρονηματισμού. Αφού, λοιπόν, τα σχολικά μαθήματα αναπτύχθηκαν σε αντιστοιχία με 

τα επιστημονικά πεδία τα οποία πραγματεύονται, η ιστορία, η γεωγραφία και η γλώσσα 

μαζί με την κοινωνική και πολιτική αγωγή αναδείχθηκαν ως τα λεγόμενα 

φρονηματιστικά μαθήματα. (Ξωχέλλης, 2000: 27) Ιδιαίτερα ,όμως, η ιστορία 

αναδείχθηκε ως το κατεξοχήν μάθημα προς αυτή την κατεύθυνση.  

    Σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση διαδραματίζουν τα σχολικά εγχειρίδια 

ιστορίας, τα οποία κατέχουν διττό ρόλο στη διδασκαλία της ιστορίας: αφενός 

λειτουργούν ως πηγή πληροφόρησης και αναλαμβάνουν την σύνδεση παρόντος- 

παρελθόντος παρουσιάζοντας τα ιστορικά γεγονότα και αφετέρου αναλαμβάνουν την 

κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη διαμόρφωση της εθνικής μνήμης και την ενστάλαξη 

ορισμένων αξιών και αντιλήψεων. (Κοντοβά, 2014: 34) Η ιδεολογική χρήση των 

εγχειριδίων αποσκοπεί στη νομιμοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών του 

παρόντος και η επιλεκτική χρήση της ιστορίας επιστρατεύεται για την εκπλήρωση 

ορισμένων αναγκών και επιδιώξεων της κοινωνίας στην εκάστοτε εποχή. 

(Αθανασιάδης, 2015:23- 24, Κουστουράκης, 2011: 630) Επιπλέον, τα σχολικά 

εγχειρίδια ιστορίας  αποτελούν το κύριο εργαλείο μέσα από το οποίο διαμορφώνονται 

και αναπαράγονται οι αναπαραστάσεις του εθνικού «εαυτού» και του εθνικού «άλλου» 

κυρίως των γειτονικών λαών μέσα από την εξιστόρηση γεγονότων του παρελθόντος. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι χώρες χρησιμοποιούν το μάθημα της ιστορίας 

για τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. (Ξωχέλης, Καψάλης, Ανδρέου, 

Ισμυρλιάδου, Λουκίδου, Μπονίδης, Χατζησαββίδης, 2000: 68)  

    Για την επίτευξη αυτών των στόχων επιχειρήθηκε η παρουσίαση από τα εγχειρίδια 

ιστορίας ορισμένων πτυχών του παρελθόντος ή, ορθότερα, η παρουσίαση μίας 

συγκεκριμένης οπτικής/εκδοχής του παρελθόντος.  Γι’ αυτούς τους λόγους σε επίπεδο 

μεθοδολογίας προτάσσεται ένα αφηγηματικό κείμενο το οποίο αποκτά οντολογικό 

χαρακτήρα δίνοντας την εντύπωση στους μαθητές ότι αποτελεί τη μοναδική και 
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απόλυτη ιστορική αλήθεια και όχι την ανασύνθεση του παρελθόντος από τον ιστορικό 

ο οποίος βασίζεται σε κάποιες πηγές και έχει κάποιες προθέσεις. (Κόκκινος, 2003: 195) 

Προκειμένου να δοθεί στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας η αίσθηση της 

αντικειμενικότητας χρησιμοποιούνται παράλληλα με το αφηγηματικό κείμενο 

ιστορικές «πηγές» οι οποίες αποτελούνται από επιλεγμένα τεκμήρια όπως 

αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα της εποχής, μαρτυρίες, επίσημα κείμενα ή και 

ανυπόγραφα κείμενα των ίδιων των συγγραφέων. Ωστόσο, τα κριτήρια με τα οποία 

επιλέγονται αυτές οι πηγές δεν γνωστοποιούνται πουθενά. Όπως γίνεται φανερό οι 

πηγές που συνοδεύουν το κείμενο αποκτούν ρόλο συμπληρωματικό ως προς την 

αφήγηση αφού είναι επιλεγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες τους να 

επιβεβαιώνουν την ιστορική αφήγηση του εγχειριδίου και δεν συμβάλλουν σχεδόν ποτέ 

στη θέαση ενός ιστορικού γεγονότος από διαφορετικές και αντικρουόμενες μεταξύ 

τους οπτικές γωνίες παρουσιάζοντας πληροφορίες που να αντιτίθενται προς την 

ιστορική αφήγηση. Με αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο του μαθήματος τεκμηριώνεται 

και δίνεται η εντύπωση στους μαθητές ότι η ιστορική αφήγηση που παρουσιάζεται στο 

εγχειρίδιο αποτελεί αντικειμενική αλήθεια αποσιωπώντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι 

αυτή αποτελεί μία συγκεκριμένη ανάγνωση των γεγονότων του παρελθόντος. (Αβδελά, 

1998: 55- 56)  

    Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι συνηθισμένα στα εγχειρίδια ιστορίας που 

παράχθηκαν μέσα στον 20ο αιώνα μέχρι και την μεταπολίτευση και τα οποία 

βασίζονται στην παραδοσιακή ιστορική καταγραφή που επιμένει στη γεγονοτολογική 

παρουσίαση του παρελθόντος και επικεντρώνεται στο στρατιωτικό, διπλωματικό και 

πολιτικό τομέα αποφεύγοντας αναφορές στην κοινωνική ζωή, τους κοινωνικούς, 

οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς παράγοντες που σε αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους επηρέασαν την εξέλιξη των γεγονότων. (Αδάμου- Ράση, 2004: 343) Ωστόσο, αυτά 

τα χαρακτηριστικά τα οποία παραπέμπουν σε μία μορφή «εθνο- ρομαντικού» 

ιστορικού λόγου επέδρασσαν για πολλές δεκαετίες στη συγγραφή των σχολικών 

εγχειριδίων και είναι εμφανή ακόμη και στον 21ο αιώνα. Η επιμονή, όμως, αυτή στο 

εθνικό αφήγημα και στην παρουσίαση των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων 

υπονομεύουν κάθε προσπάθεια ανανέωσης και εξέλιξης των εγχειριδίων ιστορίας και 

της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος γενικότερα. (Κόκκινος, Γατσωτής, 

2007: 438) Επομένως, γίνεται φανερό ότι τα σχολικά εγχειρίδια αντικατοπτρίζοντας 

τις αξίες ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος και μίας ανασφαλούς 
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κοινωνίας αποτελούν την πιο ορατή πλευρά της σχολικής ιδεολογίας. (Μαυροσκούφης, 

2007: 70) 

    Αντίθετα, θα έπρεπε να προωθηθεί μία πολυπρισματική θεώρηση της ιστορίας 

σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει μία και μοναδική θέαση και ερμηνεία της ιστορίας 

και των γεγονότων αλλά αντίθετα υπάρχουν πολλαπλές οπτικές γωνίες οι οποίες είναι 

ταυτόχρονα έγκυρες σχεδόν πάντα όμως και μεροληπτικές οπότε χρειάζεται να 

ιδωθούν μέσα από μία κριτική ματιά. (Πατεινάρη, 2015: 721) Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού πρέπει να διευρυνθεί το περιεχόμενο των εγχειριδίων ιστορίας και να 

εμπλουτιστεί με αναφορές στην κοινωνική ζωή της κάθε επιμέρους εποχής, στις 

πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Επιπλέον, πρέπει να δίνεται στους 

μαθητές η δυνατότητα να εξετάζουν τα διάφορα θέματα μέσα από τη μελέτη πληθώρας 

πηγών οι οποίες είναι εναλλακτικές και πολύ συχνά αντικρουόμενες μεταξύ τους και 

παρουσιάζοντας το ίδιο γεγονός από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έτσι, καλλιεργείται 

η αναγνώριση της πολυμορφίας, τις ποικιλίας και της ετερογένειας των ιστορικών 

γεγονότων και η επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών κι ενίοτε αντιθετικών 

ερμηνευτικών σχημάτων για το παρελθόν. (Κόκκινος, 2003: 152) Με αυτόν τον τρόπο 

καλλιεργείται η κριτική σκέψη στους μαθητές οι οποίοι εξοικειώνονται με την ιστορία 

ως επιστήμη και τις μεθόδους της ερευνώντας, ερμηνεύοντας και συνθέτοντας τη 

γνώση για το παρελθόν (Γρόλλιος, 1998: 20 ) αντιμετωπίζοντας την ιστορία ως 

ιστορία- πρόβλημα και όχι ως ιστορία- αφήγηση. (Αδάμου- Ράση, 2004: 344)  

    Επιπλέον θα πρέπει να γίνονται εκτεταμένες αναφορές και να δοθεί έμφαση στις 

ειρηνικές περιόδους συνύπαρξης των λαών και στα επιτεύγματα στα οποία οδηγήθηκαν 

οι άνθρωποι μέσα σε αυτές τις συνθήκες και να μην επικεντρώνεται, όπως συνήθως 

συμβαίνει, η ιστορία αποκλειστικά στα πολεμικά γεγονότα δίνοντας στους μαθητές την 

αντίληψη ότι ο πόλεμος και οι συγκρούσεις είναι η μοναδική δύναμη εξέλιξης των 

ιστορικών γεγονότων. (Γατσωτής, 2004: 609) Τέλος, τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας 

θα πρέπει να αποποιηθούν τον ρόλο τους ως εργαλεία ιδεολογικής χειραγώγησης και 

να αποτελέσουν δίαυλο για την κατανόηση του παρελθόντος.  
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3. ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 

3.1. Η διεθνής έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια 

    Ο σημαντικότατος ρόλος του σχολικού εγχειριδίου τόσο ως μέσο μεταβίβασης 

γνώσεων και διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων όσο και ως μέσο 

κοινωνικοποίησης του ατόμου οδήγησε στην εκτεταμένη έρευνα σχολικών εγχειριδίων 

σε διεθνές επίπεδο. (Ξωχέλλης, 1995: 9) Οι ιστορικές ρίζες της έρευνας σχολικών 

εγχειριδίων ανάγονται στον 19ο αιώνα στο πλαίσιο της Κίνησης για την Ειρήνη. Τη 

σημαντικότερη άνθιση όμως γνώρισε αυτός ο κλάδος στον 20ο αιώνα και κυρίως μετά 

τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα αντίπαλα μεταξύ τους εθνικά 

κράτη παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια με αμοιβαίες προκαταλήψεις και 

δημιουργούν εικόνες εχθρού για τους γειτονικούς λαούς. (Ξωχέλλης, 1995: 9, 

Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 315)  

    Στα πλαίσια της Παιδαγωγικής της Ειρήνης ο σωβινισμός και οι προκαταλήψεις που 

εμπεριέχονταν στα σχολικά εγχειρίδια θεωρήθηκαν ως το κυριότερο εμπόδιο στην 

προσπάθεια καλλιέργειας της αλληλοκατανόησης ανάμεσα στους λαούς.  Πρωτοπόρες 

σε αυτή την προσπάθεια αναδείχθηκαν η Γαλλία, που επιχείρησε την απομάκρυνση 

των αρνητικών στερεοτύπων για τους Γερμανούς από τα σχολικά εγχειρίδιά της, και οι 

Σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες ανέλαβαν από κοινού την εκκαθάριση των σχολικών 

τους εγχειριδίων από παρανοήσεις, προκαταλήψεις και εχθρικές και υποτιμητικές 

εικόνες για τους γειτονικούς λαούς. (Μπονίδης, Χοντολίδου, 1997: 192, Καψάλης, 

Χαραλάμπους, 2007: 315- 316)  

    Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια ξεκίνησε στη βόρεια Ευρώπη 

το 1919 με τη δημιουργία της Ένωσης του Βορρά μεταξύ Σουηδίας, Δανίας, Νορβηγίας 

και, λίγα χρόνια αργότερα, Φιλανδίας και Ισλανδίας. Αυτές οι χώρες αποφάσισαν να 

αφαιρέσουν από κοινού τα επίμαχα σημεία που προκαλούσαν αρνητική εικόνα για τους 

γειτονικούς λαούς από τα εγχειρίδιά τους και να δώσουν έμφαση στους κοινούς 

παράγοντες και τα κεντρικά ιστορικά γεγονότα που τους ένωναν.  

    Στη Γαλλία το 1926 ο Georges Lapiere έθεσε το ζήτημα του αποχρωματισμού των 

σχολικών εγχειριδίων από αρνητικά στερεότυπα εναντίον των πολεμικών αντιπάλων 

της Γαλλίας. Η διαμαρτυρία 78.000 Γάλλων εκπαιδευτικών οδήγησε στην 

αντικατάσταση 26 εγχειριδίων ιστορίας και αναγνωστικών. (Μπονίδης, Χοντολίδου, 

1997: 192)   
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    Το 1925 η Κοινωνία των Εθνών με μία διακήρυξη (Casares resolution) συνιστούσε 

την επικοινωνία ανάμεσα σε ειδικούς και την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε 

διάφορες χώρες προκειμένου να βελτιώσουν τα εγχειρίδια τους κυρίως από την άποψη 

της απαλοιφής από αυτά αρνητικών στερεοτύπων και εικόνων εχθρού για τους άλλους 

λαούς.  

    Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η UNESCO θέτοντας ως προτεραιότητά της τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη τόνιζε στην ιδρυτική πράξη της τη σημασία της 

εκπαίδευσης και της αγωγής στην διατήρηση της ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο 

ενδιαφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό και για την έρευνα σχολικών εγχειριδίων εκδίδοντας 

βιβλία και διοργανώνοντας συνέδρια και συναντήσεις ειδικών γύρω από το θέμα αυτό.      

Στην πρώτη Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 1946 στο Παρίσι επιχειρήθηκε ο 

σχεδιασμός μιας εκπαίδευσης που να στοχεύει στην κατανόηση ανάμεσα στους λαούς 

και τις χώρες σε διεθνές επίπεδο. Στόχος ήταν η απάλειψη των αναληθειών από τα 

βιβλία ιστορίας και η αντικατάσταση της εθνικής ιστορίας με τη στενή έννοια του όρου 

με μία γενικότερη ανθρωπιστική και οικουμενική άποψη. Το 1949 η UNESCO 

προχώρησε στην κατασκευή ενός κατευθυντήριου άξονα σύμφωνα με τον οποίο η 

αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων πρέπει να γίνεται με κριτήρια «την ακρίβεια, τη 

σοβαρότητα, την αξία, την έκταση του υλικού και κατανομή των θεμάτων, την 

ειλικρίνεια (αμεροληψία) και την συνεργασία». Στη συνέχεια, η UNESCO οργάνωσε 

δύο σεμινάρια, το 1950 και το 1951 αντίστοιχα, σχετικά με τα προβλήματα των 

σχολικών εγχειριδίων ιστορίας. Το 1953 η UNESCO αποσύρθηκε από την προσπάθεια 

βελτίωσης των σχολικών εγχειριδίων και τον ρόλο αυτό ανέλαβαν άλλοι οργανισμοί. 

(Μπονίδης, Χοντολίδου, 1997: 193, Foster, 2011: 7- 8, Fuchs, Henne, 2018: 27- 28)  

    Σε αυτό το πλαίσιο άρχισαν να ιδρύονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης 

ερευνητικές μονάδες, κέντρα και ινστιτούτα με σκοπό τη μελέτη των σχολικών 

εγχειριδίων για τα οποία θα γίνει λόγος παρακάτω. Προς αυτή την κατεύθυνση 

κινήθηκε και το Συμβούλιο της Ευρώπης που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην 

αναθεώρηση και βελτίωση των εγχειριδίων ιστορίας και γεωγραφίας. (Καψάλης, 

Χαραλάμπους, 2007: 316, Ξωχέλλης, 1995: 9- 10, Μπονίδης, Χοντολίδου, 1997: 193- 

194, Foster, 2011: 8)  
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3.2. Μεθοδολογία έρευνας σχολικών εγχειριδίων 

    Σύμφωνα με τους Μπονίδη και Χοντουλίδου (1997: 196- 197) «οι κυριότερες 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση σχολικών  εγχειριδίων είναι: α) η 

περιγραφική- αναλυτική, παραδοσιακή- ιστορική ή και ερμηνευτική μέθοδος, β) η 

ανάλυση περιεχομένου η οποία διακρίνεται σε ποσοτική και ποιοτική, γ) η ιδεολογικο-

κριτική ανάλυση και δ) η ανάλυση λόγου».  

    Η πρώτη μέθοδος (περιγραφική- αναλυτική ή και ερμηνευτική), η οποία είναι 

γνωστή από τη χρήση της στην ερμηνεία και παράθεση των ιστορικών πηγών στις 

ιστορικές μελέτες, είναι η ευκολότερη και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στην έρευνα 

σχολικών εγχειριδίων κυρίως στο παρελθόν. Το βασικότερο μειονέκτημα της μεθόδου 

αυτής είναι ότι ενέχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας καθώς οι ερευνητές μπορούν 

να παραθέσουν απλώς τα αποσπάσματα εκείνα που επιβεβαιώνουν τις αρχικές τους 

υποθέσεις. Η έλλειψη αυτή αντικειμενικότητας οδήγησε τους ερευνητές μετά τη 

δεκαετία του 1960 στην χρήση της ποσοτικής  ανάλυσης περιεχομένου.  

    Η αρνητική κριτική, όμως που ασκήθηκε στο θετικιστικό ποσοτικό μοντέλο έρευνας 

οδήγησε στην υιοθέτηση της ποιοτικής ανάλυσης λόγου είτε αυτούσιας είτε σε 

συνδυασμό με την ποσοτική. Παράλληλα, αναπτύχθηκε και η ιδεολογικοκριτική 

μέθοδος καθώς επίσης και η ανάλυση λόγου.  

    Η ιδεολογικοκριτική μέθοδος ασκεί την ίδια κριτική με την ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου απέναντι στο θετικιστικό μοντέλο έρευνας. Η διαφορά τους έγκειται στο 

ότι η ιδεολογικοκριτική μέθοδος επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει τα κοινωνικά 

συμφραζόμενα και χαρακτηριστικά τα οποία λανθάνουν στο κείμενο και δεν 

δηλώνονται ρητά. (Μπονίδης, Χοντολίδου, 1997: 197- 200) 

     Ο μεγαλύτερος αριθμός ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται με τα σχολικά 

εγχειρίδια στηρίζεται στην ανάλυση περιεχομένου. Η μέθοδος αυτή θεωρείται ως η 

κατάλληλη αφού είναι δυνατή η αντικειμενική και διυποκειμενική επεξεργασία των 

δεδομένων και η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 

318) Η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 

20ου αιώνα στο School of Journalism of Columbia στις ΗΠΑ και χρησιμοποιήθηκε 

εκτενώς από τους Αμερικανούς κοινωνιολόγους κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου 

και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι περισσότερες εφαρμογές της συγκεκριμένης 

μεθόδου βασίστηκαν στον τρόπο που την προδιέγραψε ο Bernard Berelson (1952), ο 
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οποίος υποστήριξε ότι τα χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου είναι η 

αντικειμενικότητα, η συστηματικότητα και η ποσοτικοποίηση του δεδηλωμένου 

περιεχομένου. Ωστόσο, το αίτημα για ποσοτικοποίηση των δεδομένων από τη 

συγκεκριμένη μέθοδο είχε ως αποτέλεσμα την άσκηση σοβαρής κριτικής. Οι επικριτές 

εστίαζαν στο γεγονός ότι η συχνότητα ορισμένων χαρακτηριστικών του κειμένου δεν 

σχετίζεται με τη σημαντικότητά τους και υποστήριζαν ότι αντίθετα οι παραλείψεις και 

οι αποσιωπήσεις μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά σημαντικές.  

    Κάτω από αυτή την επίδραση πρόβαλε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου που 

προωθούσε την προσεκτική και με κοινωνική ευαισθησία μελέτη του κειμένου σε 

συνδυασμό με τα ιστορικά γεγονότα. (Μπονίδης, Χοντολίδου, 1997: 198) Η ποιοτική 

προσέγγιση εστιάζει και στα άρρητα δεδομένα του κειμένου επομένως οδηγεί σε πιο 

ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορεί, όμως, όπως και οποιαδήποτε άλλη ποιοτική 

έρευνα να αποφύγει απολύτως το στοιχείο της υποκειμενικότητας η υιοθέτηση όμως 

μιας συστηματικής διαδικασίας και η διαφάνειά της απέναντι σε άλλους ερευνητές 

εξασφαλίζει έναν υψηλό βαθμό αντικειμενικότητας.  

    Η κριτική που ασκήθηκε και στα δυο μοντέλα είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκλισή τους 

και τη χρήση μεικτών μοντέλων. Οι ποσοτική προσέγγιση ασχολείται με τα 

δεδηλωμένα μηνύματα που εκπέμπει ένα κείμενο, ενώ η ποιοτική με τα λανθάνοντα. 

Στην ερευνητική πράξη, όμως, τις περισσότερες φορές η ανάλυση ενός κειμένου 

προϋποθέτει την μελέτη τόσο των δεδηλωμένων όσο και των λανθανουσών προθέσεων 

και αποχρώσεων ενός μηνύματος. Ακόμη και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου δεν 

μπορεί να απεκδυθεί τον ποσοτικό της χαρακτήρα διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν 

θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει το σύστημα των κατηγοριών. Το πολύπλοκο και 

πολυδιάστατο, επομένως, περιεχόμενο ενός κειμένου δεν μπορεί να συλληφθεί και να 

ερμηνευθεί αποτελεσματικά χωρίς τη συμβολή και των δύο προσεγγίσεων ανάλυσης 

περιεχομένου. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 320- 322, Μπονίδης, Χοντολίδου, 

1997: 198)  

    Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα σχολικά εγχειρίδια δεν μπορούν να ερευνηθούν 

απομονωμένα από τα κοινωνικά τους συγκείμενα αφού ως κοινωνικά προϊόντα είναι 

ντοκουμέντα της εποχής τους. Αποπνέουν το πνεύμα της εποχής στην οποία γράφτηκαν 

και αποτελούν καθρέφτη της γενικότερης κοινωνικής κατάστασης της συγκεκριμένης 

εποχής. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 323)  
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3.3. Ερευνητικά Κέντρα για τα σχολικά εγχειρίδια  

    Η συνειδητοποίηση της σημασίας των σχολικών εγχειριδίων οδήγησε στην ίδρυση 

κέντρων και ινστιτούτων έρευνας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο. Το 1992 η UNESCO συγκρότησε το UNESCO Textbook Research Network 

στο οποίο συμμετέχουν πολλοί ειδικοί επιστήμονες, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 

από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την έρευνα σχολικών εγχειριδίων. (Καψάλης, 

Χαραλάμπους, 2007: 342)  

    Ένα από τα πιο γνωστά και σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σχολικών εγχειριδίων 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι το  Ινστιτούτο Georg Eckert για 

Διεθνή Έρευνα Σχολικών Εγχειριδίων που ιδρύθηκε από τον καθηγητή ιστορίας Georg 

Eckert το 1951 στο Braunschweig της Γερμανίας. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 

343, Foster, 2011: 8, http://www.gei.de/) Το ινστιτούτο εκτός από την διοργάνωση 

συνεδρίων για τα σχολικά εγχειρίδια συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

την UNESCO καθώς επίσης και με αφρικανικά και ασιατικά ιδρύματα. Στις 

δραστηριότητες του ινστιτούτου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η συγκριτική μελέτη 

του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας και άλλων χωρών και η παροχή συστάσεων για την βελτίωση αυτών των 

εγχειριδίων ώστε να είναι πιο αντικειμενικά, η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων 

με επιστήμονες από τη Γερμανία και άλλες χώρες με σκοπό τον έλεγχο και την 

αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων, η παροχή συμβουλών σε συγγραφείς 

σχολικών εγχειριδίων, οι γνωμοδοτήσεις για ερευνητικές εργασίες και η ενίσχυσή τους 

και η παρουσίαση στο κοινό μέσω διαλέξεων των επιστημονικών γνώσεων του 

ινστιτούτου. (Μπονίδης, Χοντολίδου, 1997: 195, Foster, 2011: 8)  

    Παράλληλα στον ίδιο τομέα δραστηριοποιούνται πολλά ερευνητικά κέντρα σε 

πολλές χώρες του κόσμου όπως το Institute of Educational Text Research στη Σουηδία, 

το Institut fur Schulbuchforscung στην Αυστρία, Institut National de Recherche 

Pedagogique στη Γαλλία, το Japan Textbook Research Center στην Ιαπωνία κ.α. Στις 

ΗΠΑ ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σχολικών εγχειριδίων είναι το 

Πανεπιστήμιο του Illinois όπου βρίσκεται και η έδρα του επιστημονικού περιοδικού 

Journal of Curriculum Studies το οποίο φιλοξενεί στις σελίδες του πολλές σχετικές 

μελέτες. Στην Αγγλία δραστηριοποιείται το Colloquium on Textbooks, Schools and 
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Society το οποίο ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό τη διεπιστημονική έρευνα σχολικών 

εγχειριδίων. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 342- 343)  

    Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1992  από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. η Μονάδα Έρευνας 

Σχολικού Βιβλίου (ΜΟΕΣΒΙ) μετά από πρωτοβουλία του καθηγητή Παναγιώτη Δ. 

Ξωχέλλη. Το 1999 μετονομάστηκε σε Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και λειτουργεί στον Τομέα Παιδαγωγικής της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το ΚΕΣΒΙΔΕ, το οποίο είναι ενταγμένο στο διεθνές 

δίκτυο ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων έρευνας σχολικών εγχειριδίων που 

λειτουργούν στο πλαίσιο της UNESCO, συνεργάζεται με επιστήμονες από 

πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του Εξωτερικού, με φοιτητές του Α.Π.Θ. καθώς 

επίσης και με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

    Σκοποί του ΚΕΣΒΙΔΕ μεταξύ άλλων είναι η επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση 

των σχολικών εγχειριδίων τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων βαλκανικών χωρών, η 

συγκρότηση αρχείου σχολικών εγχειριδίων, η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη 

σωστή χρήση των σχολικών εγχειριδίων μέσα από ομιλίες, σεμινάρια και δημοσιεύσεις 

καθώς επίσης και η παροχή συμβουλευτικής για την βελτίωση και την παραγωγή 

σχολικών εγχειριδίων. (Ξωχέλλης, 1995: 11- 12, Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 344, 

https://www.edlit.auth.gr/units)  

3.4. Η Έρευνα σχολικών εγχειριδίων στην Ελλάδα 

    Στην Ελλάδα πρωτοπόρος της έρευνας σχολικών εγχειριδίων υπήρξε ο Δημήτρης 

Γληνός. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η διεθνείς οργάνωση Dotation Carnegie pour 

la Paix Internationale ζήτησε από τους ειδικούς επί του θέματος από όλες τις χώρες που 

συμμετείχαν στον πόλεμο να μελετήσουν το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων 

της χώρας τους. Στην Ελλάδα το έργο αυτό ανέλαβε ο Δ. Γληνός ο οποίος το 1926 

συνέγραψε μία μελέτη με τίτλο «Έρευνα περί των ελληνικών σχολικών βιβλίων κατά 

και μετά τον μεγάλον πόλεμον». Η εργασία περιλαμβάνει της εξαντλητική μελέτη 90 

συνολικά βιβλίων, σχολικών εγχειριδίων καθώς επίσης και παιδικών βιβλίων και 

περιοδικών. Βασικό συμπέρασμα του Γληνού είναι ότι ο εθνικισμός δεν υπήρχε στην 

Ελλάδα μέχρι τον 19ο αιώνα και ότι δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου εξαιτίας του 

αλυτρωτισμού που γεννήθηκε ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες. (Καψάλης, 

Χαραλάμπους, 2007: 336)  

https://www.edlit.auth.gr/units
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    Από τότε διαμεσολάβησε η πάροδος αρκετών δεκαετιών προκειμένου να εμφανιστεί 

ξανά στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για την έρευνα σχολικών εγχειριδίων. Τη δεκαετία 

του 1970 πραγματοποιούνται ελάχιστες έρευνες οι οποίες αφορούν περισσότερο τα 

αναγνωστικά του δημοτικού και τις στάσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς που 

διοχετεύουν στους μαθητές (Φραγκουδάκη, 1978). Από τη δεκαετία του1980 όμως και 

μετά παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για τα σχολικά βιβλία και πραγματοποιούνται 

πλήθος ερευνών γύρω από τα σχολικά εγχειρίδια. Ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις 

έρευνες ασχολείται με τα εγχειρίδια ιστορίας και μελετά τις αναπαραστάσεις του 

εθνικού εαυτού και του εθνικού άλλου που αυτά επιχειρούν να διαμορφώσουν καθώς 

επίσης και με την δόμηση της εθνικής ταυτότητας μέσα από αυτά. Παρακάτω 

επιχειρείται μία σύντομη ανασκόπηση των ερευνών που έχουν γίνει γύρω από αυτή την 

θεματική περιοχή.  

    Η εργασία του Ν. Άχλη (1983) για την εικόνα των γειτονικών μας λαών Τούρκων 

και Βουλγάρων όπως αυτή παρουσιάζεται στα εγχειρίδια Γυμνασίου και Λυκείου, 

έπειτα από συστηματική εφαρμογή της ανάλυσης περιεχομένου σύμφωνα με τις αρχές 

του Berelson, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι λαοί παρουσιάζονται ως 

εχθρικοί και επικίνδυνοι για το ελληνικό έθνος ενώ παράλληλα επιχειρείται η 

υποτίμηση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους.  

     Στο συλλογικό τόμο των Α. Φραγκουδάκη και Θ. Δραγώνα (1997) επιχειρείται η 

προσέγγιση των σχολικών εγχειριδίων με διεπιστημονικό τρόπο και ο έλεγχος τους 

όσον αφορά τον εθνοκεντρικό χαρακτήρα τους και τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται σε αυτό τόσο οι Έλληνες όσο και οι άλλοι λαοί. Διαπιστώνεται ότι οι 

εικόνα του εθνικού άλλου είναι η κατοπτρικά αντίθετη παρουσίαση της εικόνας του 

εθνικού εαυτού καθώς επίσης και ότι καλλιεργείται μία εύθραυστη εθνική ταυτότητα 

η οποία έχει ανάγκη συνεχούς υπεράσπισης από εξωτερικές αλλοιώσεις.  

    Στη διδακτορική διατριβή του Κ. Μπονίδη (1998) μέσα από τη μελέτη των 

αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού υπό το 

πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία γενικότερη 

στροφή των εγχειριδίων προς το πνεύμα και τις αξίες της ειρήνης και των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Αντίθετα, όσον αφορά την εικόνα του εθνικού εαυτού και του εθνικού 

άλλου αποδεικνύεται ότι συντηρούνται τα αρνητικά στερεότυπα και οι εικόνες εχθρού.  
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    Στην έρευνα της Ε. Αβδελά (1998) διαπιστώνεται ότι στα σχολικά εγχειρίδια 

ιστορίας το ελληνικό έθνος παρουσιάζεται ως μία υπερχρονική, αδιάσπαστη και 

ανθρωπομορφική οντότητα η οποία διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της από 

τη μακρινή αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η διαμετρικά αντίθετη εικόνα του εθνικού 

άλλου σε σχέση με τον εθνικό εαυτό επιβεβαιώνεται και από τους Αγγελόπουλο (2000) 

και Μήλα (2001).  

   Στο πλαίσιο του ΚΕΣΒΙΔΕ διεξάγεται το 1998 στη Θεσσαλονίκη το διεθνές συνέδριο 

«Η εικόνα του άλλου/ γείτονα στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών χωρών». Στα 

πρακτικά του συνεδρίου (Καψάλης, Μπονίδης, Σιπητάνου, 2000) υπάρχουν αρκετές 

εισηγήσεις που αφορούν στην εικόνα για τον εθνικό εαυτό και τον εθνικό άλλο που 

επιχειρείται να διαμορφωθεί στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια. Αναλυτικότερα, 

αποδεικνύεται ότι τα περισσότερα αρνητικά στερεότυπα και οι εχθρικές απεικονίσεις 

συγκεντρώνονται γύρω από τους Τούρκους και Βούλγαρους (Κουλλαπής, 2000) ενώ 

δεν γίνεται εκτενής αναφορά στους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς (Ξωχέλλης, 

Καψάλης, Ανδρέου, Ισμυρλιάδου, Λουκίδου, Μπονίδης, Χατζησσαβίδης, 2000). Οι 

Φλουρής και Ιβρυντέλη (2000) αποδεικνύουν ότι τα σχολικά εγχειρίδια συμβάλλουν 

στην καλλιέργεια τάσεων απομονωτισμού και ξενοφοβίας μέσα στην κοινωνία.  

     Στην εργασία της Πιπερτζή (2003) διαπιστώνεται ότι το τρίσημο σχήμα της 

ελληνικής ιστορίας (Αρχαία Ελλάδα- Βυζάντιο- Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα) 

εξακολουθεί να υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια προκειμένου να επιβεβαιώνει την 

αδιάσπαστη για περισσότερα από τρεις χιλιάδες χρόνια πολιτισμική ενότητα του 

έθνους. Στην έρευνα των Ανδρέου, Γκόλια, Κασίδου (2005) μετά από την ανάλυση των 

σχολικών εγχειριδίων για τις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα 

αποδεικνύεται ότι παραγκωνίζονται οποιεσδήποτε αναφορές στα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά των άλλων λαών, ενώ παράλληλα οι διαφορετικές ομάδες μεταναστών 

γίνονται αντιληπτές μόνο μέσα από τις ομοιότητές τους με τον εθνικό εαυτό από τον 

οποίο επιχειρείται να αφομοιωθούν, δίνοντας έμφαση σε κοινά ιστορικά, πολιτισμικά 

ή και γλωσσικά χαρακτηριστικά. 

  Στην έρευνα της Μουστάκα (2009) από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι 

οι αναπαραστάσεις για τον εθνικό εαυτό στα σχολικά εγχειρίδια στηρίζονται με 

επιχειρήματα τον ηρωισμό, τη γενναιότητα, τη θυματοποίηση, τη διχόνοια, την 

εξυπνάδα καθώς επίσης και στον χριστιανισμό ο οποίος συνδέεται άμεσα με την 
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ελληνικότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει το ελληνοχριστιανικό ιδεώδες. Τα 

παραπάνω συμβάλλουν στη διατήρηση, την φυσικοποίηση και στην διαιώνιση των 

διακρίσεων ανάμεσα στον εθνικό εαυτό και τον εθνικό άλλο.  

    Στις εργασίες των Κοτοπούλου (2009) και Παπακώστα (2009) διαπιστώνεται ότι στα 

εγχειρίδια ιστορίας της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο 

εθνικός εαυτός παρουσιάζεται με έμφυτες αρετές και προτερήματα ο οποίος μάχεται 

για την υπεράσπιση του δίκαιου και αμύνεται έναντι στην κακόβουλη δράση των 

εθνικών άλλων οι οποίοι επιβουλεύονται τα κεκτημένα του.  

     Ακόμη, έχει αποδειχθεί ότι στα σχολικά εγχειρίδια ως κεντρικός άξονας της 

αφήγησης αναδεικνύεται ο εθνικός εαυτός γύρω από τον οποίο εστιάζονται όλα τα 

ιστορικά γεγονότα. Παράλληλα, οι άλλοι λαοί αναφέρονται μέσα στα εγχειρίδια μόνο 

όταν έρχονται σε αλληλεπίδραση με τον εθνικό εαυτό, και μάλιστα όταν η 

αλληλεπίδραση αυτή είναι αρνητική αφού τα περισσότερα εγχειρίδια εστιάζουν στα 

πολεμικά γεγονότα και όχι στις περιόδους ειρήνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

γίνεται καμία αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των άλλων λαών και πολιτισμών και οι 

μαθητές να μην είναι σε θέση να συσχετίσουν την ελληνική ιστορία με την παγκόσμια. 

(Σωτηρακοπούλου, 2011)      

    Στην εργασία της Κοντοβά (2014) διαπιστώνεται ότι οι αναπαραστάσεις των 

γειτονικών προς την Ελλάδα λαών και κυρίως των Τούρκων διαμορφώνονται στη βάση 

υποτιμητικών στερεοτύπων και μειονεκτημάτων τα οποία εμφανίζονται ως τα ακριβώς 

αντίθετα από τα προτερήματα των Ελλήνων και ότι τα σχολικά εγχειρίδια προβάλλουν 

ιδιαίτερα τα περιστατικά βίας των εθνικών άλλων θυματοποιώντας τον εθνικό εαυτό, 

ενώ, ταυτόχρονα, επιχειρούν να μειώσουν ή να αποσιωπήσουν τις αναφορές σε βίαια 

περιστατικά στα οποία ο εθνικός εαυτός είναι ο θύτης.  

    Στη εργασία της Γ. Βράκα (2015) αποδεικνύεται ότι οι αναπαραστάσεις του εθνικού 

εαυτού στο νέο εγχειρίδιο ιστορίας της Στ’ Δημοτικού διαμορφώνονται με βάση την 

πολιτισμική υπεροχή του σε σχέση με τους εθνικούς άλλους και ιδιαίτερα με τους 

γειτονικούς λαούς οι οποίοι παρουσιάζονται υποτιμητικά. Επιπλέον, αποφεύγονται οι 

εκτενείς αναφορές στις ζοφερές ιστορικές στιγμές της εθνικής ομάδας όπως ο εμφύλιος 

πόλεμος καθώς αυτές θα μπορούσαν να βλάψουν την εξιδανικευμένη εικόνα της 

εθνικού εαυτού.  
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    Στην εργασία του Β. Μαστρογιαννίδη (2019) μετά την μελέτη των σχολικών 

εγχειριδίων ιστορίας της περιόδου 1975- 2018 υπό το πρίσμα της διαχείρισης  των 

τραυματικών γεγονότων του εθνικού εαυτού που λαμβάνουν χώρα από το 1897 μέχρι 

και το 1974, αποδεικνύεται ότι αυτά δεν παρουσιάζονται επαρκώς ενώ παράλληλα η 

συμμετοχή και η επιρροή των άλλων χωρών στην έκβαση των συγκεκριμένων 

τραυματικών γεγονότων είτε υποβαθμίζεται ή αποσιωπάται ολότελα.  
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1 Σκοπός της έρευνας 

    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

διαμορφώνονται οι αναπαραστάσεις του εθνικού εαυτού και του εθνικού άλλου στα 

σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της περιόδου της μεταπολίτευσης από το 1975 έως και το 

2019. Η έρευνα εστιάζει στα βιβλία ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα 

στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται σε αυτά  η Επανάσταση του 1821 και 

διαμορφώνονται οι εικόνες για τον εθνικό εαυτό και τους εθνικούς άλλους. Πιο 

αναλυτικά εξετάζονται διαχρονικά τα εγχειρίδια ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού της 

παραπάνω περιόδου σε συσχέτιση με την εποχή στην οποία γράφτηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης και με το γενικότερο πλαίσιο και τους 

επιδιωκόμενους στόχους από τη χρήση τους στην εκάστοτε εποχή.    

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

    Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας προκύπτουν αφενός από τη 

μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας που αφορά στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, στην 

ιδεολογική χρήση της ιστορίας ως φρονηματιστικού μαθήματος το οποίο 

χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας στους μαθητές και 

αφετέρου από την ερευνητική προσέγγιση του υλικού. 

Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται ως εξής:  

• Καλλιεργούν τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας τον εθνοκεντρισμό;  

• Δημιουργούνται αρνητικά στερεότυπα για τους άλλους λαούς;  

• Παρουσιάζονται οι Έλληνες ως «θύματα» των άλλων λαών;  

• Καλλιεργείται η αίσθηση ανωτερότητας του εθνικού εαυτού σε σύγκριση με 

τους εθνικούς άλλους; 

• Διαμορφώνεται η ίδια στάση για τους γειτονικούς λαούς σε σύγκριση με τους 

λαούς της Δυτικής Ευρώπης; 

• Οι αναπαραστάσεις για τον εθνικό εαυτό διαμορφώνονται ως αντιθετικές με 

τις αναπαραστάσεις του εθνικού άλλου; 

• Δημιουργούνται εικόνες εχθρού για τους γειτονικούς βαλκανικούς λαούς; 

• Προβάλλεται η άποψη της συνεχούς και αδιάσπαστης πορείας του ελληνικού 

έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα; 
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• Ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στους Έλληνες; 

• Ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στους Οθωμανούς κατά την επανάσταση 

του 1821; 

• Ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς; 

• Ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στους λαούς της Δυτικής Ευρώπης; 

• Παρουσιάζονται αξιολογικά τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους 

άλλους λαούς σε σύγκριση με αυτά του εθνικού εαυτού; 

• Πώς παρουσιάζεται η συμπεριφορά του εθνικού εαυτού στις πολεμικές 

επιχειρήσεις με τους γείτονες άλλους; 

• Αποσιωπώνται αρνητικά γεγονότα για τον εθνικό εαυτό; 

• Δίνεται έμφαση στις περιόδους ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας με 

άλλους λαούς;  

• Πώς εμφανίζεται η επιρροή άλλων χωρών σε σημαντικές ιστορικές για τους 

Έλληνες στιγμές; 

• Προωθείται η ειρηνική συνύπαρξη και η αλληλοκατανόηση ανάμεσα στους 

λαούς; 

• Μεταβάλλονται οι αναπαραστάσεις για τον εθνικό εαυτό και τον εθνικό άλλο 

στο χρόνο με βάση τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία; 
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2. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Κριτήρια επιλογής του υλικού και τεκμηρίωση του θέματος 

    Τα σχολικά εγχειρίδια γενικότερα αλλά ιδιαίτερα τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, 

όπως διαπιστώθηκε και στο θεωρητικό μέρος, χρησιμοποιήθηκαν στο σχολείο για την 

εξυπηρέτηση εξωιστορικών στόχων εκτός από τους γνωστικούς. (Αδάμου- Ράση, 

2004: 334) Αφού, λοιπόν, το μάθημα της ιστορίας θεωρήθηκε ως «φρονηματιστικό» 

το οποίο προσφέρεται για ιδεολογική χειραγώγηση, τα σχολικά εγχειρίδια ανέλαβαν 

την εκπλήρωση του στόχου αυτού ως εργαλεία κοινωνικοποίησης των μαθητών. Οι 

παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων στην Ελλάδα 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου. Διαπιστώθηκε σε 

πολλές περιπτώσεις ότι τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας διαπνέονται από έντονο 

εθνοκεντρικό χαρακτήρα και καλλιεργούν στους μαθητές αρνητικές αντιλήψεις και 

στερεότυπα για τους άλλους λαούς και ιδιαίτερα για τους γειτονικούς, οι οποίοι 

παρουσιάζονται ως οι προαιώνιοι εχθροί του έθνους.  

    Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρήθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον να μελετηθεί στην 

παρούσα εργασία ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι αναπαραστάσεις για τον 

εθνικό εαυτό και τους εθνικούς άλλους μέσα από την παρουσίαση της επανάστασης 

του 1821 στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου. Η παραπάνω οριοθέτηση 

θεωρήθηκε πρωτότυπη καθώς οι προηγούμενες έρευνες δεν εστιάζουν αποκλειστικά 

στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα της επανάστασης του 1821. Η συγκεκριμένη 

ενότητα παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού απεικονίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στον 

εθνικό εαυτό (Έλληνες) και τον κατεξοχήν εθνικό άλλο (Τούρκοι) καθώς επίσης και 

την προσπάθεια ανεξαρτησίας του πρώτου από τον δεύτερο. Επιπλέον, εμπλέκονται 

και οι υπόλοιποι εθνικοί άλλοι, βαλκάνιοι και μη, οι οποίοι επηρεάζουν την εξέλιξη 

των ιστορικών γεγονότων. Όπως γίνεται φανερό η ενότητα αυτή προσφέρεται για 

εθνική διαπαιδαγώγηση και ενστάλλαξη ορισμένων αξιών τις οποίες η εκάστοτε 

κοινωνία επιδιώκει να μεταλαμπαδεύσει στα νέα μέλη της.  

    Κρίνεται, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνηθεί αν τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά του εθνοκεντρισμού και του φρονηματιστικού χαρακτήρα της 

σχολικής ιστορίας υπάρχουν και σε αυτή την ενότητα. Καθώς, διαχρονικά, η 

συγκεκριμένη ενότητα διδάσκεται στην τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου 

επιλέχθηκαν τα εγχειρίδια της ΣΤ΄ Δημοτικού που χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία τη 
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μεταπολιτευτική περίοδο από το 1975 μέχρι το 2019. Η επιλογή της συγκεκριμένης 

περιόδου θεωρήθηκε εύστοχη καθώς από τη μεταπολίτευση και μετά παρατηρείται μία 

ανανεωτική διάθεση στις εκπαιδευτικές πολιτικές της χώρας και λαμβάνει χώρα μία 

πληθώρα εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό μεταβάλλονται 

σημαντικά, σε επίσημο επίπεδο τουλάχιστον, οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας 

του συγκεκριμένου μαθήματος και τείνουν να εναρμονιστούν με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

στο οποίο εισέρχεται η Ελλάδα. (Μπουζάκης, 2007: 74- 79, Tamisoglou, 2010: 13) 

Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν μαζί με τα διδακτικά εγχειρίδια και τα τετράδια 

εργασιών, σε όσες περιπτώσεις αυτά υπάρχουν, αφού αποτελούν και αυτά κομμάτι της 

ολοκληρωμένης διδασκαλίας. 

2.2 Το υπό έρευνα υλικό 

    Για την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων επιλέχθηκε ένα δείγμα το οποίο 

αποτελείται από πέντε σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού μαζί με τα 

αντίστοιχα τετράδια εργασιών που χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία από το 1975 μέχρι 

το 2019. Ειδικότερα, εξετάστηκαν τα εξής εγχειρίδια: 

 

1. Καφεντζής, Γ. (1975) Ιστορία των Νεώτερων Χρόνων τάξη ΣΤ΄ Δημοτικού , 

Αθήνα: ΟΕΔΒ 

2. Διαμαντόπουλος, Ν., Κυριαζόπουλος, Α. (1979). Ελληνική Ιστορία των 

Νεώτερων Χρόνων. ΣΤ΄ Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ  

3. Ακτύπης, Δ., Βελαλίδης, Α., Καΐλα, Μ., Κατσουλάκος, θ., Παπαγρηγορίου, Γ., 

Χωρεάνθης, Κ. (1997α). Στα νεότερα χρόνια Ιστορία ΣΤ΄Δημοτικού, Αθήνα: 

ΟΕΔΒ 

4. Ακτύπης, Δ., Βελαλίδης, Α., Καΐλα, Μ., Κατσουλάκος, Θ., Παπαγρηγορίου, Γ., 

Χωρεάνθης, Κ. (1997β). Στα νεότερα χρόνια Ιστορία ΣΤ΄Δημοτικού: Τετράδιο 

Εργασιών, Αθήνα: ΟΕΔΒ 

5. Ρεπούση, Μ., Ανδρεάδου, Χ., Πουταχίδης, Α., Τσιβάς, Α. (2006α). Στα νεότερα 

και σύγχρονα χρόνια ιστορία ΣΤ΄Δημοτικού , Αθήνα: ΟΕΔΒ 

6. Ρεπούση, Μ., Ανδρεάδου, Χ., Πουταχίδης, Αρ., Τσιβάς, Αρ. (2006β). Ιστορία 

ΣΤ΄ Δημοτικού: Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια: Τετράδιο Εργασιών, Αθήνα: 

ΟΕΔΒ 

7. Κολιόπουλος, Ι., Μιχαηλίδης, Ι., Καλλιανιώτης, Α., Μηνάογλου, Χ. (2012α). 

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΣΤ΄Δημοτικού , Αθήνα: ΟΕΔΒ 
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8. Κολιόπουλος, Ι., Μιχαηλίδης, Ι., Καλλιανιώτης, Α., Μηνάογλου, Χ. (2012β). 

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΣΤ΄Δημοτικού: Τετράδιο Εργασιών, 

Αθήνα: ΟΕΔΒ 

 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω εγχειρίδια δεν αναλύθηκαν εξολοκλήρου αλλά 

από αυτά απομονώθηκαν οι ενότητες που αφορούν στην επανάσταση του 1821. 

Θεωρήθηκε σκόπιμη η οριοθέτηση του προς ανάλυση υλικού έτσι ώστε να 

περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα μέχρι 

και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και την οριστική διευθέτηση των συνόρων του. 

Έτσι, λοιπόν, σε κάθε βιβλίο η ανάλυση ξεκινά από την ενότητα που αφορά στα 

προεπαναστατικά κινήματα και το όραμα του Ρήγα Φεραίου και τελειώνει στα 

αντίστοιχα κεφάλαια που αφορούν στην ίδρυση του Ελληνικού κράτους.  

   Αναλυτικότερα, στο πρώτο εγχειρίδιο, του Γ. Καφεντζή, η ανάλυση ξεκινά από το 

«Κεφάλαιο Δ’ : Επαναστατικά Κινήματα Των Ελλήνων» του πρώτου μέρους και φτάνει 

μέχρι και το «Κεφάλαιο Η’: Έβδομο, Όγδοο Και Ένατο Έτος Της Επαναστάσεως» του 

δεύτερου μέρους του βιβλίου περιλαμβάνοντας τις σελίδες 24- 101. Στο δεύτερο 

εγχειρίδιο, των Ν. Διαμαντόπουλου και Α. Κυριαζόπουλου, η ανάλυση ξεκινά από το 

«Κεφάλαιο Γ’: Η Προεπαναστατική Περίοδος» του πρώτου μέρους και φτάνει μέχρι το 

«Κεφάλαιο Ιε’: Διδάγματα Από Την Ιστορία Της Ελληνικής Επαναστάσεως» του 

δεύτερου μέρους του βιβλίου περιλαμβάνοντας τις σελίδες από 32 έως και 157. Στο 

τρίτο εγχειρίδιο, της συγγραφικής ομάδας του Δ. Ακτύπη, η ανάλυση ξεκινά από τη 

διδακτική ενότητα 15 «Η ένοπλη ορμή για απελευθέρωση» και φτάνει μέχρι τη 

διδακτική ενότητα 30 «Ο Καποδίστριας κυβερνήτης» περιλαμβάνοντας τις σελίδες 77- 

166. Στο τέταρτο εγχειρίδιο, της συγγραφικής ομάδας της Μ. Ρεπούση, η ανάλυση 

ξεκινά από το κεφάλαιο 10 «Τα απελευθερωτικά οράματα: ο Ρήγας Φεραίος» και 

καταλήγει στο κεφάλαιο 14 «Οι τελικές ρυθμίσεις του ελληνικού ζητήματος» τα οποία 

εκτείνονται από τη σελίδα 34 έως και τη σελίδα 66 του βιβλίου. Στο πέμπτο εγχειρίδιο, 

της συγγραφικής ομάδας του Ι. Κολιόπουλου, η ανάλυση ξεκινά από το Κεφάλαιο 8 

«Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής» της δεύτερης ενότητας του βιβλίου 

και φτάνει μέχρι το Κεφάλαιο 18 «Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική 

ανεξαρτησία» της τρίτης ενότητας του βιβλίου περιλαμβάνοντας τις σελίδες 58- 145. 

Από τα τετράδια εργασιών, στα οποία δεν υπάρχει διαχωρισμός σε επιμέρους κεφάλαια 
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ή διδακτικές ενότητες, επιλέχθηκαν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

περιεχόμενο των παραπάνω ενοτήτων. 

2.3 Οι συνθήκες συγγραφής και ο χαρακτήρας των εγχειριδίων 

    Τα δύο πρώτα υπό έρευνα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας του Γ. Καφεντζή και των Ν. 

Διαμαντόπουλου, Α. Κυριαζόπουλου αποτελούν τις πρώτες προσπάθειες του 

μεταπολιτευτικού ελληνικού κράτους να αναθεωρήσει το μάθημα της ιστορίας στο 

δημοτικό σχολείο καθώς επίσης και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια. To εγχειρίδιο 

του Καφεντζή εισήχθη για πρώτη φορά στις σχολικές αίθουσες το 1974 και 

χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1980. Αποτελείται από 129 σελίδες και το περιεχόμενό του 

χωρίζεται σε τρία μέρη: Η Τουρκοκρατία (1453- 1821), Η Ελληνική επανάσταση και Το 

ελεύθερο ελληνικό κράτος. Το κάθε μέρος υποδιαιρείται σε επιμέρους κεφάλαια. Το 

επόμενο εγχειρίδιο των Κυριαζόπουλου και Διαμαντόπουλου το οποίο αντικατέστησε 

το προηγούμενο του Καφεντζή χρησιμοποιήθηκε στα σχολεία στο μεγαλύτερο μέρος 

της δεκαετίας του 1980 μέχρι και το σχολικό έτος 1988- 1989. Αποτελείται από 192 

σελίδες και από άποψη περιεχομένου παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με το 

προηγούμενο. Έτσι, λοιπόν, διαιρείται και αυτό σε τρία μέρη (Η Τουρκοκρατία στην 

Ελλάδα (1453-1821), Η μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821, Διαδοχικές επεκτάσεις 

του Ελληνικού κράτους) τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από επιμέρους 

κεφάλαια.  

    Αν και τα συγκεκριμένα βιβλία προσπαθούν να απαλλαχθούν από τις παθογένειες 

και τις ιστορικές διαστρεβλώσεις των προηγούμενων εγχειριδίων του δικτατορικού 

καθεστώτος αλλά και της μετεμφυλιακής Ελλάδας της δεκαετίας του 1950, εντούτοις 

δεν επιτυγχάνουν πλήρως το στόχο τους καθώς σε αυτά παραμένουν πολλά από τα 

χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου. Το ύφος τους είναι έντονα λογοτεχνικό 

και συναισθηματικά φορτισμένο ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διατηρούνται οι εθνικοί 

μύθοι όπως το «κρυφό σχολειό». (Μπουζάκης, Κανταρτζή, 2019: 172- 173)  

    Το επόμενο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας που ερευνάται είναι της συγγραφικής 

ομάδας με επικεφαλής τον Δ. Ακτύπη και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το 

σχολικό έτος 1989- 1990. Αναθεωρήθηκε το 1997 και παρέμεινε εν χρήσει μέχρι και 

το σχολικό έτος 2005- 2006. Στη συνέχεια, θα επανέλθει στα σχολεία το 2007 μετά την 

απόσυρση του βιβλίου ιστορίας της συγγραφικής ομάδας της Μ. Ρεπούση και θα 

παραμείνει εν χρήσει έως και το 2012 οπότε θα αποσυρθεί οριστικά. Το περιεχόμενό 
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του διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα καθώς επιχειρείται η ανανέωση του 

μαθήματος της ιστορίας και της σχολικής γνώσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

συγκεκριμένο βιβλίο εντάσσεται εκτός από το αφηγηματικό κείμενο και οι ιστορικές 

πηγές οι οποίες το πλαισιώνουν και δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να 

αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες και να διερευνήσουν το συγκεκριμένο θέμα του 

μαθήματος. (Μπουζάκης, Κανταρτζή, 2019: 173) Επιπλέον, για πρώτη φορά – μετά 

την αναθεώρησή του το 1997 - το εγχειρίδιο ιστορίας κυκλοφορεί ως διδακτικό πακέτο 

καθώς εκτός από το βιβλίο του μαθητή εισάγεται και το τετράδιο εργασιών το οποίο 

περιέχει ερωτήσεις και ασκήσεις για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης από τους 

μαθητές. Ωστόσο, και από το συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο δεν λείπει ο 

εθνοκεντρισμός και η θετική παρουσίαση του εθνικού εαυτού ο οποίος εμφανίζεται να 

υπερέχει σε σχέση με τους εθνικούς άλλους.  

    Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα αναθεωρηθεί το 1997. Ωστόσο, η αναθεώρηση αυτή 

δεν θα οδηγήσει στη βελτίωση του περιεχομένου και της διδακτικής προσέγγισης της 

ιστορίας, αλλά αντίθετα παρατηρείται μία οπισθοδρόμηση. Στα αναθεωρημένα βιβλία 

παραλήφθηκαν κάποιες από τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις που υπήρχαν στο 

προηγούμενο ενώ ταυτόχρονα εισήχθησαν ορισμένες νέες ασκήσεις  μειώνοντας όμως 

τον συνολικό αριθμό των ασκήσεων σε σύγκριση με το παλιό βιβλίο. Ωστόσο, οι νέες 

ασκήσεις που προστέθηκαν αφορούν περισσότερο στις ικανότητες των μαθητών για 

ανάκληση και αναπαραγωγή των γνώσεων που έλαβαν από την αφήγηση του βιβλίου 

ενώ παράλληλα μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι ασκήσεις που αφορούν σε πιο σύνθετες 

γνωστικές ικανότητες, με βάση την ταξινομία διδακτικών στόχων του B. Bloom, όπως 

η σύνθεση, η ανάλυση και η αξιολόγηση δεδομένων και οι οποίες συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης του μαθητή. (Γρόλλιος, 1998: 20- 24) Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία ερευνάται η αναθεωρημένη έκδοση του 

εγχειριδίου του 1997 μαζί με το αντίστοιχο τετράδιο εργασιών. 

    Τα δύο επόμενα εγχειρίδια ιστορίας που ερευνώνται στην παρούσα εργασία 

αποτελούν προϊόντα τoυ νέου Αναλυτικού Προγράμματος Ιστορίας (ΑΠΣ) καθώς 

επίσης και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) τα 

οποία εισάγονται το 2003 και εναρμονίζονται με τις σύγχρονες τάσεις στην 

παιδαγωγική καθώς επίσης και με τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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    Το εγχειρίδιο της συγγραφικής ομάδας με επικεφαλής την Μ. Ρεπούση εισήχθη στα 

σχολεία το σχολικό έτος 2006- 2007 και χρησιμοποιήθηκε για μία μόνο χρονιά. 

Αποτελείται από 136 σελίδες και τα περιεχόμενά του αναπτύσσονται στις εξής πέντε 

ενότητες: Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια, Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία, Η 

Μεγάλη Επανάσταση, Η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος και Η Ελλάδα στον 20ό 

αιώνα. Η κάθε ενότητα διαιρείται σε επιμέρους κεφάλαια. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 

αποτελεί αλλαγή παραδείγματος στην προσέγγιση της σχολικής ιστορίας καθώς 

διαφοροποιείται σημαντικά από τα προηγούμενα και ακολουθεί νέα μεθοδολογική 

προσέγγιση. Η έκταση του αφηγηματικού κειμένου μειώνεται σημαντικά ενώ 

παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των μαρτυριών και των ιστορικών πηγών οι οποίες 

πολλές φορές είναι αντιθετικές μεταξύ τους συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 

καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητών και στην ανακαλυπτική μάθηση. 

(Μπουζάκης, Κανταρτζή, 2019: 175- 176, Μαξούρης, 2007: 142- 150)  

    Ωστόσο, η χρήση του συγκεκριμένου εγχειριδίου είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει 

μία μεγάλη και πολύμηνη διαμάχη για τη σχολική ιστορία μέσα στην ελληνική 

κοινωνία η οποία αναπτύχθηκε σε πολλά επίπεδα και είχε ως αποτέλεσμα την 

απόσυρση του εν λόγω εγχειριδίου την επόμενη σχολική χρονιά. Η διαμάχη αυτή 

βασίστηκε στο γεγονός ότι το εν λόγω εγχειρίδιο αμφισβητώντας τον 

«φρονηματιστικό» ρόλο που αποδίδεται παραδοσιακά στη σχολική ιστορία στην 

Ελλάδα επιχείρησε να εισαγάγει τις βασικές αρχές τις Νέας Ιστορίας στη διδασκαλία 

του μαθήματος στο δημοτικό σχολείο και να το εμπλουτίσει με μεθοδολογικές και 

διδακτικές καινοτομίες. Αφορμή για την όλη κριτική υπήρξε ο τρόπος που οι 

συγγραφείς επέλεξαν να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν ένα από τα τραυματικά 

γεγονότα του ελληνικού παρελθόντος, την Καταστροφή της Σμύρνης. Επιπλέον, οι 

επικριτές του βιβλίου υποστήριξαν ότι αυτό επιχειρεί να επιβάλει την 

παγκοσμιοποίηση θέτοντας σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα και ιδεώδη. Στην 

διαμάχη συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι και προσωπικότητες τόσο από τον πολιτικό 

όσο και από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς επίσης και από την εκκλησία και άλλους 

φορείς. (Andreou, Kasvikis, 2015: 36, Αθανασιάδης, 2015: 50- 99, Nakou, 

Apostolidou, 2010: 121- 127, Kokkinos, Gatsotis, 2008: 535- 546) Η σφοδρή κριτική 

που ασκήθηκε στο βιβλίο στηρίχθηκε κυρίως σε πολιτικά και ιδεολογικά επιχειρήματα 

καθώς το εγχειρίδιο απομακρύνθηκε από τον «φρονηματιστικό» ρόλο που αποδίδεται 

στη σχολική ιστορία και όχι σε επιχειρήματα παιδαγωγικά ή ιστοριογραφικά. 
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(Ανδρέου, Κασβίκης, 2007: 83) Το αποσυρμένο βιβλίο αντικαταστάθηκε από τον 

προκάτοχό του, το βιβλίο της συγγραφικής ομάδας του Ακτύπη το οποίο παρέμεινε εν 

χρήση μέχρι και το σχολικό έτος 2011- 2012.  

    Το σχολικό έτος 2012- 2013 κυκλοφόρησε το εγχειρίδιο ιστορίας της συγγραφικής 

ομάδας του Ι.Κολιόπουλου. Η συγγραφή του εν λόγω εγχειριδίου είχε ανατεθεί στον Ι. 

Κολλιόπουλο ήδη από το 2008 αμέσως μετά την απόσυρση του προηγούμενου. 

(Andreou, Kasvikis, 2015: 37) Το εγχειρίδιο αποτελείται από 242 σελίδες και τα 

περιεχόμενά του διαρθρώνονται σε πέντε μεγάλες ενότητες: Οι εξελίξεις στην Ευρώπη 

κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα), Οι Έλληνες κάτω 

από την οθωμανική και λατινική κυριαρχία (1453- 1821), Η Μεγάλη Επανάσταση (1821- 

1830), Η Ελλάδα τον 19ο αιώνα και Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Σε αυτό το βιβλίο η 

ιστορική αφήγηση είναι εκτενέστερη σε σύγκριση με το προηγούμενο ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνονται οι ιστορικές πηγές που παρατίθενται δίπλα σε αυτήν και οι οποίες 

επιχειρούν να επιβεβαιώσουν κατά κύριο λόγο την ιστορική ακρίβεια της αφήγησης 

και όχι να προσφέρουν στους μαθητές επιπλέον δεδομένα και πολλαπλές οπτικές 

γωνίες θέασης ενός ιστορικού γεγονότος. Οι ιστορικοί μύθοι υποβαθμίζονται, ωστόσο, 

δεν εκλείπουν εντελώς καθώς επανέρχονται σε ορισμένες φορές με έμμεσο τρόπο μέσα 

από τη στήλη Ματιά στο παρελθόν όπου παρατίθενται μαρτυρίες γραπτές καθώς επίσης 

και πίνακες κλπ. (Μπουζάκης, Κανταρτζή, 2019: 177-178, Andreou, Kasvikis, 2015: 

40)  

    Αν και το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το προηγούμενο 

όσον αφορά την δομή και την οργάνωση των περιεχομένων, εντούτοις, 

χρησιμοποιώντας μία λόγια γλώσσα που είναι αρκετά δυσνόητη για τους 

περισσότερους μαθητές ηλικίας 11- 12 ετών, αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό στην 

μεθοδολογική και διδακτική προσέγγιση της ιστορίας, επιστρέφοντας σε μία 

παραδοσιακή αντίληψη για τη σχολική ιστορία η οποία ενδιαφέρεται για τα πολεμικά 

και πολιτικά γεγονότα κυρίως και λιγότερο για τα οικονομικά, κοινωνικά και άλλα 

ζητήματα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων του παρελθόντος και η οποία 

προτάσσει την ιδεολογική χειραγώγηση σε βάρος της ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης 

των μαθητών. (Andreou, Kasvikis, 2015: 37- 44, Μπουζάκης, Κανταρτζή, 2019: 177- 

178) 
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2.4 Τα τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού 

    Το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο 

βιβλίο του μαθητή το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται και από το 

Τετράδιο Εργασιών. Στο υπό μελέτη υλικό τα δύο πρώτα εγχειρίδια δεν 

συμπεριλαμβάνουν τετράδιο εργασιών ενώ τα τρία επόμενα συνοδεύονται και από το 

αντίστοιχο τετράδιο εργασιών το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις εμπέδωσης και 

ερωτήσεις κατανόησης.  

    Το βιβλίο του 1974 συνεγράφη από τον Γ. Καφετζή. Εισήχθη για πρώτη φορά στις 

σχολικές αίθουσες το 1974 και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1980. Αποτελείται από 129 

σελίδες και το περιεχόμενό του χωρίζεται σε τρία μέρη: Η Τουρκοκρατία (1453- 1821), 

Η Ελληνική επανάσταση και Το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Το κάθε μέρος υποδιαιρείται 

σε επιμέρους κεφάλαια τα οποία είναι συνολικά 15. Το κάθε κεφάλαιο συγκροτείται 

από τις διδακτικές ενότητες. Η διδακτική ενότητα ξεκινά με τον τίτλο και στη συνέχεια 

παρατίθεται το κείμενο της ιστορικής αφήγησης. Ανάμεσα στο κείμενο 

παρεμβάλλονται εικόνες. Στο τέλος της διδακτικής ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις 

κατανόησης για τους μαθητές.  

    Το επόμενο χρονολογικά βιβλίο είναι αυτό των Ν. Διαμαντόπουλου και Α. 

Κυριαζόπουλου. Το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε από το 1980 μέχρι και το 

1989. Αποτελείται από 192 σελίδες. Διαιρείται σε τρία μέρη: Η Τουρκοκρατία στην 

Ελλάδα (1453-1821), Η μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821, Διαδοχικές επεκτάσεις 

του Ελληνικού κράτους.  Το κάθε μέρος χωρίζεται σε κεφάλαια. Το βιβλίο απαρτίζεται 

από συνολικά 26 κεφάλαια. Τα κεφάλαια διαιρούνται σε διδακτικές ενότητες. Στην 

αρχή του βιβλίου υπάρχει ένα εισαγωγικό σημείωμα των συγγραφέων προς τους 

μαθητές στο οποίο τους υπενθυμίζουν τι διδάχθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά 

και τους παρουσιάζουν σύντομα τι θα διδαχθούν στην Στ’ Δημοτικού στο μάθημα της 

ιστορίας. Κάθε διδακτική ενότητα ξεκινά με τον τίτλο του μαθήματος και ακολουθεί 

το αφηγηματικό κείμενο το οποίο πλαισιώνεται από τις σχετικές εικόνες. Στο τέλος 

κάθε διδακτικής ενότητας παρατίθενται ερωτήσεις προς τους μαθητές οι οποίες 

βρίσκονται μέσα σε τονισμένο πλαίσιο διαφορετικού χρώματος.  

    Το επόμενο ερευνώμενο εγχειρίδιο είναι προϊόν της συγγραφικής ομάδας με 

επικεφαλής τον Δ. Ακτύπη στην οποία συμμετέχουν οι Α. Βελαλίδης, Μ. Καΐλα, Θ. 

Κατσουλάκος, Γ. Παπαγρηγορίου και Κ. Χωρεάνθης. Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε στα 
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σχολεία από το 1989 μέχρι και το 2012 με εξαίρεση το σχολικό έτος 2006- 2007 κατά 

το οποίο χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο της συγγραφικής ομάδας της Μ. Ρεπούση και το 

οποίο στη συνέχεια αποσύρθηκε. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε το αναθεωρημένο 

εγχειρίδιο του 1997. Αποτελείται από 288 σελίδες και το περιεχόμενό του οργανώνεται 

σε τρία μεγάλα κεφάλαια με τους εξής τίτλους: Ο Ελληνισμός μετά την άλωση, Η 

Μεγάλη Επανάσταση και Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος. Το κάθε κεφάλαιο αποτελείται 

από τις επιμέρους διδακτικές ενότητες που είναι συνολικά 51.  Η κάθε διδακτική 

ενότητα ξεκινά με τον τίτλο και στη συνέχεια παρατίθεται η αφήγηση. Στο τέλος του 

κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης προς τους μαθητές. Στη συνέχεια, 

ακολουθούν γραπτές και εικονιστικές ιστορικές πηγές καθώς επίσης και ανυπόγραφα 

κείμενα τα οποία παρέχουν συνοδευτικές πληροφορίες σχετικές με το θέμα του 

μαθήματος. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει Γλωσσάριο όπου επεξηγούνται διάφοροι 

όροι του βιβλίου καθώς επίσης και Βιβλιογραφία όπου παρατίθενται οι πηγές των 

συνοδευτικών παραθεμάτων και των εικόνων. Το συγκεκριμένο βιβλίο συνοδεύεται 

και από το τετράδιο εργασιών το οποίο οργανώνεται με τρόπο όμοιο προς το βιβλίο 

του μαθητή και περιλαμβάνει ασκήσεις και ερωτήσεις.  

    Το επόμενο υπό εξέταση σχολικό εγχειρίδιο είναι της συγγραφικής ομάδας με 

επικεφαλής την Μ. Ρεπούση η οποία απαρτίζεται από τους Χ. Ανδρεάδου, Α. 

Πουταχίδη και Α. Τσιβά. Εισήχθη στα σχολεία το 2006 και χρησιμοποιήθηκε για ένα 

μόνο σχολικό έτος (2006- 2007). Αποτελείται από 136 σελίδες και τα περιεχόμενά του 

αναπτύσσονται στις εξής πέντε ενότητες: Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια, Οι Έλληνες 

κάτω από ξένη κυριαρχία, Η Μεγάλη Επανάσταση, Η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος 

και Η Ελλάδα στον 20ό αιώνα. Το βιβλίο ξεκινάει με δύο επεξηγηματικές σελίδες στις 

οποίες παρουσιάζεται ο τρόπος διάρθρωσης των περιεχομένων μέσα σε κάθε διδακτική 

ενότητα. Κάθε μεγάλη ενότητα του βιβλίου ξεκινάει με μία εισαγωγική σελίδα στην 

οποία παρατίθενται τα κεφάλαια της ενότητας αυτής και σύντομες πληροφορίες για τη 

θεματική της. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει μία χρονογραμμή στην οποία 

τοποθετούνται τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που πραγματεύεται η 

συγκεκριμένη ενότητα. Η ενότητα κλείνει με μία αντίστοιχη σελίδα ανακεφαλαίωσης. 

Η κάθε ενότητα διαιρείται σε επιμέρους κεφάλαια τα οποία είναι 50. Το κάθε κεφάλαιο 

αποτελεί ουσιαστικά και μία διδακτική ενότητα. Ξεκινά με τον τίτλο και ακολουθεί το 

αφηγηματικό κείμενο το οποίο καταλαμβάνει μία πάντα σελίδα. Κάτω από το κείμενο 

υπάρχει ένα μικρό Γλωσσάρι στο οποίο επεξηγούνται συνοπτικά οι ιστορικοί όροι του 
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κειμένου. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει μία χρονογραμμή πάνω στην οποία 

τοποθετούνται τα ιστορικά γεγονότα του μαθήματος. Στην επόμενη σελίδα υπάρχει μία 

υποενότητα έκτασης 1-2 σελίδων με τίτλο «… μαθητεία στην ιστορία» στην οποία 

παρατίθενται γραπτές και εικονιστικές ιστορικές πηγές τις οποίες καλούνται να 

μελετήσουν οι μαθητές προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τις 

συνοδεύουν. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει ένα μικρό πλαίσιο με τον τίτλο 

«Σύνθεση» το οποίο περιέχει ερωτήσεις που συνδυάζουν πληροφορίες από ολόκληρη 

την ενότητα.  Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι παραπομπές.  

    Το βιβλίο συνοδεύεται και από το αντίστοιχο τετράδιο εργασιών που αποτελείται 

από 56 σελίδες. Είναι οργανωμένο σε πέντε μεγάλες ενότητες όμοιες με αυτές του 

βιβλίου του μαθητή. Οι κάθε ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες ανάπτυξης, 

αντιστοίχισης και συμπλήρωσης σχεδιαγραμμάτων και πινάκων καθώς επίσης και 

πληθώρα διαθεματικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες συνοδεύονται από 

εικόνες και σε ορισμένες περιπτώσεις και από πηγές.  

    Το τελευταίο ερευνώμενο εγχειρίδιο στην παρούσα εργασία είναι της συγγραφικής 

ομάδας με επικεφαλής τον Ι. Κολιόπουλο στην οποία συμμετέχουν οι Ι. Μιχαηλίδης, 

Α. Καλλιανιώτης και Χ. Μηνάογλου. Το εγχειρίδιο αποτελείται από 242 σελίδες και 

τα περιεχόμενά του διαρθρώνονται σε πέντε μεγάλες ενότητες: Οι εξελίξεις στην 

Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα), Οι 

Έλληνες κάτω από την οθωμανική και λατινική κυριαρχία (1453- 1821), Η Μεγάλη 

Επανάσταση (1821- 1830), Η Ελλάδα τον 19ο αιώνα και Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Το 

βιβλίο ξεκινά με ένα εισαγωγικό σημείωμα από τους συγγραφείς το οποίο εισαγάγει 

τους μαθητές στη θεματική του βιβλίου. Στη συνέχεια ακολουθούν δύο σελίδες στις 

οποίες παρουσιάζεται ο τρόπος διάρθρωσης της κάθε διδακτικής ενότητας. Η κάθε 

ενότητα διαιρείται σε επιμέρους κεφάλαια τα οποία είναι συνολικά 49. Στην αρχή κάθε 

ενότητας υπάρχει μία εισαγωγή στην οποία παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο 

της ενότητας και συνοδεύεται από εικόνες. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει μία 

χρονοραμμή όπου τοποθετούνται τα σημαντικότερα γεγονότα της ενότητας. Στο τέλος 

της ενότητας υπάρχει μία σελίδα ανακεφαλαίωσης. Η διδακτική ενότητα ξεκινά με τον 

τίτλο του μαθήματος και ακολουθεί ένα εισαγωγικό πλαίσιο στο οποίο παρατίθενται 

πληροφορίες για το θέμα του μαθήματος. Στη συνέχεια παρατίθεται μία σχετική εικόνα 

και στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει μία χρονογραμμή πάνω στην οποία 

τοποθετούνται τα γεγονότα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. Η 
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επόμενη σελίδα αποτελείται από το αφηγηματικό κείμενο. Μετά το κείμενο υπάρχει 

ένα γλωσσάρι στο οποίο επεξηγούνται συνοπτικά οι ιστορικοί όροι του κειμένου. 

Ακολουθεί ένα πλαίσιο με τίτλο «Οι πηγές αφηγούνται…» όπου υπάρχουν γραπτές 

πηγές σχετικές με το θέμα της ενότητας. Στη συνέχεια υπάρχει ένα ακόμη πλαίσιο με 

τίτλο «Ματιά στο παρελθόν» το οποίο περιέχει κάποιες επιμέρους πιο εξειδικευμένες 

πληροφορίες, άλλοτε σχετικές και άλλοτε όχι με το κεντρικό θέμα της ενότητας . Στη 

συνέχεια παρατίθενται μία σειρά από εικονιστικές πηγές. Στο τέλος της κάθε 

διδακτικής ενότητας υπάρχουν ερωτήματα τα οποία αναφέρονται τόσο στο κείμενο 

όσο και στις πηγές που το πλαισιώνουν. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται η 

βιβλιογραφία.  

    Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει και τετράδιο εργασιών που αποτελείται από 44 σελίδες. 

Ακολουθεί την οργάνωση σε πέντε μεγάλες ενότητες αντίστοιχες με αυτές του βιβλίου 

του μαθητή χωρίς να υπάρχει διαίρεση σε επιμέρους κεφάλαια. Κάθε ενότητα 

αποτελείται από δραστηριότητες ανάπτυξης, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών και 

συμπλήρωσης πινάκων και διαγραμμάτων. Οι δραστηριότητες πλαισιώνονται και από 

εικόνες. 
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3. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Επιλογή της μεθόδου ανάλυσης   

    Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι 

και τρόποι ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων οι οποίοι εξυπηρετούν διαφορετικούς 

στόχους και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε έρευνας. Στην παρούσα 

εργασία επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Η ευρύτατη και πολυετής 

χρήση της στην έρευνα σχολικών εγχειριδίων την καθιστά μία από τις πιο αξιόπιστες 

και πλέον δόκιμες μεθόδους για τον σκοπό αυτό.  Η μέθοδος αυτή θεωρείται ως η 

κατάλληλη αφού είναι δυνατή η αντικειμενική και επεξεργασία των δεδομένων και η 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.     

     Η ανάλυση περιεχομένου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα 

στο School of Journalism of Columbia στις ΗΠΑ και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από 

τους Αμερικανούς κοινωνιολόγους κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Οι περισσότερες εφαρμογές της συγκεκριμένης μεθόδου 

βασίστηκαν στον τρόπο που την διατύπωσε ο Bernard Berelson το 1952, ο οποίος 

υποστήριξε ότι τα χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου είναι η αντικειμενικότητα, η 

συστηματικότητα και η ποσοτικοποίηση του δεδηλωμένου περιεχομένου. Αρχικά, 

βέβαια, η ανάλυση περιεχομένου είχε περισσότερο ποσοτικό και εμπειρικό χαρακτήρα. 

Ωστόσο, το αίτημα για ποσοτικοποίηση των δεδομένων από τη συγκεκριμένη μέθοδο 

είχε ως αποτέλεσμα την άσκηση σοβαρής κριτικής. Οι επικριτές εστίαζαν στο γεγονός 

ότι η συχνότητα ορισμένων χαρακτηριστικών του κειμένου δεν σχετίζεται με τη 

σημαντικότητά τους και υποστήριζαν ότι, αντίθετα, οι παραλείψεις και οι 

αποσιωπήσεις μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά σημαντικές. (Μπονίδης, 

Χοντολίδου, 1997: 198) 

    Κάτω από αυτή την επίδραση πρόβαλε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου που 

προωθούσε την προσεκτική και με κοινωνική ευαισθησία μελέτη του κειμένου σε 

συνδυασμό με τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Η ποιοτική προσέγγιση 

εστιάζει και στα άρρητα δεδομένα του κειμένου επομένως οδηγεί σε πιο ασφαλή 

συμπεράσματα. Η ανάλυση ενός κειμένου προϋποθέτει την μελέτη τόσο των 

δεδηλωμένων όσο και των λανθανουσών προθέσεων και αποχρώσεων ενός μηνύματος. 

Επιπλέον, η υιοθέτηση μιας συστηματικής διαδικασίας και η διαφάνειά της απέναντι 
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σε άλλους ερευνητές εξασφαλίζει έναν υψηλό βαθμό αντικειμενικότητας. (Μπονίδης, 

Χοντολίδου, 1997: 198) 

    Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα σχολικά εγχειρίδια δεν μπορούν να ερευνηθούν 

απομονωμένα από τα κοινωνικά τους συγκείμενα αφού ως κοινωνικά προϊόντα είναι 

ντοκουμέντα της εποχής τους. Αποπνέουν το πνεύμα της εποχής στην οποία γράφτηκαν 

και αποτελούν καθρέφτη της γενικότερης κοινωνικής κατάστασης της συγκεκριμένης 

εποχής. (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2007: 323) Επιπλέον, η αλλαγή στην μορφή των 

σχολικών εγχειριδίων τα οποία δεν αποτελούνται πλέον μόνο από το αφηγηματικό 

κείμενο, αλλά χρησιμοποιούν νέα πολυτροπικά μέσα, προβάλλει την ποιοτική ανάλυση 

λόγου ως καταλληλότερη της ποσοτικής πρoκειμένου να αναλυθούν επαρκώς και τα 

συγκείμενα καθώς επίσης και άλλα μέσα πληροφόρησης που αυτά διαθέτουν. 

(Repousi, Tutiaux- Guillon, 2010: 155)  

    Συμπερασματικά, κρίνεται ότι η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου είναι η κατάλληλη 

μέθοδος για την έρευνα του πολύπλοκου και πολυδιάστατου περιεχομένου ενός 

σχολικού εγχειριδίου και συμβάλει στην αποτελεσματική σύλληψη και ερμηνεία του. 

3.2 Συγκρότηση του επαγωγικού συστήματος κατηγοριών 

    Η επιλογή για την παρούσα έρευνα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου ως 

μεθόδου ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων επιβάλλει την συγκρότηση του 

συστήματος κατηγοριών το οποίο προέκυψε μετά από λεπτομερή μελέτη του 

περιεχομένου των εγχειριδίων και σε συνάρτηση με τα ερευνητικά ερωτήματα που 

διατυπώθηκαν πιο πάνω. Ειδικότερα, αφού αποδελτιώθηκαν οι αναφορές του κειμένου, 

των παραθεμάτων και του υπόλοιπου πληροφοριακού υλικού των εγχειριδίων 

συγκροτήθηκε το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών. Κάθε αναφορά εμπίπτει και σε μία 

κατηγορία ή υποκατηγορία του επαγωγικού συστήματος. Οι κατηγορίες διαιρέθηκαν 

σε υποκατηγορίες προκειμένου να διευκολυνθεί η αποσαφήνιση και η 

συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών οι οποίες πολλές φορές έχουν πιο γενικό 

χαρακτήρα.  

3.3 Το παράδειγμα της ανάλυσης 

    Ως παράδειγμα της ανάλυσης επιλέχθηκε ένα μικτό μοντέλο ου συνδυάζει 

χαρακτηριστικά της δόμησης περιεχομένου και της πρότυπης δόμησης. Αρχικά, 

σύμφωνα με τη δόμηση περιεχομένου αποδελτιώθηκαν όλες οι αναφορές από τα 
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εγχειρίδια σύμφωνα με το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών στη συνέχεια επιχειρήθηκε 

η περιγραφή του περιεχομένου τους με τη μορφή της παράφρασης ανά υποκατηγορία 

και ανά κατηγορία. Έπειτα, σύμφωνα με το παράδειγμα της πρότυπης δόμησης 

επιλέχθηκαν οι πιο αντιπροσωπευτικές αναφορές από το αποδελτιωμένο υλικό – οι 

οποίες χαρακτηρίζονται ως «πρότυπες» - και παρατέθηκαν αυτούσια τα αποσπάσματα 

κάτω από το αντίστοιχο παραφρασμένο χωρίο. Για τον χαρακτηρισμό αυτό είναι 

απαραίτητο να πληρούν κάποια κριτήρια όπως η διατύπωση ακραίας θέσης, η ιδιαίτερη 

σύνδεση με το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας ή και η μεγάλη συχνότητα εμφάνισής 

τους. (Μπονίδης, 2004: 128- 134) 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρότυπες αναφορές μεταφέρθηκαν αυτούσιες από τα 

εγχειρίδια και διατηρήθηκαν η ορθογραφία, τα σημεία στίξης και η σύνταξη με τον 

τρόπο που υπάρχουν και στα πρωτότυπα κείμενα. Στο τέλος κάθε αναφοράς υπάρχει 

παραπομπή στο αντίστοιχο εγχειρίδιο, η οποία περιλαμβάνει το όνομα του συγγραφέα 

(αν πρόκειται για συγγραφική ομάδα παρατίθεται μόνο το όνομα του επικεφαλής), την 

ημερομηνία έκδοσης και τη σελίδα.  Επιπλέον, στις περιπτώσεις που τα χωρία 

προέρχονται από γραπτές ιστορικές πηγές ή άλλα πληροφοριακά κείμενα που 

πλαισιώνουν την αφήγηση στην παραπομπή περιλαμβάνεται η ένδειξη «Παράθεμα» 

και για τα χωρία που προέρχονται από τα αντίστοιχα τετράδια εργασιών των 

εγχειριδίων περιλαμβάνεται η ένδειξη «Τ.Ε.». 

 

3.4. Το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών 

 

I. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΑΥΤΟΣ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

10 Χαρακτηριστικά / νοοτροπία του εθνικού εαυτού 

11 Γενναιότητα/ ανδρεία του εθνικού εαυτού 

12 Σύνδεση του εθνικού εαυτού με την ορθοδοξία 

13 Σύνδεση του εθνικού εαυτού με την αρχαιότητα 

14 Ο εθνικός εαυτός ως θύμα/ αποδέκτης βίας 

15 Ο εθνικός εαυτός ως επιτιθέμενος 
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20 Εσωτερική οργάνωση 

21 Η Φιλική Εταιρία 

22 Στρατιωτική οργάνωση 

23 Πολιτική οργάνωση/ Εθνοσυνελεύσεις 

24 Εμφύλιοι πόλεμοι / διχόνοια 

30 Εξωτερική πολιτική 

31 Ελληνικές παροικίες/ Έλληνες του εξωτερικού 

 

II. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΛΟΣ 

40 Βαλκάνιοι / γείτονες άλλοι 

41 Οθωμανοί Τούρκοι 

411 Χαρακτηριστικά / νοοτροπία των Οθωμανών 

412 Στρατιωτική οργάνωση 

42 Αλβανοί 

421 Χαρακτηριστικά / νοοτροπία των Αλβανών 

422 Πολεμικές συγκρούσεις 

43 Άλλοι βαλκανικοί λαοί 

50 Μεγάλες Δυνάμεις 

51 Ρωσία 

511 Εξωτερική πολιτική 

52 Γαλλία 

521 Εξωτερική πολιτική 

53 Αγγλία 

531 Εξωτερική πολιτική 
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54 Ναυμαχία του Ναβαρίνου 

55 Αυστρία 

551 Στάση απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες 

56 Η.Π.Α. 

561 Στάση απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες 

57 Φιλελληνισμός 
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4. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1. Ο εθνικός εαυτός: Οι Έλληνες 

    Σε αυτήν την ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν 

τον εθνικό εαυτό ως υποκείμενο αλλά και αντικείμενο των γεγονότων που αναφέρονται 

στα σχολικά βιβλία ιστορίας της Στ΄Δημοτικού της περιόδου 1975- 2019 που 

μελετώνται στην παρούσα εργασία. Αναλυτικότερα, εξετάζονται τα στοιχεία εκείνα 

που αφορούν στα χαρακτηριστικά και τη νοοτροπία του ελληνικού λαού, την 

εσωτερική οργάνωση των επαναστατημένων Ελλήνων τόσο την στρατιωτική όσο και 

την πολιτική, τις μεταξύ τους συγκρούσεις καθώς επίσης και την εξωτερική πολιτική 

και τις σχέσεις με τις ελληνικές παροικίες και τους Έλληνες του εξωτερικού.  

4.1.1. Χαρακτηριστικά και νοοτροπία του εθνικού εαυτού 

    Στα βιβλία περιγράφονται συμπεριφορές του εθνικού εαυτού και του αποδίδονται 

ιδιότητες οι οποίες εμφανίζονται ως εγγενή χαρακτηριστικά του και είναι αναλλοίωτες 

στο πέρασμα του χρόνου συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην διαμόρφωση της 

εθνικής ταυτότητας των μαθητών και δημιουργώντας παράλληλα εθνικά στερεότυπα. 

4.1.1.1. Γενναιότητα / ανδρεία  

Α) Ο εθνικός εαυτός εμφανίζεται με εγγενή χαρακτηριστικά την γενναιότητα και την 

ανδρεία καθώς επίσης και με μία έμφυτη ροπή προς την ελευθερία. Οι υποδουλωμένοι 

Έλληνες αντιστέκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας με όποια 

μέσα διαθέτουν απέναντι στην εξουσία των Οθωμανών και δεν χάνουν ποτέ την ελπίδα 

ότι κάποια μέρα θα απελευθερωθούν: 

«Σ’ όλο το μακρύ διάστημα της δουλείας οι Έλληνες δεν έπαψαν να πιστεύουν ότι η 

τουρκική κυριαρχία θα ήταν πρόσκαιρη και παροδική1. Η πίστη τους αυτή έγινε 

ισχυρότερη ύστερα από τους δύο πρώτους αιώνες της δουλείας που η ορμή των Τούρκων 

άρχισε να εξασθενίζη. Πολλές φορές έκαμαν απόπειρες ν’ αποτινάξουν τον τουρκικό 

ζυγό» (Καφεντζής, 1974, 24),  

«Οι Έλληνες, λαός φιλελεύθερος, δεν ήταν δυνατό να υποταχτούν στη μοίρα του 

σκλάβου. Δέχτηκαν την υποδούλωση σαν κατάσταση ανάγκης και προσωρινή. Δεν 

έχασαν όμως ποτέ την ελπίδα ότι κάποτε θα έδιωχναν τους Τούρκους και θα 

αποκτούσαν την πολυπόθητη ελευθερία τους. Γι’ αυτό δεν έμειναν με τα χέρια δεμένα, 

 
1 Η επισήμανση με έντονη γραφή σε όλα τα παρακάτω χωρία είναι δική μου. 
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αλλά αμέσως σχεδόν μετά την άλωση άρχισαν τα επαναστατικά κινήματα κατά του 

καταχτητή» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 32), 

«Στα απόμακρα εκείνα χωριά οι Σουλιώτες ζούσαν ελεύθεροι και καταγίνονταν με την 

κτηνοτροφία. Ήταν ρωμαλέοι και σκληραγωγημένοι και διακρίνονταν για την 

ανδρεία τους και για τον ηρωισμό τους. Από μικρά παιδιά γυμνάζονταν στα όπλα και 

στον πόλεμο. Με τα άρματα έτρωγαν, με αυτά κοιμούνταν και με αυτά ξυπνούσαν. Ακόμα 

και οι γυναίκες ήξεραν να μεταχειρίζονται όπλα. Πήγαιναν και αυτές στον πόλεμο και 

μάχονταν με γενναιότητα, όταν κινδύνευε η πατρίδα τους» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 45), 

«Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι Έλληνες έκαμαν πολλούς αγώνες και 

απόπειρες για την αποτίναξη του ζυγού της δουλείας. Οι επαναστατικές τους όμως 

αυτές ενέργειες ήταν ανοργάνωτες και τοπικά περιορισμένες» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 

77), 

«Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας δεν λείπουν τα απελευθερωτικά 

οράματα. Περιέχονται κυρίως στους θρύλους και στους θρήνους για την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης και την επανακατάκτησή της. Στα τέλη του 18ου αιώνα τα οράματα 

αυτά γίνονται πιο συγκεκριμένα και συνδέονται με τις ιδέες της ελευθερίας και της 

ισότητας των ανθρώπων» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 34), 

«Στη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων της Τουρκοκρατίας έγιναν πολλές εξεγέρσεις των 

υπόδουλων Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 62). 

Β) Εξαίρεται το θάρρος και η αποφασιστικότητα των Ελλήνων πολεμιστών και 

ιδιαίτερα των οπλαρχηγών της Επανάστασης του 1821 οι οποίοι δεν δειλιάζουν 

απέναντι στον κίνδυνο και δεν διστάζουν ακόμη και να θυσιάσουν τη ζωή τους για την 

ελευθερία της πατρίδας. Η ανδρεία των οπλαρχηγών τονίζεται και μέσα από τις 

περιγραφές της εξωτερικής τους εμφάνισης σε συνδυασμό με την περιγραφή του 

χαρακτήρα τους και των αξιών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι περιγραφές είναι 

πιο συχνές και πιο έντονες στα δύο εγχειρίδια που ανήκουν στην πρώτη χρονική 

περίοδο του δείγματος, του Καφεντζή (1974) και των Διαμαντόπουλου και 

Κυριαζόπουλου (1979), ενώ στα επόμενα αρχίζουν να υποχωρούν: 

«Ο Κολοκοτρώνης από τις πρώτες ημέρες της επαναστάσεως αναδείχθηκε ηγετική 

μορφή γιατί ήταν προικισμένος με σπάνιες αρετές. Είχε το πάθος της φιλοπατρίας κι 

έτρεφε μίσος εναντίον της τυραννίας. Ήταν ανδρείος, άφοβος, συνετός ευφυής, 



60 
 

βροντόφωνος και επιβλητικός. Γνώριζε να καταστρώνη πολεμικά σχέδια και να βρίσκη 

πάντοτε τον καλύτερο τρόπο να τα εκτελή» (Καφεντζής, 1974, 49), 

«Ο Κολοκοτρώνης είχε όλα τα χαρίσματα του καλού αρχηγού. Είχε σώμα εύρωστο και 

παράστημα επιβλητικό. Το βλέμμα του ήταν ζωηρό και αστραποβόλο και η βροντερή 

φωνή του έδινε θάρρος στους συμπολεμιστές του και σκόρπιζε το φόβο και τον τρόμο 

στον εχθρό. Διακρινόταν ακόμα για την ανδρεία του, την ευφυία, τη στρατιωτική 

ικανότητα, την τόλμη και τη σωφροσύνη του» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 

1979, 79), 

«Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν μάλλον κοντός στο ανάστημα, είχε όμως σώμα ρωμαλέο 

με στήθος πλατύ και δασύτριχο, με μέτωπο μεγάλο και μάτια που έπαιζαν κάτω από 

τα πυκνά φρύδια:  

«Σαν βράχος είν’ οι πλάτες του, σαν κάστρο η κεφαλή του 

Και τα πλατιά τα στήθια του τοίχος χορταριασμένος»  

Όλοι είχαν να πουν για τη δύναμη των χεριών του, τη γρηγοράδα των ποδιών του και 

την ικανότητα στο σημάδι. Είχε στρατηγικό μυαλό. Μιλούσε με δυσκολία, ήταν όμως 

γρήγορος στην απόφαση και στην εκτέλεση. Πίστευε στη σωτηρία της πατρίδας και ήξερε 

να μεταδίνει την πίστη του αυτή και στους άλλους» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 

1979, 87- 88). 

Γ) Επίσης, χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Έλληνες σε 

πολλές περιπτώσεις όταν η έκβαση μίας μάχης δεν ήταν προς όφελός τους πολεμούσαν 

μέχρι τέλους και προτιμούσαν το θάνατο από το να αιχμαλωτιστούν από τον εχθρό: 

«Οι Αλβανοί περικύκλωσαν το Ζάλογγο. Οι γυναίκες, για να μη σκλαβωθούν, έριξαν 

τα παιδιά τους στο βράχο και ύστερα πιάστηκαν σε χορό και τραγουδώντας το 

τραγούδι «έχε γειά, καημένε κόσμε…» έπεφταν μία μία στο γκρεμό, καθώς έρχονταν 

η σειρά της καθεμιάς να σέρνη το χορό» (Καφεντζής, 1974, 32), 

«Έτσι ανενόχλητοι οι Τούρκοι καταδίωξαν τον Υψηλάντη, που είχε οχυρωθεί στο 

Δραγατσάνι. Εκεί στις 7 Ιουνίου 1821 έγινε φοβερή μάχη, στην οποία ο στρατός του 

Υψηλάντη έπαθε πανωλεθρία. Οι ιερολοχίτες πολέμησαν με απαράμιλλο ηρωισμό 

αλλά οι περισσότεροι σκοτώθηκαν. Μόνο 100 κατόρθωσαν να σωθούν» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 58), 

«Ο Ολύμπιος με 11 συντρόφους του οχυρώθηκε στο κωδωνοστάσιο του μοναστηριού και 

προξένησε μεγάλη φθορά στα τουρκικά στρατεύματα. Και όταν αντιλήφθηκε ότι 

κινδύνευε να αιχμαλωτιστεί, έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και θάφτηκε κάτω 
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από τα ερείπια του κωδωνοστασίου μαζί με τους συντρόφους του και πολλούς 

Τούρκους» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 58), 

«Το δεύτερο έτος της Επανάστασης ξεσηκώθηκε και η Δυτική Μακεδονία. Με κέντρο τη 

Νάουσα και αρχηγούς τους Ζαφειράκη και Καρατάσο οι επαναστάτες σημείωσαν μεγάλες 

επιτυχίες. Μετά όμως οι Τούρκοι με πολύ στρατό πολιόρκησαν στενά την πόλη. Παρά 

τον απεγνωσμένο αγώνα των κατοίκων, οι Τούρκοι την κατέλαβαν και τη λεηλάτησαν. 

Οι γυναίκες της Νάουσας, για να αποφύγουν τη σκλαβιά και την ατίμωση, 

προτίμησαν να πέσουν στον καταρράκτη του Αραπίτσα και να πνιγούν. Το Ζάλογγο 

ξανάζησε.» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, Παράθεμα, 115), 

«Πολλοί ήταν συγκεντρωμένοι στην μπαρουταποθήκη και, όταν μπήκαν μέσα οι 

Τούρκοι, ο γέρο- πρόκριτος Χρίστος Καψάλης έβαλε φωτιά και τινάχτηκαν όλοι 

στον αέρα. Στους δρόμους, στα σπίτια και στους προμαχώνες οι Έλληνες συνέχιζαν το 

μάταιο πια αγώνα. Οι Τούρκοι κατέλαβαν το Μεσολόγγι και το μετέβαλαν σ’ ένα σωρό 

από ερείπια» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 150). 

Δ) Η αυταπάρνηση και αυτοθυσία των Ελλήνων στο πεδίο της μάχης δεν αφήνουν 

ασυγκίνητους ούτε τους αντιπάλους τους οι οποίοι αφού νικήσουν τη μάχη δεν 

διστάζουν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους και να αναγνωρίσουν τη γενναιότητα των 

ηττημένων: 

«Ο Ιμβραήμ, πού θαύμασε την παληκαριά του Παπαφλέσσα, διέταξε μετά τη μάχη να 

βρουν το νεκρό του. Τον βρήκαν, τον καθάρισαν από τα αίματα και τα χώματα και τον 

έστησαν όρθιο στον κορμό ενός δέντρου. Τότε ο Ιμβραήμ στάθηκε σιωπηλός μπροστά 

του, τον κοίταξε πολλή ώρα και κατόπιν είπε στους αξιωματικούς του: «Αληθινά ήταν 

γενναίος άντρας». Έπειτα πλησίασε και φίλησε το νεκρό» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 118), 

«Τότε ο Ιμπραήμ πλησιάζει αργά προς το δέντρο, στέκεται και βλέπει σιωπηλός για πολλή 

ώρα το άπνοο σώμα του αντιπάλου και κάτω από το φως της σελήνης, που ανέτελλε 

εκείνη την ώρα αιματόχροη, κάτω απ’ τα κλαδιά που φρικιούσαν πένθιμα, φιλεί, με ένα 

παρατεταμένο φίλημα, τον όρθιο νεκρό» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 145- 146), 

«Θαύμασε ο Ομέρ Βρυώνης την παλικαριά και τη λεβεντιά του Διάκου και του 

πρότεινε να του χαρίσει τη ζωή, αν δεχόταν να αλλαξοπιστήσει. Υπερήφανα ο Διάκος του 

απάντησε: «Πάτε κι εσείς και η πίστη σας, μουρτάτες να χαθείτε. Εγώ Γραικός 

γεννήθηκα, Γραικός και θα πεθάνω» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 83). 
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4.1.1.2. Σύνδεση του εθνικού εαυτού με την ορθοδοξία 

    Η σύνδεση των Ελλήνων με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της ιστορικής αφήγησης των ερευνώμενων εγχειριδίων και διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στον εθνικό εαυτό και τη χριστιανική θρησκεία 

την οποία υπερασπίζονται, μεταξύ άλλων, οι επαναστατημένοι Έλληνες κατά τη 

διάρκεια της Επανάστασης του 1821. 

Α) Στα εγχειρίδια τονίζεται η συσχέτιση των σημαντικότερων στιγμών της 

επανάστασης με την ορθοδοξία. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η αναφορά 

στην έναρξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο την 25η Μαρτίου, ημέρα που 

γιορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου από την ορθόδοξη εκκλησία, και η 

εκκίνηση της από το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Οι αναφορές αυτές είναι 

περισσότερες και πιο έκδηλες στα δύο πρώτα χρονικά εγχειρίδια που μελετώνται στην 

παρούσα εργασία. Οι περιγραφές είναι συναισθηματικά φορτισμένες και έχουν 

περισσότερο λογοτεχνικό ύφος καθώς γίνεται εκτενής χρήση επιθετικών 

προσδιορισμών και σχημάτων λόγου: 

«Την 25 Μαρτίου 1821 ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός με τους προκρίτους 

των Καλαβρύτων Ανδρέα Ζαΐμη και του Αιγίου Ανδρέα Λόντο ύψωσαν τη σημαία της 

Επαναστάσεως στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Εκεί, ύστερα από κατανυκτική 

λειτουργία ο φλογερός εκείνος επίσκοπος κάτω από τον ιστορικό πλάτανο του 

μοναστηριού κάλεσε τους γενναίους πολεμιστές να ορκιστούν «ελευθερία ή θάνατος». 

Όλοι οι συγκεντρωμένοι πατριώτες γονατιστοί με ξεγυμνωμένα τα γιαταγάνια, 

ορκίστηκαν: «να μη μείνη Τούρκος στο Μοριά, μηδέ στον κόσμο όλο». Από την Αγία 

Λαύρα, κατέβηκαν στην Πάτρα και εξανάγκασαν τους Τούρκους να κλειστούν στο 

κάστρο» (Καφεντζής, 1974, 46), 

«Συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στις 10 Μαρτίου 1821 και έπειτα 

από ολονύκτιες συζητήσεις και κάτω από δραματικές συνθήκες αποφάσισαν να 

επισπεύσουν την κήρυξη της Επαναστάσεως, η οποία είχε οριστεί να γίνει στις 25 

Μαρτίου.» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 61), 

«Η Αγία Λαύρα έγινε ιδέα, έγινε σύμβολο, που συμβολίζει ολόκληρη την Ελλάδα. Η 

κρυφή λαχτάρα του Λυτρωμού, που αιώνες ολόκληρους έκαιγε στα κουρασμένα στήθη 

του πολυβασανισμένου λαού, από όνειρο έγινε πραγματικότητα» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 62). 



63 
 

    Στα επόμενα εγχειρίδια οι άμεσες αναφορές στην Αγία Λαύρα και στην ακριβή 

ημερομηνία έναρξης της επανάστασης εκλείπουν. Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες 

αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας και τονίζεται ότι η επανάσταση ξεκίνησε σε 

διάφορα μέρη της Πελοποννήσου ήδη από τις αρχές Μαρτίου. Ωστόσο, σε ορισμένες 

περιπτώσεις  οι αναφορές στην Αγία Λαύρα και στην 25η Μαρτίου επαναφέρονται με 

έμμεσο τρόπο κυρίως μέσα από τα παραθέματα που συνοδεύουν το αφηγηματικό 

κείμενο: 

«Το Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε η Επανάσταση από την Πελοπόννησο. 

Στην αρχή οι συγκρούσεις ήταν μεμονωμένες. Οι Τούρκοι ζούσαν μαζί με 

τους Έλληνες και είχαν προσωπικές επαφές, ακόμα και φιλίες. Μόλις 

άρχισε η επανάσταση, οι σχέσεις άλλαξαν. Οι Τούρκοι φοβισμένοι 

έμπαιναν στα κάστρα κι οι Έλληνες έμεναν απ’ έξω για να τους 

πολιορκήσουν» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 97), 

«Η απόφαση ήταν να αρχίσει η Επανάσταση στις 25 του Μάρτη, που 

ήταν και η γιορτή του Ευαγγελισμού. Τα γεγονότα όμως εξελίχθηκαν 

διαφορετικά. Στην Πελοπόννησο ο Παπαφλέσσας είχε καταφέρει να 

εμψυχώσει το λαό και να τον πείσει ότι όλα ήταν έτοιμα και δεν έμενε 

παρά να δοθεί το σύνθημα. Έτσι οι επαναστατικές ενέργειες έγιναν 

γρήγορα κι ως ένα σημείο ανεξέλεγκτα. Αργότερα καθιερώθηκε να 

γιορτάζεται η επέτειος της Επανάστασης του 1821 την 25η Μαρτίου» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, Παράθεμα, 98), 

«Το Μάρτιο του 1821, ξεκινά η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και 

αμέσως μετά στην Ανατολική Στερεά. Ταυτόχρονα τα νησιά του Αιγαίου 

και κυρίως η Ύδρα, οι Σπέτσες, τα Ψαρά και η Σάμος ξεσηκώνονται και 

συμμετέχουν αποφασιστικά στην Επανάσταση» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 

44), 

«Η Επανάσταση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1821 στην Πελοπόννησο, με 

επιθέσεις εναντίον οχυρωμένων Τούρκων στα Καλάβρυτα και στη 

Βοστίτσα (Αίγιο). Στις 23 Μαρτίου παραδόθηκε στους Έλληνες η 

Καλαμάτα και άρχισε η πολιορκία των κάστρων, όπου κατέφευγαν οι 

Οθωμανοί. Έλληνες που είχαν συγκεντρωθεί στην Πάτρα, ύψωσαν τη 

σημαία της Ελευθερίας και ψήφισαν επαναστατική επιτροπή με ηγέτη τον 
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μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 

83). 

Β) Η σύνδεση του εθνικού εαυτού με την ορθοδοξία επιτυγχάνεται και με αναφορές 

στη συμμετοχή του κλήρου στην επανάσταση καθώς επίσης και στο θρησκευτικό 

συναίσθημα των αγωνιστών. Σε πολλές περιπτώσεις τονίζεται η σημαντικότατη 

συμβολή διάφορων πολεμιστών οι οποίοι παράλληλα έφεραν και την ιδιότητα του 

κληρικού: 

«Την έναρξη της Επαναστάσεως στην Πελοπόννησο επετάχυνε το κύρυγμα του 

Παπαφλέσσα. Ο Παπαφλέσσας καταγόταν από την Πολιανή του Ταϋγέτου και 

ονομαζόταν Γρηγόριος Δικαίος ή Φλέσσας. Σπούδασε στη Σχολή της Δημητσάνας. 

Ταξίδεψε στα Εφτάνησα και εκεί μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Ύστερα πήγε στην 

Κωνσταντινούπολη, έγινε αρχιμανδρίτης και στάλθηκε από την Εταιρεία στην 

Πελοπόννησο, για να ξεσηκώση τους Έλληνες σ’ επανάσταση. Γεμάτος από άδολον 

ενθουσιασμό και πάθος φιλοπατρίας, έτρεχε παντού στην Πελοπόννησο και με τα 

φλογερά κηρύγματα μετάδινε τον πατριωτικό του ενθουσιασμό και καλλιεργούσε το 

επαναστατικό πνεύμα στις καρδιές των σκλαβωμένων ραγιάδων» (Καφεντζής, 1974, 

45), 

«Στα τέλη του 1820 έφτασε στην Πελοπόννησο, σταλμένος από τη Φιλική Εταιρεία, ο 

ενθουσιώδης φιλικός και ατρόμητος αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος ή 

Παπαφλέσσας. Ο Παπαφλέσσας, ικανός να πείθει και να ενθουσιάζει τα πλήθη, 

«μπουρλοτιέρης των ψυχών», όπως λεγόταν, περιέτρεχε όλη την Πελοπόννησο και με τα 

κηρύγματά του καλούσε όλους τους Έλληνες να είναι έτοιμοι για την Επανάσταση» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 60), 

«Στο μεταξύ είχε φτάσει στην Πελοπόννησο, ως εκπρόσωπος της Φιλικής εταιρείας, ο 

αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας και είχε γίνει η ψυχή του 

κινήματος. Ασυγκράτητος διέτρεχε την ύπαιθρο και, διαδίδοντας ότι όλα είναι έτοιμα, 

σκορπούσε τον ενθουσιασμό» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 97), 

«Ο Αθανάσιος Διάκος καταγόταν από τη Μουσουνίτσα της Παρνασσίδας. Τα νεανικά 

του χρόνια τα πέρασε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που είναι 

κοντά στην Αρτοτίνα, μέσα σ’ ένα πυκνό δάσος, κάτω από τις γυμνές και απόκρημνες 

κορφές των Βαρδουσίων. Το σεμνό ένδυμα του κληρικού έκρυβε μία θερμή ελληνική 

καρδιά με ακατάβλητο ηρωικό φρόνημα» (Καφεντζής, 1974, 55), 
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    Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές στο θρησκευτικό συναίσθημα των πολεμιστών οι 

οποίοι απευθύνονται προς το θεό για να τους βοηθήσει πριν από κάποια σημαντική 

μάχη καθώς επίσης και για να αποδώσουν τις ευχαριστίες τους μετά από μία μεγάλη 

επιτυχία. Τέλος, υποστηρίζεται ότι οι ιερείς συνέβαλαν στην ενίσχυση του 

επαναστατικού πνεύματος και των αγώνων των Ελλήνων: 

«Είχε ακόμα (ενν. ο Κολοκοτρώνης) μεγάλη πίστη στο Θεό κι εμπιστοσύνη στο μέλλον 

του Έθνους. Συνήθιζε να λέει: «Ο Θεός έχει υπογράψει την ελευθερία των Ελλήνων και 

δεν είναι δυνατό να πάρει την υπογραφή του πίσω». Και την πίστη του αυτή τη μετέδινε 

και στους συμπολεμιστές του, που τον σέβονταν και τον αγαπούσαν σαν πατέρα τους» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 80), 

«Από μικρός ο Κωνσταντής (ενν. Κανάρης) έτρεφε πίστη βαθιά στο Θεό και αγάπη 

θερμή για την πατρίδα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 96), 

«Τότε ο Κολοκοτρώνης πέρασε δύσκολες ώρες. Έμεινε μονάχος, αλλά δεν απελπίστηκε. 

Μπήκε σ’ ένα ερημοκλήσι, και προσευχήθηκε μ’ ευλάβεια και συντριβή στο Θεό να 

βοηθήση το κατατρεγμένο έθνος. Και όταν ύστερα από την προσευχή σήκωσε τα μάτια 

του προς την εικόνα της Παναγίας, του φάνηκε πως την είδε να του χαμογελάη. Πήρε 

θάρρος και δύναμη και άρχισε με μεγαλύτερη επιμονή να μιλάει στους ανθρώπους που 

συναντούσε στο δρόμο του να τον ακολουθήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου του» 

(Καφεντζής, 1974, 50- 51), 

«Πριν ξεκινήσουν από τα Ψαρά, πήγαν στην εκκλησία της Παναγίας, προσευχήθηκαν 

και κοινώνησαν. Ύστερα μπήκαν με τους συντρόφους τους στα πυρπολικά τους και 

ξεκίνησαν για το λιμάνι της Χίου» (Καφεντζής, 1979, 67), 

«Οι πυρπολητές γύρισαν στα Ψαρά. Όλος ο κόσμος τους περίμενε στην παραλία. Εκείνοι, 

ταπεινοί, ξεσκούφωτοι και ξυπόλυτοι τράβηξαν ίσια για την εκκλησία να 

ευχαριστήσουν το Θεό για την επιτυχία της αποστολής τους» (Καφεντζής, 1979, 68), 

«Οι πυρπολητές γύρισαν κατόπιν στα Ψαρά. Στην παραλία τους περίμενε με ζητωκραυγές 

όλος ο πληθυσμός του νησιού. Εκείνοι, σαν βγήκαν στην ξηρά, προχώρησαν ασκεπείς 

για την εκκλησία κι ευχαρίστησαν το Θεό για την επιτυχία τους» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 95), 

«Οι αρχιερείς συναινούσαν οι ιερείς να διαβάζουν στις εκκλησίες παρακλήσεις 

νύκτα και μέρα προς το Θεό για να ενισχύσει τους Έλληνες στον μελλοντικό αγώνα 

και, όσον αφορά στους άλλους κληρικούς, συναινούσαν να προτρέπουν κατά την 

εξομολόγηση τους Έλληνες στην επανάσταση και να τη θεωρούν ως θρησκευτικώς 
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εγκεκριμένη, διότι ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους έπλασε ελεύθερους. Οι 

πνευματικοί από την πλευρά τους, τους παρακινούσαν σε επανάσταση, διότι οι 

Έλληνες είχαν τόσο πολύ εξασθενήσει από την τυραννία και η θρησκεία τόσο πολύ είχε 

χαντακώσει τον απλό όχλο, ώστε οι άνθρωποι είχαν φόβο του Άδη αν σκότωναν Τούρκο, 

διότι πίστευαν ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει και ότι θα λογοδοτήσουν για την πράξη 

τους. Αλλά ο κλήρος τους έβγαλε από την πλάνη αυτή καθώς έλαβε πρώτος τα όπλα» 

(Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, Παράθεμα, 84). 

 

4.1.1.3. Σύνδεση του εθνικού εαυτού με την αρχαιότητα 

    Ένα ακόμη στοιχείο της εθνικής ταυτότητας που επιχειρείται να διαμορφωθεί μέσω 

των περιεχομένων των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας αναφορικά με την Επανάσταση 

του 1821 είναι η συνεχής και αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνικού έθνους από την 

αρχαιότητα μέχρι και σήμερα το οποίο διατηρεί αναλλοίωτα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του για περισσότερο από τρεις χιλιάδες χρόνια. Η τάση αυτή 

επιβεβαιώνεται και στο δείγμα της παρούσας έρευνας καθώς σε αρκετές περιπτώσεις 

γίνεται συσχετισμός των επαναστατημένων Ελλήνων με τους αρχαίους Έλληνες. 

Α) Η σύνδεση του εθνικού εαυτού με τους αρχαίους Έλληνες είναι έκδηλη στις 

αναφορές σχετικά με τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις 

εμφανίζονται οι Έλληνες του 19ου αιώνα ως άμεσοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων 

και τονίζεται ότι έχουν τις αντίστοιχες αρετές και προτερήματα με εκείνους: 

«Οι Έλληνες διαφωτιστές πιστεύουν ότι μόνο η μόρφωση μπορεί να δώσει τα εφόδια για 

τη διεκδίκηση της ελευθερίας. Γι’ αυτό το λόγο ιδρύουν, με την υποστήριξη κυρίως 

εμπόρων, σχολεία. Θαυμάζουν επίσης τους Αρχαίους Έλληνες, τους οποίους 

θεωρούν προγόνους τους. Συνδέουν τον πολιτισμό της Ελληνικής Αρχαιότητας με 

την ελευθερία και την παιδεία» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 38), 

«Οι Θεσσαλοί και οι Μακεδόνες ενθυμήθητε ότι οι πρόγονοί σας κατετρόπωσαν τον 

Δαρείον, όστις ήτον ασυγκρίτως φοβερώτερος βασιλεύς από τον σημερινόν άνανδρον 

και γυναικώδη τύραννον της Ελλάδος. Οι Πελοποννήσιοι και οι λοιποί Έλληνες μη 

λησμονήσετε τα τρόπαια, όσα κατά βαρβάρων ανέστησαν οι προπάτορές σας. Και σεις 

εξαιρέτως οι Μαϊνώται συλλογίσθητε ότι είσθε αίμα Σπαρτιατών. Όλοι ομού, όσοι με 

το λαμπρόν όνομα των Ελλήνων δοξάζεσθε, βάλετε καλά εις τον νουν σας, ότι αφ’ όσας 

δυστυχίας δύναται να πάθη ο άνθρωπος η πλέον απαρηγόρητος είναι η δουλεία» 

(Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, Παράθεμα, 60). 
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Β) Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται σύνδεση του εθνικού εαυτού με τους 

αρχαίους Έλληνες με έμμεσο τρόπο καθώς μέσω της χρήσης παρομοιώσεων και άλλων 

σχημάτων λόγου επιχειρείται η συσχέτιση των επαναστατημένων Ελλήνων και η 

συμπεριφορά τους στο πεδίο της μάχης με την αντίστοιχη των αρχαίων Ελλήνων. Με 

αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η αίσθηση ότι το έθνος είναι μία φυσική οντότητα η 

οποία παραμένει ενιαία και αδιάσπαστη στο πέρασμα των αιώνων. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν οι περιγραφές που συναντώνται κυρίως στα αποσπάσματα 

που αφορούν στον Ιερό Λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη που συσχετίζεται με τον 

αντίστοιχο αρχαίο και στη μάχη της Αλαμάνας όπου γίνεται σύγκριση με τη μάχη των 

Θερμοπυλών: 

«Πεντακόσιοι νέοι φοιτητές άφησαν τα μαθητικά θρανία και ντύθηκαν στρατιώτες. 

Κατατάχθηκαν σε ιδιαίτερο σώμα που ονομάστηκε Ιερός λόχος, κατά μίμηση του ιερού 

λόχου των Θηβαίων» (Καφεντζής, 1974, 41), 

«Και όμως ο Διάκος δε θέλει να φύγει. Εκεί κοντά είναι οι Θερμοπύλες που ο άλλος 

εκείνος πρόμαχος της Ελλάδας, ο ηρωικός Λεωνίδας, δε φοβήθηκε τις μυριάδες των 

Περσών και δεν άφησε τη θέση του. Η μάχη άναψε. Τα παλικάρια του σκοτώνονται το 

ένα ύστερα από το άλλο, αλλ’ αυτός μένει ακλόνητος στη θέση του» (Καφεντζής, 1974, 

55- 56), 

«Επίσης 500 Έλληνες νέοι των καλύτερων οικογενειών, σπουδαστές Γυμνασίων και 

Πανεπιστημίων, άφησαν τα θρανία και σχημάτισαν τον Ιερό λόχο κατά το παράδειγμα 

του ιερού λόχου των αρχαίων Θηβαίων. Οι Ιερολοχίτες, γεμάτοι ενθουσιασμό, 

ορκίστηκαν ή να ελευθερώσουν την πατρίδα τους ή να πεθάνουν» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 56), 

«Έμειναν μόνο ο Διάκος και 48 παλικάρια του αποφασισμένοι να πεθάνουν, όπως 

πέθαναν εκεί κοντά στις Θερμοπύλες πριν από 2.300 χρόνια ο Λεωνίδας με τους 300 

Σπαρτιάτες του πολεμώντας τους Πέρσες» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 

83), 

«Η Αλαμάνα, όπου πολέμησε ο Αθανάσιος Διάκος, βρίσκεται κοντά στις Θερμοπύλες, 

όπου βρήκε τον θάνατο κατά την αρχαιότητα ο Λεωνίδας, πολεμώντας τους Πέρσες. 

Αφού ανατρέξετε στο βιβλίο ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού , αναζητήστε πληροφορίες 

σχετικά με τη μάχη των Θερμοπυλών σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο, στις 

ιστοσελίδες: http://users.sch.gr/ipap/, http://www.thermopiles.gr. Ποιες ομοιότητες 

παρατηρείτε ανάμεσα στις δύο μάχες;» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012β, Τ.Ε., 21)  

http://users.sch.gr/ipap/
http://www.thermopiles.gr/
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4.1.1.4. Ο εθνικός εαυτός ως θύμα/ αποδέκτης βίας 

    Στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της περιόδου 1974- 2019 που μελετώνται στην 

παρούσα εργασία υπάρχουν πολλές αναφορές στις οποίες επιχειρείται να παρουσιαστεί 

ο εθνικός εαυτός ως θύμα. Η θυματοποίηση του εθνικού εαυτού αναφέρεται στη βία 

και σε άλλες αρνητικές συμπεριφορές που δέχονται οι υποδουλωμένοι Έλληνες κατά 

τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 από τους βαλκάνιους γείτονές τους και κυρίως 

από τους Οθωμανούς Τούρκους.  

Α) Στα συγκεκριμένα εγχειρίδια οι επαναστατημένοι Έλληνες εμφανίζονται ως 

αποδέκτες ακραίας βίας από τους Οθωμανούς ως αντίποινα για την εξέγερσή τους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αναφορές στις σφαγές άμαχων 

πληθυσμών μετά την έκρηξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο καθώς επίσης και η 

καταστροφή της Χίου και άλλων νησιών του Αιγαίου που συμμετείχαν ενεργά στην 

επανάσταση. Ιδιαίτερα στα παλαιότερα εγχειρίδια που αναλύονται εδώ, του Καφεντζή 

(1974) και των Διαμαντόπουλου και Κυριαζόπουλου (1979) αντίστοιχα, οι περιγραφές 

των γεγονότων αυτών είναι ιδιαίτερα εκτενείς και συναισθηματικά φορτισμένες: 

«Μόλις πληροφορήθηκε ο Σουλτάνος την Επανάσταση και στ’ άλλα μέρη της χώρας, 

κυριεύθηκε από άγρια οργή και από μανία για εκδίκηση. Άγρια και αιμοχαρή στίφη 

μουσουλμάνων διατάχτηκαν ν’ αρπάζουν, να καταστρέφουν και να καίνε σπίτια και 

καταστήματα ελληνικά, να βασανίζουν και να σκοτώνουν Έλληνες προκρίτους και 

κληρικούς χωρίς καμιά διάκριση» (Καφεντζής, 1974, 47), 

«Ο Καρά- Αλής έπλευσε στη Χίο με 40 πλοία και άρχισε σφοδρό κανονιοβολισμό. 

Κατόπιν αποβίβασε 7.000 Τούρκους κι ελευθέρωσε τους κλεισμένους στο κάστρο 

Τούρκους. Ταυτόχρονα πέρασαν και άλλοι Τούρκοι από τη μικρασιατική παραλία. Ο 

Λογοθέτης με τους δικούς του μπήκαν στα πλοία κι έφυγαν. Ο άλλος πληθυσμός της 

νήσου έμεινε ανυπεράσπιστος στη διάθεση των Τούρκων. Πολλές ημέρες άγρια στίφη 

Τούρκων περιέτρεχαν το νησί κι έσφαζαν τους κατοίκους χωρίς διάκριση και 

λεηλατούσαν και πυρπολούσαν σπίτια και καταστήματα. Δεν άφηναν ούτε γέρους, 

ούτε αρρώστους. Από τις 100.000 κατοίκους του νησιού μόνο 2.000 μπόρεσαν να 

σωθούν. 30.000 σφάχθηκαν και άλλοι αιχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν στα 

δουλοπάζαρα της Αφρικής. Το ωραίο νησί της Χίου έγινε ένα απέραντο 

νεκροταφείο» (Καφεντζής, 1974, 65- 66), 

«Πρώτα έφτασε στην Κρήτη και αποβίβασε εκεί στρατεύματα, για να καταστείλουν την 

επανάσταση. Οι Κρήτες αμύνθηκαν γενναία, αλλ’ ο εχθρός ήταν πολυάριθμος και είχε 
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καλή οργάνωση. Στο δρόμο του δεν άφηνε τίποτε όρθιο. Έκαιγε και κατέστρεφε τα 

πάντα. Όσους κατοίκους έπιανε τους σκότωνε. Σε μια σπηλιά, στο Μελιδόνι, έκαψε 

ζωντανά 370 γυναικόπαιδα. Έτσι ερήμωσε τον τόπο κι έσβησε η επανάσταση» 

(Καφεντζής, 1974, 82), 

«Ο τουρκικός στόλος από 170 πλοία, αφού δε συνάντησε καμιά αντίσταση στη θάλασσα, 

πλησίασε το νησί και άρχισε να χτυπάη με τα κανόνια. Έτσι έσπασε την άμυνα σ’ ένα 

σημείο της παραλίας και αποβίβασε στρατεύματα τον Ιούνιο του 1824. Το νησί πατήθηκε 

κι έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Σφαγή, λεηλασία, φωτιά και αιχμαλωσία 

ακολούθησε» (Καφεντζής, 1974, 82- 83), 

«Τα Ψαρά καταστράφηκαν τελείως. Ο τόπος μαύρισε από τη φωτιά και ποτίστηκε 

με αίμα. Είκοσι χιλιάδες κάτοικοι σφάχτηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν. Τρεις χιλιάδες 

μόνο κατόρθωσαν να σωθούν με πλοία και να πάνε πρόσφυγες σ’ άλλα μέρη. Μαζί μ’ 

αυτούς μπόρεσε με δυσκολία να γλυτώσει και η οικογένεια του Κανάρη» (Καφεντζής, 

1974, 83), 

«Η είδηση όμως ότι επαναστάτησε η Πελοπόννησος έκαμε το σουλτάνο έξω φρενών 

και άφησε να ξεσπάσει με λύσσα η εκδικητική μανία των αγριότουρκων. Σε 10.000 

υπολογίζονται οι σφαγές στην Κωνσταντινούπολη και απερίγραπτες είναι οι υλικές 

καταστροφές. Παρόμοιες σφαγές και καταστροφές έγιναν και σε άλλα μέρη (Σμύρνη, 

Αδριανούπολη, Κυδωνίες, Ρόδο, Κρήτη κ.τ.λ.). Σε όλα τα κέντρα σφάγηκαν χωρίς 

διάκριση αρχιερείς, πρόκριτοι, σεβάσμιοι γέροντες και έντιμοι πολίτες. Μεταξύ των 

πρώτων θανατώθηκε και ο μέγας διερμηνέας Κων. Μουρούζης» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 70), 

«Στα τέλη Μαρτίου ο Καρά Αλής με 46 πλοία και 7.000 άντρες παρουσιάστηκε μπροστά 

από τη Χίο, βομβάρδισε την πόλη και αποβίβασε το στρατό του. Την ίδια στιγμή βγήκε 

από το φρούριο και η τουρκική φρουρά. Στις συμπλοκές, που έγιναν, οι επαναστάτες 

νικήθηκαν, μπήκαν στα πλοία και έφυγαν αφήνοντας τον πληθυσμό της νήσου στη 

διάθεση των Τούρκων. Στο μεταξύ αποβιβάστηκαν στη Χίο από τα Ασιατικά παράλια 

και πολλοί άλλοι φανατικοί μουσουλμάνοι. Και όλοι μαζί περιέτρεχαν το νησί επί 

πολλές ημέρες σφάζοντας, λεηλατώντας και πυρπολώντας σπίτια και καταστήματα. 

Από τις 100 χιλιάδες περίπου κατοίκους, που είχε η νήσος, 23.000 σκοτώθηκαν και 

47.000 πουλήθηκαν δούλοι στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Γύρω στις 25.000 

σώθηκαν σε άθλια κατάσταση στα γειτονικά νησιά και μόνο 3.000 παρέμειναν στη 

μαρτυρική νήσο, οικτρά και ελεεινά λείψανα της ανήκουστης καταστροφής. Ολόκληρο 

το άλλοτε ωραίο και πλούσιο νησί μεταβλήθηκε σε σωρό ερειπίων» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 92- 93), 
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«Ο αιγυπτιακός στόλος, με αρχηγό το δραστήριο Χουσεΐν μπέη, έκαμε απόβαση στην 

Κρήτη την άνοιξη του 1824 και έπνιξε την επανάσταση στο αίμα. Ο αιμοβόρος αυτός 

τουρκαλβανός, όταν έμαθε ότι 370 γυναικόπαιδα είχαν κρυφτεί σε μια σπηλιά κοντά στο 

χωριό Μελιδόνι, όχι μόνο δεν τα λυπήθηκε αλλά τα έπνιξε με καπνό κατά τον πιο 

απάνθρωπο τρόπο» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 110), 

«Στις 14 Ιουνίου 1824 ο τουρκικός στόλος άρχισε να βομβαρδίζει τα Ψαρά. Οι Ψαριανοί 

επί 24 ώρες αντιστάθηκαν με αφάνταστο ηρωισμό. Την άλλη μέρα όμως οι Τούρκοι 

κατόρθωσαν να αποβιβάσουν στρατό σε δύο μέρη του νησιού. Ακολούθησε μάχη σκληρή 

και συμπλοκές αφάνταστες. Πολλοί από τον άμαχο πληθυσμό έξαλλοι έτρεχαν να 

πηδήσουν στα πλοία, για να σωθούν. Οι Τούρκοι τους καταδίωκαν και άλλους 

σκότωναν, άλλους τους έπιναν αιχμαλώτους. Πολλές μάλιστα γυναίκες με τα παιδιά 

τους στην αγκαλιά έπεφταν στη θάλασσα, για ν’ αποφύγουν την αιχμαλωσία και την 

ατίμωση» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 112), 

«Κατόπιν οι Τούρκοι λεηλάτησαν κι έκαψαν το νησί. Η καταστροφή ήταν 

ολοκληρωτική. Από τους 7.000 Ψαριανούς και 25.000 περίπου πρόσφυγες από τη Χίο 

και άλλα νησιά, που ήταν εκεί, σώθηκαν μόνο 3.000 Ψαριανοί και 10.000 πρόσφυγες. 

Τους υπόλοιπους, όσους δε σκότωσαν, τους έπιασαν αιχμαλώτους και τους πούλησαν ως 

δούλους» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 113). 

    Σταδιακά στα επόμενα εγχειρίδια οι περιγραφές μειώνονται και γίνονται πιο 

διακριτικές. Εκτός από τη μειωμένη έκταση χρησιμοποιείται πιο ήπια γλώσσα και 

αποφεύγονται οι υπερβολικά λεπτομερείς περιγραφές της βίας. Επίσης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε αυτά τα εγχειρίδια οι καταστροφές των νησιών του Αιγαίου 

αποδίδονται σε κάποιο βαθμό και στην διχόνοια και τους εμφύλιους πολέμους ανάμεσα 

στους Έλληνες που είχαν ως αποτέλεσμα την έλλειψη στρατιωτικής οργάνωσης. 

Αντίθετα, στα προηγούμενα εγχειρίδια τα γεγονότα αυτά αποδίδονται αποκλειστικά 

στη  εκδικητική μανία των αντιπάλων: 

«Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ , μόλις πληροφορήθηκε για την Επανάσταση, οργίστηκε σε 

αφάνταστο βαθμό και έδωσε εντολή για αντίποινα των Ελλήνων στην 

Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, το Αϊβαλί» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 97),  

«Το ελληνικό ναυτικό, λόγω του εμφυλίου πολέμου και της αναρχίας που επικρατούσε 

τότε, δεν μπόρεσε να αντιδράσει στις επιχειρήσεις των Τουρκοαιγυπτίων στη θάλασσα. 

Ο αιγυπτιακός στόλος, ανενόχλητος, έκανε στη συνέχεια απόβαση στη  Κρήτη και 

κατέπνιξε την επανάσταση στο νησί. Οι Αιγύπτιοι στράφηκαν κατά της Κάσου. Οι Κάσιοι 

έχαν πολλά καράβια. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων που ζούσαν στα παράλια 
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της Μ. Ασίας. Έπρεπε λοιπόν, σύμφωνα με το σχέδιο, το νησί να καταστραφεί. Και 

αυτό έγινε» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 137), 

«Συγχρόνως, οι Τούρκοι με ισχυρές δυνάμεις στράφηκαν εναντίον των Ψαρών, του 

μικρού αυτού νησιού με τους τολμηρούς ναυτικούς. Πάνω στο νησί, εκτός από τους 

Ψαριανούς, βρίσκονταν πάρα πολλοί πρόσφυγες από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας κι 

από τα νησιά. Οι αρχηγοί των Ψαριανών έκαναν το σφάλμα να αμυνθούν στη στεριά. 

Έτσι καταδίκασαν το στόλο τους σε απραξία. Μάλιστα, με απαίτηση πολλών, 

αφαιρέθηκαν από τα καράβια τα πηδάλια, για να μην μπορέσει να φύγει κανείς. Οι 

Τούρκοι, έπειτα από πυκνό κανονιοβολισμό, έκαναν απόβαση. Οι Ψαριανοί αμύνθηκαν 

σθεναρά. Το νησί κυριεύτηκε, αφού ανατινάχτηκε από τον Αντώνη Βρατσάνο το 

τελευταίο οχυρό, όπου βρήκαν το θάνατο Τούρκοι και Έλληνες. Από τον πληθυσμό 

ελάχιστοι σώθηκαν» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 137), 

«Ο αγώνας των νησιών δημιουργεί προβλήματα στον οθωμανικό στόλο, που απαντά με 

τις καταστροφές των νησιών της Χίου, της Κάσου και των Ψαρών» (Ρεπούση κ.ά., 

2006α, 44), 

«Αντιδρώντας οι Τούρκοι, προχώρησαν σε αντίποινα σε βάρος του πληθυσμού που 

κατοικούσε στα παράλια της Μικράς Ασίας αλλά και στα νησιά. Τον Απρίλιο του 1822 η 

Χίος καταστράφηκε ολοκληρωτικά από Τούρκους στρατιώτες και οι περισσότεροι 

από τους κατοίκους της σφαγιάσθηκαν» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 91), 

«Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 1824 ενωμένος ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος επιτέθηκε 

στην Κάσο και τα Ψαρά, που αποτελούσαν τις κύριες ναυτικές βάσεις των 

επαναστατημένων Ελλήνων. Κι ενώ η διχόνοια ταλάνιζε τους Έλληνες, Τούρκοι και 

Αιγύπτιοι αποβιβάστηκαν στα δύο νησιά και μετά από σκληρές μάχες με τους 

υπερασπιστές τους, τα κατέστρεψαν» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 91). 

Β) Μία ακόμη περίπτωση θυματοποίησης του εθνικού εαυτού στα εξεταζόμενα 

εγχειρίδια είναι η περιγραφή της πολιορκίας πόλεων κατά τη διάρκεια της 

επανάστασης μέσα στις οποίες ήταν εγκλωβισμένοι Έλληνες πολεμιστές καθώς επίσης 

και άμαχοι πληθυσμοί. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αναφορές στην 

πολιορκία του Μεσολογγίου καθώς επίσης και η πολιορκία της Νάουσας:  

«Από το Μάρτη του 1826 η θέση των πολιορκουμένων έγινε δύσκολη. Οι τροφές τους 

τελείωσαν. Έτρωγαν ό,τι βρίσκανε, φύκη, σκουλήκια, ποντικούς, δέρματα κι έπιναν 

θολό νερό από ρηχά και μολυσμένα πηγάδια. Η κακή αυτή διατροφή των κατοίκων 

έφερε και πολλές αρρώστιες και πολλοί πέθαιναν από αυτές και την εξάντληση. Ήταν 
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πια φανερό πως η άμυνα δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Κανείς όμως δεν ήθελε να ακούση 

για παράδοση» (Καφεντζής, 1979, 91), 

«Τη νύχτα της 10 Απριλίου οι πολιορκούμενοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και βγήκαν 

από το τείχος. Στη μέση κάθε ομάδας είχαν βάλει τους γέροντες και τα παιδιά, τους 

αρρώστους και τις γυναίκες, όσες δεν μπορούσαν να κρατήσουν όπλα. Οι ένοπλοι 

τοποθετήθηκαν εμπρός, πίσω και στα πλάγια. Οι Τούρκοι τους άφησαν να πλησιάσουν 

και τότε τους υποδέχτηκαν με σφοδρό ντουφεκίδι. Πολλοί Έλληνες σκοτώθηκαν. 

Τότε με τα σπαθιά στο χέρι χύθηκαν επάνω στα εχθρικά χαρακώματα και η μάχη άρχισε 

πια με τα χέρια. Μέσα όμως στις φωνές, στους κρότους, τα βογγητά και το θόρυβο 

ακούστηκε μια φωνή «πίσω». Αυτό προξένησε σύγχυση και πανικό στις τάξεις των 

Ελλήνων. Πολλοί αποκόπηκαν και γύρισαν πίσω στην πόλη. Οι Τούρκοι τους 

καταδίωξαν, μπήκαν μαζί μ’ αυτούς μέσα και άρχισαν τη σφαγή. Κανείς απ’ αυτούς 

δεν γλίτωσε. Οι δρόμοι γέμισαν με πτώματα γερόντων, γυναικών και παιδιών. Όσοι 

πολεμιστές γύρισαν πίσω εξακολούθησαν τον πόλεμο από τους προμαχώνες, αλλά εκεί 

σκοτώθηκαν όλοι» (Καφεντζής, 1974, 91- 92), 

«Επί ενάμιση μήνα οι πολιορκημένοι αντιστάθηκαν στις ισχυρές επιθέσεις των Τούρκων. 

Τέλος στις 6 Απριλίου 1822 οι Τούρκοι παραβίασαν τις πύλες του τείχους και μπήκαν 

στην πόλη, η οποία παραδόθηκε στη φωτιά και τη λεηλασία. Όσοι από τους 

κατοίκους δε σφάγηκαν ή δεν μπόρεσαν να φύγουν, αιχμαλωτίστηκαν και 

πουλήθηκαν ως δούλοι. Πολυάριθμα γυναικόπαιδα, που είχαν συγκεντρωθεί σε ένα 

μικρό οχυρό, για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού γκρεμίστηκαν στον 

καταρράκτη, που σχημάτιζαν τα ορμητικά νερά του ποταμού «Αραπίτσα», και 

πνίγηκαν. Έτσι η ηρωική Νάουσα έζησε το Ζάλογγο με τις αθάνατες Σουλιώτισσες» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 69), 

«Η θέση των πολιορκημένων άρχισε να γίνεται τώρα τραγική. Οι τροφές σώθηκαν 

εντελώς. Αναγκάστηκαν να τρέφονται με τα μεταφορικά τους ζώα, ακόμα με 

ακάθαρτα ζώα (σκύλους, γάτες, ποντικούς), με σκουλήκια, με φύκια και με δέρματα, 

που προκαλούσαν δυσεντερίες και το θάνατο. Όλοι είχαν καταντήσει σκελετοί από 

την πείνα κι έμοιαζαν με φαντάσματα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 

123), 

«Δεν είχαν βγει όλοι οι Μεσολογγίτες από το φρούριο και δέχτηκαν φοβερή επίθεση από 

τον εχθρό. Είναι απερίγραπτη η σκηνή που ακολούθησε! Ο εχθρός, που τους 

περίμενε, τους χτύπησε αλύπητα από όλα τα μέρη, αλλά οι ηρωικοί Μεσολογγίτες 

αγωνίζονται υπεράνθρωπα χτυπώντας και χτυπούμενοι» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 125- 126), 
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«Στις 11 Απριλίου 1826, Κυριακή των Βαΐων, το απόρθητο Μεσολόγγι ήταν σωρός από 

ερείπια και από χιλιάδες άταφα πτώματα. Το προπύργιο της Ελλάδας δεν υπήρχε 

πλέον» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 126), 

«Το δεύτερο έτος της Επανάστασης ξεσηκώθηκε και η Δυτική Μακεδονία. Με κέντρο τη 

Νάουσα και αρχηγούς τους Ζαφειράκη και Καρατάσο οι επαναστάτες σημείωσαν μεγάλες 

επιτυχίες. Μετά όμως οι Τούρκοι με πολύ στρατό πολιόρκησαν στενά την πόλη. Παρά 

τον απεγνωσμένο αγώνα των κατοίκων, οι Τούρκοι την κατέλαβαν και τη λεηλάτησαν. 

Οι γυναίκες της Νάουσας, για να αποφύγουν τη σκλαβιά και την ατίμωση, 

προτίμησαν να πέσουν στον καταρράκτη του Αραπίτσα και να πνιγούν. Το Ζάλογγο 

ξανάζησε.» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, Παράθεμα, 115), 

«Η κατάσταση στο Μεσολόγγι άρχισε να χειροτερεύει για τους πολιορκημένους. Τα 

τρόφιμα είχαν τελειώσει. Οι κάτοικοι τρέφονταν με αρμυρίκια της λιμνοθάλασσας, 

σκουλήκια, γάτες, σκύλους, ποντικούς. Το νερό ήταν λιγοστό κι από μολυσμένα 

πηγάδια. Οι αρρώστιες θέριζαν τον πληθυσμό και αποδυνάμωναν τους υπερασπιστές» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, 149), 

«Τα γυναικόπαιδα οπισθοχώρησαν προς την πόλη, όπου στο μεταξύ είχαν εισβάλει οι 

Τούρκοι. Πολλοί ήταν συγκεντρωμένοι στην μπαρουταποθήκη και, όταν μπήκαν μέσα οι 

Τούρκοι, ο γερο- πρόκριτος Χρίστος Καψάλης έβαλε φωτιά και τινάχτηκαν όλοι στον 

αέρα. Στους δρόμους, στα σπίτια και στους προμαχώνες οι Έλληνες συνέχιζαν το μάταιο 

πια αγώνα. Οι Τούρκοι κατέλαβαν το Μεσολόγγι και το μετέβαλαν σ’ ένα σωρό από 

ερείπια» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 150), 

«Η θέση των κατοίκων του Μεσολογγίου δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Χωρίς 

τροφή και πολεμοφόδια αναγκάζονται τελικά σε ηρωική Έξοδο τον Απρίλιο του 1826» 

(Ρεπούση κ.ά., 2006α, 46), 

«Χωρίς οργάνωση και οικονομικούς πόρους, οι ελληνικές δυνάμεις αδυνατούσαν να 

κινηθούν από ξηράς εναντίον των πολιορκητών, ενώ τα ελληνικά καράβια που 

επιχείρησαν να πλησιάσουν, απέτυχαν τις προσπάθειές τους. Οι πολιορκημένοι, 

εξαντλημένοι από τις μάχες, τις ασθένειες και την έλλειψη τροφής και 

πολεμοφοδίων, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη με ηρωική έξοδο. Η έξοδος 

έγινε τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων. 

Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, οι ένοπλοι θα προστάτευαν ανάμεσά τους τα γυναικόπαιδα, 

ενώ όσοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, θ’ αντιστέκονταν μέσα στην πόλη 

ανατινάζοντας πυριτιδαποθήκες. Καθώς όμως οι πολιορκητές επαγρυπνούσαν, μόνο ένα 

μέρος της φρουράς κατόρθωσε να διαφύγει, ενώ οι περισσότεροι άμαχοι επάνω στη 

σύγχυση οπισθοχώρησαν στο Μεσολόγγι, χάνοντας τη ζωή τους. Η πόλη κυριεύθηκε 



74 
 

και καταστράφηκε ολοσχερώς. Τα γυναικόπαιδα που αιχμαλωτίστηκαν, 

πουλήθηκαν ως σκλάβοι» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 119). 

Γ) Η θυματοποίηση του εθνικού εαυτού γίνεται φανερή και σε σημεία της αφήγησης 

των εγχειριδίων που σχετίζονται με τη θανάτωση σημαντικών προσωπικοτήτων της 

επανάστασης, πολεμιστών και ιερέων. Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα στην 

περίπτωση αυτή είναι ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και η θανάτωση 

του Αθανάσιου Διάκου. Και στις δύο περιπτώσεις η περιγραφή των γεγονότων 

συνοδεύεται από έντονα φορτισμένη γλώσσα και σκληρό λεξιλόγιο δημιουργώντας 

εικόνες ακραίας βίας. Και σε αυτή την περίπτωση οι περιγραφές είναι ιδιαίτερα 

εκτεταμένες και συναισθηματικά φορτισμένες στα παλαιότερα εγχειρίδια του 1974 και 

του 1979, ενώ στα επόμενα περιορίζονται δραματικά τόσο σε έκταση όσο και σε 

ένταση ή και εκλείπουν εντελώς: 

«Ο σουλτάνος έδωκε εντολή ν’ απογχονιστή ο πατριάρχης για να τρομοκρατηθούν 

οι Έλληνες και να ξεφτίση ο επαναστατικός τους ενθουσιασμός. Στις 10 Απριλίου 1821, 

ανήμερα το Πάσχα, οι Τούρκοι έπιασαν τον πατριάρχη και τον κρέμασαν στην πύλη 

της αυλής των Πατριαρχείων. Τρεις ημέρες τον άφησαν εκεί κρεμασμένον και 

κατόπιν τον έδωκαν στους Εβραίους, οι οποίοι τον έδεσαν με σχοινί και τον έσερναν 

στους δρόμους ώσπου βαρέθηκαν. Τέλος του έδεσαν σχοινί και μια μεγάλη πέτρα 

στο λαιμό και τον έριξαν στη θάλασσα» (Καφεντζής, 1974, 47), 

«Τον έφεραν στη Λαμία, τον σούβλισαν και τον έψησαν ζωντανό. Όταν τον οδηγούσαν 

στον τόπο του μαρτυρίου ανήμερα του Αγίου Γεωργίου στις 23 του Απρίλη, που η 

ανθισμένη φύση μοσχοβολούσε, είπε: «Για δες καιρό που διάλεξεν/ ο χάρος να με πάρη,/ 

τώρα π’ ανθίζουν τα κλαριά/ και βγάζει η γής χορτάρι». Όλο το διάστημα του φρικτού 

μαρτυρίου του ο Διάκος έδειξε υπεράνθρωπη καρτερία και ευψυχία. Ούτε αναστεναγμός 

δεν βγήκε από το στόμα του. Ήταν ένας ήρωας!» (Καφεντζής, 1974, 56), 

«Στην προσπάθειά του ο σουλτάνος να τρομοκρατήσει τους επαναστάτες και όλους 

τους σκλάβους και να καταπνίξει την επανάσταση, δε σεβάστηκε ούτε τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη. Αποφάσισε να τον θανατώσει την ημέρα του Πάσχα. Ο Πατριάρχης 

Γρηγόριος ο Ε΄ την Κυριακή του Πάσχα, 10 Απριλίου 1821, λειτούργησε στο ναό του 

Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι κι έψαλε το «Χριστός Ανέστη». Κατόπιν ανέβηκε στο 

Πατριαρχείο. Τότε πήγαν εκεί Τούρκοι στρατιώτες και ο διερμηνέας διάβασε το 

σουλτανικό φιρμάνι, με το οποίο ο σουλτάνος καθαιρούσε τον Πατριάρχη «ως ανάξιο, 

αχάριστο και άπιστο». Κατόπιν τον έδεσαν και τον έριξαν στις φυλακές, όπου τον 

υπέβαλαν σε φριχτά βασανιστήρια. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας τον οδήγησαν 
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μπροστά στο Πατριαρχείο και τον κρέμασαν στην κεντρική πόρτα της αυλής του. 

Εκεί έμεινε τρεις ημέρες κρεμασμένο στην αγχόνη το ιερό λείψανο. Την Τρίτη του 

Πάσχα παραδόθηκε στον όχλο, που το έσυρε στους δρόμους ως την παραλία του 

Κεράτιου κόλπου. Εκεί οι δήμιοι του έδεσαν στο λαιμό μια μεγάλη πέτρα και τον 

έριξαν στη θάλασσα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 70- 71), 

«Οργισμένος τότε ο Ομέρ Βρυώνης έδωσε διαταγή να τον σουβλίσουν ζωντανό. Ο 

Διάκος υπέφερε το φοβερό μαρτύριο (23 Απριλίου 1821) χωρίς να βγάλει 

αναστεναγμό πόνου. Μόνο όταν οι Τούρκοι τον οδηγούσαν στον τόπο του μαρτυρίου, 

γύρισε το βλέμμα ολόγυρα ο νέος μαχητής των Θερμοπυλών και, καθώς αντίκρυσε την 

καταπράσινη και ανθισμένη φύση, ψιθύρισε το αλησμόνητο δίστιχο: «Για ιδές καιρό που 

διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γη χορτάρι» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 83- 84), 

«Ανάμεσα στα πολλά θύματα ήταν και ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄. Τον συνέλαβαν 

την ημέρα του Πάσχα και τον Κρέμασαν μαζί με τρεις επισκόπους. Οι Τούρκοι 

ήθελαν μ’ αυτόν τον τρόπο να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες και να κάμψουν το 

φρόνημά τους» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 98), 

«Έπεσαν μάλιστα στο πεδίο της μάχης κορυφαίες μορφές του Αγώνα, όπως ο επίσκοπος 

Σαλώνων Ησαΐας, ενώ ο αρχηγός των αγωνιστών της Στερεάς Ελλάδας Αθανάσιος 

Διάκος πιάστηκε αιχμάλωτος και θανατώθηκε με απάνθρωπο τρόπο» (Ακτύπης κ.ά., 

1997α, 105), 

«Παρόλο που ο Διάκος ειδοποιήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του, αυτός συνέχισε να 

πολεμά. Τραυματίστηκε όμως και πιάστηκε αιχμάλωτος. Εκτιμώντας την ανδρεία του ο 

Ομέρ Βρυώνης, του πρότεινε να του χαρίσει τη ζωή με αντάλλαγμα να προσχωρήσει στον 

στρατό του. Ο Διάκος αρνήθηκε και θανατώθηκε με φρικτό τρόπο» (Κολιόπουλος 

κ.ά., 2012α, 87). 

 

4.1.1.5. Ο εθνικός εαυτός ως επιτιθέμενος 

    Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάζεται στα εγχειρίδια ιστορίας της περιόδου 1974- 2019 ο εθνικός εαυτός ως 

επιτιθέμενος κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821. Μελετώνται οι αναφορές 

εκείνες των εγχειριδίων που αφορούν στην άσκηση βίας από τον εθνικό εαυτό προς 

τους αντιπάλους τους και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα του εθνικού εαυτού ως επιτιθέμενου αποτελούν οι αναφορές των 
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εγχειριδίων που αφορούν την πολιορκία πόλεων και σημαντικές μάχες της 

επανάστασης όπου ο εθνικός εαυτός υπερίσχυσε. 

Α) Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτήν την κατηγορία είναι η αφήγηση της 

πολιορκίας και της κατάληψης της Τρίπολης τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης. Στα 

εγχειρίδια τονίζεται η άσχημη κατάσταση στην οποία είχαν βρεθεί οι κάτοικοι της 

πόλης εξαιτίας του αποκλεισμού και της αδυναμίας ανεφοδιασμού. Οι περισσότερες 

περιγραφές εστιάζουν σε αυτήν την οπτική ενώ ταυτόχρονα αποσιωπώνται με 

διακριτικό τρόπο οι σκηνές βίας που ακολούθησαν μετά την είσοδο των Ελλήνων στην 

πόλη καθώς περιορίζονται σε μικρές φράσεις χωρίς λεπτομερείς περιγραφές. Επιπλέον, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η άσκηση βίας από την πλευρά του εθνικού εαυτού σε αυτή 

την περίπτωση εμφανίζεται απολύτως δικαιολογημένη και φυσική σε αντίθεση με τις 

περιγραφές που αφορούν τον εθνικό εαυτό ως αποδέκτη βίας όπου η άσκηση βίας από 

τους αντιπάλους παρουσιάζεται ως απάνθρωπη και παράλογη συνοδευόμενη από 

εκτενείς και συναισθηματικά φορτισμένες περιγραφές: 

«Από τότε η πολιορκία της Τριπόλεως έγινε στενώτερη και το σχέδιο του Κολοκοτρώνη 

άρχισε να δίνη τους καρπούς του. Οι πολιορκούμενοι άρχισαν να στενοχωριούνται. 

Τους έλειψε το νερό και τα τρόφιμα άρχισαν να λιγοστεύουν. Έκαμαν μερικές 

απόπειρες να διασπάσουν τον αποκλεισμό με το ιππικό τους, αλλά τίποτε δεν κατάφεραν. 

Και κοντά στην πείνα και στη δίψα άρχισαν και οι επιδημίες ν’ απλώνονται στους 

πολιορκούμενους, γιατί είχαν συγκεντρωθεί μέσα στην πόλη περισσότεροι από 30.000 

άνθρωπο. Στο τέλος έχασαν και το ηθικό τους, γιατί έμαθαν πως τα φρούρια της 

Κορίνθου, της Μονεμβασίας και του Ναυαρίνου έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων. 

Τουρκικός στρατός δε φαινόταν πουθενά, για να τους βοηθήση. Τότε ζήτησαν να γίνουν 

διαπραγματεύσεις για παράδοση. Οι όροι όμως του Κολοκοτρώνη ήταν βαρείς για 

τους Τούρκους και οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν» (Καφεντζής, 1974, 53), 

«Κατόπιν άνοιξαν την πύλη και άρχισε η επίθεση μέσα στην πόλη. Οι Τούρκοι 

κυριεύθηκαν από πανικό. Οι Αλβανοί συγκεντρώθηκαν σ’ ένα μέρος. Με δυσκολία 

κατόρθωσε ο Κολοκοτρώνης να τους σώσει από την οργή των Ελλήνων που ήθελαν 

να εκδικηθούν τα βάσανα τεσσάρων αιώνων μέσα σε μια ημέρα. Τους παράδωσε 

στον Πλαπούτα κι εκείνος τους συνόδευσε ως την Κόρινθο. Από τους Τούρκους την 

ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν ως 12.000. Στα χέρια των Ελλήνων έπεσαν άφθονα λάφυρα 

και όπλα» (Καφεντζής, 1974, 54), 

«Έπειτα από τις αποτυχίες του Μουσταφάμπεη τα συγκεντρωμένα ελληνικά 

στρατεύματα πλησίασαν την Τριπολιτσά κι έκαμαν πιο στενή την πολιορκία της. 
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Μέσα στην πολιορκούμενη πόλη βρίσκονταν 30.000 ψυχές, που η θέση τους ημέρα με 

την ημέρα γινόταν τραγική. Η πείνα, η δίψα και οι διάφορες ασθένειες τους θέριζαν, 

τα δε πολεμοφόδιά τους εξαντλήθηκαν τελείως. Ζήτησαν τότε να γίνουν 

διαπραγματεύσεις για παράδοση. Οι όροι όμως που έθεσε ο Κολοκοτρώνης ήταν 

βαρείς κι έτσι οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν. Τότε μερικοί Έλληνες στρατιώτες 

κατόρθωσαν να ανεβούν απαρατήρητοι στα τείχη, πήδησαν μέσα, άνοιξαν τις πόρτες και 

ο ελληνικός στρατός όρμησε στην πόλη. Απερίγραπτες είναι οι σκηνές που 

ακολούθησαν» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 78), 

«Ο στρατός του Μουσταφάμπεη, παρόλο που έφτασε γρήγορα, δεν μπόρεσε να βοηθήσει, 

γιατί συντρίφτηκε στο Βαλτέτσι, όπου οι Έλληνες πολέμησαν με μεγάλη 

αποφασιστικότητα. Η νίκη αυτή χαιρετίστηκε μ’ ενθουσιασμό και οι Έλληνες πίστεψαν 

πια ότι οι Τούρκοι δεν είναι ακατανίκητοι. Έτσι ο κλοιός γύρω από την Τριπολιτσά 

έγινε πιο ασφυκτικός. Οι δρόμοι του ανεφοδιασμού είχαν κοπεί. Ο Χουρσίτ στο μεταξύ 

είχε στείλει στην Ανατολική Ελλάδα κι άλλο στρατό με αρχηγούς τον Κιοσέ Μεχμέτ και 

τον Ομέρ Βρυώνη» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 105), 

«Θρήνος και κλαυθμός πολύς εγίνετο μέσα εις την πόλιν και δεν ήτο κανένα σπίτι 

χωρίς μοιρολόγια και κλαύματα. Εκεί έβλεπέ τις τας γυναίκας των Τούρκων να 

«κορωνυχιάζουν» τα μάγουλά των με τα νύχια των και να τραβούνε τα μαλλία των, τα 

δε παιδία να φωνάζουν και να γυρεύουν τους πατέρας των. Τοιαύτη ήτο η θέα της 

Τριπολιτσάς μετά το Βαλτέτσι. Αλλά ποίος μπορεί πάλιν να ζωγραφίσει την χαράν των 

Ελλήνων! Η ένδοξος αυτή μάχη του Βαλτετσίου είναι η σωτηρία της πατρίδος» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, Παράθεμα, 107), 

«Όσο περνούσε ο καιρός, η πολιορκία γινόταν πιο στενή. Στην πόλη τα τρόφιμα 

λιγόστεψαν και άρχισε η διχόνοια. Η Τριπολιτσά έπεσε στα χέρια των επαναστατών 

στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821. Ακολούθησαν σφαγές και λεηλασίες. Οπλισμένοι οι 

Έλληνες, μπήκαν στην πόλη χτυπώντας τους Τούρκους, που οχυρώθηκαν στα σπίτια 

τους. Οι Οθωμανοί που κλείστηκαν στον κεντρικό πύργο, τη Μεγάλη Τάπια, 

παραδόθηκαν έπειτα από τρεις ημέρες από έλλειψη νερού» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 

99). 

Β) Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα του εθνικού εαυτού ως επιτιθέμενου είναι 

η αφήγηση, στα υπό μελέτη εγχειρίδια, της μάχης στα Δερβενάκια όπου οι Έλληνες 

επιτέθηκαν και νίκησαν τον στρατό του Δράμαλη. Οι περιγραφές της μάχης στα 

περισσότερα εγχειρίδια είναι εκτενείς και περιέχουν έντονες σκηνές βίας. Η βία που 

ασκεί ο εθνικός εαυτός προς τον εθνικό άλλο εμφανίζεται ως δικαιολογημένη και 
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επιθυμητή καθώς υποστηρίζεται ότι συνέβαλε στην ενδυνάμωση του ηθικού των 

πολεμιστών και στην εδραίωση της επανάστασης. Εξαίρεση αποτελούν τα δύο πιο 

πρόσφατα εγχειρίδια, της συγγραφικής ομάδας Ρεπούση (2006) και της συγγραφικής 

ομάδας Κολιόπουλου (2012), στα οποία η αναφορά στη μάχη είναι σύντομη και 

χρησιμοποιείται πιο ήπιος λόγος αποσιωπώντας όμως ταυτόχρονα τη χρήση ακραίας 

βίας από τον εθνικό εαυτό: 

«Στις 20 Ιουλίου ο Δράμαλης ξεκίνησε από το Άργος προς την Κόρινθο. Όταν η 

εμπροσθοφυλακή του μπήκε στο στενό των Δερβενακίων, οι Έλληνες, την υποδέχθηκαν 

με πυκνές ομοβροντίες. Πανικός και σύγχυση έπιασε τους Τούρκους. Νεκροί και 

τραυματίες, άνθρωποι και ζώα γέμισαν το στενό. Τα άλλα τμήματα διευθύνθηκαν προς 

τον Άγιο Σώστη και προς το Αγινόρι, αλλά κι εκεί η συμφορά και η καταστροφή τους 

περίμενε. Τέσσερις χιλιάδες τουρκικά πτώματα σκέπασαν τα στενά. Τ’ απομεινάρια 

της στρατιάς χωρίς εφόδια έφτασαν σε αξιοθρήνητη κατάσταση στην Κόρινθο. Εκεί ο 

Δράμαλης πέθανε από τη στενοχώρια του. Από εκεί κατευθύνθηκαν από τον παραλιακό 

δρόμο προς την Πάτρα. Κοντά όμως στην Ακράτα τους περίμεναν οι οπλαρχηγοί των 

Καλαβρύτων και της Αχαΐας και τους αποδεκάτισαν. Δύο χιλιάδες μόνο έφτασαν στην 

Πάτρα και από εκεί με τη βοήθεια του Γιουσούφ Πασά πέρασαν στην Ήπειρο» 

(Καφεντζής, 1974, 73), 

«Στις 26 Ιουλίου 1822 πρωί- πρωί έφτασε στα στενά των Δερβενακίων η 

εμπροσθοφυλακή του Δράμαλη. Ο Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του χτύπησε 

αλύπητα τους Τούρκους, που ξαφνιασμένοι διασκορπίστηκαν στα υψώματα του Αγίου 

Σώστη και στις γειτονικές χαράδρες. Αλλά κι εκεί τους περίμενε η συμφορά και η 

καταστροφή. Γιατί ο Υψηλάντης, ο Παπαφλέσσας και ο Νικηταράς, που έγκαιρα 

είχαν πιάσει τα υψώματα αυτά, τους υποδέχτηκαν από παντού με πυκνούς 

πυροβολισμούς. Περισσότεροι από 4.000 ήταν οι νεκροί του εχθρού και άπειρα 

λάφυρα έπεσαν στα χέρια των νικητών» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 

100- 101), 

«Στα στενά των Δερβενακίων, που με διαταγή του Κολοκοτρώνη είχαν καταλάβει οι 

Έλληνες, έγινε φονική μάχη. Οι Τούρκοι αναζήτησαν δρόμους διαφυγής, αλλά ήταν όλοι 

κλεισμένοι. Ελάχιστοι μπόρεσαν να σωθούν και να φτάσουν στην Κόρινθο. Στα χέρια 

των Ελλήνων έπεσαν πολλά λάφυρα. Ο Δράμαλης πέθανε στην Κόρινθο και ο Χουρσίτ 

αυτοκτόνησε. Ο Κολοκοτρώνης έγινε αρχιστράτηγος και η Επανάσταση εδραιώθηκε» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, 111), 
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«Αφού άκουσαν οι κρυμμένοι εις τα χαμόκλαδα την φωνήν του αρχηγού, ο καθένας 

έρριχναν τα τουφέκια των, ώστε όλο το πλάγιε κάπνισε και εφώναζαν όλοι: «επάνω 

τους!». Οι Τούρκοι βλέποντας την χωσιά έστρεφαν ευθύς τες πλάτες όλοι… Αι φωναί 

του αρχηγού: «βαράτε τους» έκαμαν τους στρατιώτες να κυνηγήσουν τους Τούρκους εις 

όλη την ρεματιάν και το πλάγι. Δε δυνάμεθα να περιγράψομεν τον θρήνον και τες 

φωνές των Τούρκων. Όλοι, Τούρκοι και Έλληνες ανακατώθησαν… Ούτω λοιπόν όλον 

το στράτευμα του Δράμαλη εκτυπήθη από τον Κολοκοτρώνην εις το Δερβενάκι…» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, Παράθεμα, 115), 

«Η επιτυχής απόκρουση των στρατευμάτων του Δράμαλη, το 1822, αποτελεί τη 

σπουδαιότερη ανάμεσα στις σημαντικές επιτυχίες των επαναστατών τα πρώτα χρόνια, με 

ηγέτη τον Θ. Κολοκοτρώνη. Την περίοδο αυτή, 1821- 1824, η επανάσταση εδραιώνεται 

κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 44), 

«Στις 26 Ιουλίου του 1822 έγινε φονική μάχη στα Δερβενάκια, κατά την οποία οι 

Τούρκοι στρατιώτες παγιδεύτηκαν. Όσοι κατάφεραν να σωθούν, κατέφυγαν στην 

Κόρινθο. Στα χέρια των Ελλήνων έπεσαν πολλά λάφυρα, ενώ ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης ανακηρύχθηκε αρχιστράτηγος» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 107). 

Γ) Όσον αφορά τις συγκρούσεις στη θάλασσα χαρακτηριστικό παράδειγμα του εθνικού 

εαυτού ως επιτιθέμενου είναι η πυρπόληση της τουρκικής φρεγάτας από των Κ. 

Κανάρη στο λιμάνι της Χίου.  Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται σε 

ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός κυρίως στα δύο πρώτα εγχειρίδια στα οποία περιγράφεται 

εκτενώς. Οι περιγραφές σε αυτά τα εγχειρίδια είναι λεπτομερείς και έντονα 

φορτισμένες με τη χρήση άφθονων επιθετικών προσδιορισμών και σχημάτων λόγου. Η 

άσκηση βίας από τον εθνικό εαυτό εμφανίζεται απόλυτα δικαιολογημένη. 

Χαρακτηριστική είναι η έννοια της εκδίκησης, που αναφέρεται αρκετές φορές μέσα 

στο αφηγηματικό κείμενο των εγχειριδίων, και η οποία χρησιμοποιείται για να 

νομιμοποιήσει τη χρήση της βίας καθώς επίσης  και η παρουσίαση του θανάτου του 

Τούρκου ναυάρχου ως αποτέλεσμα «θείας δίκης». Στα νεότερα εγχειρίδια η 

περιγραφές αυτές περιορίζονται σημαντικά και γίνεται χρήση ουδέτερου λόγου, ενώ 

στο βιβλίο της Ρεπούση (2006) το περιστατικό δεν αναφέρεται καθόλου. Ωστόσο, η 

έννοια της εκδίκησης για τη νομιμοποίηση της χρήσης βίας από μέρους του εθνικού 

εαυτού εμφανίζεται ξανά στο πιο πρόσφατο εγχειρίδιο του 2012: 

«Ο ελληνικός στόλος δεν μπόρεσε να προσφέρη βοήθεια στη Χίο, γιατί τα τουρκικά πλοία 

είχαν μεγάλα κανόνια, έκαναν περιπολίες στο νησί και δεν άφηναν τα ελληνικά πλοία να 
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πλησιάσουν. Αλλά το αδικοχυμένο αίμα των θυμάτων ζητούσε εκδίκηση. Γι’ αυτό οι 

Έλληνες έβαλαν σ’ ενέργεια τα πυρπολικά» (Καφεντζής, 1974, 67), 

«Τι έγινε επάνω στο πλοίο δεν περιγράφεται. Οι ναύτες έτρεχαν να σωθούν. Άλλοι 

έπεφταν στη θάλασσα, άλλοι έμπαιναν στις βάρκες που αναποδογύριζαν από την 

ακαταστασία και τον πανικό και άλλοι έβρισκαν το θάνατο στη φωτιά. Ο σκληρός 

Καρά- Αλής μπήκε σε μια βάρκα για να φύγη και να σωθή, αλλά το αδικοχυμένο αίμα 

τόσων αθώων θυμάτων δεν τον άφησε. Ένα μισοκαμένο ξύλο έπεσε πάνω στο 

κεφάλι του και τον σκότωσε. Δύο χιλιάδες Τούρκοι βρήκαν το θάνατο και το λιμάνι 

της Χίου γέμισε από συντρίμματα του περήφανου πλοίου» (Καφεντζής, 1974, 68), 

«Ο Κανάρης πλησίασε τη ναυαρχίδα και χωρίς να γίνει αντιληπτός κόλλησε το 

πυρπολικό του στο πλευρό της. Και αφού άναψε το φυτίλι, πήδησε στη βάρκα και 

απομακρύνθηκε φωνάζοντας: «Να, παλιότουρκοι, ωραία φωτοχυσία για το μπαϊράμι 

σας». Οι φλόγες έζωσαν αμέσως το πελώριο καράβι, που καιγόταν σαν 

πυροτέχνημα. Οι Τούρκοι αναστατώθηκαν. Προσπαθούσαν να σωθούν, αλλά ήταν 

αδύνατο. Ο Καρά Αλής, για να σωθεί, πήδησε σε μια βάρκα που ήταν κοντά στη σκάλα. 

Ένα κομμάτι όμως από κατάρτι που καιγόταν έπεσε και τον χτύπησε στο κεφάλι. Και 

καθώς τον έβγαλαν στην ξηρά ξεψύχησε στην ίδια θέση, που είχε κρεμάσει τους 

προκρίτους της Χίου. Σε λίγο η φωτιά έφτασε στην πυριταδαποθήκη και αμέσως το 

πελώριο πολεμικό τινάχτηκε στον αέρα με φοβερό κρότο. Περισσότεροι από 2.000 

Τούρκοι πλήρωσαν με τη ζωή τους την καταστροφή της Χίου» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 95), 

«Λίγο αργότερα ο Κανάρης με το πυρπολικό του ανατίναξε την τουρκική ναυαρχίδα 

στο λιμάνι της Χίου. Εκεί βρήκαν το θάνατο ο Καρά Αλής και 2000 ναύτες και 

στρατιώτες, που γιόρταζαν το Μπαϊράμι, τη μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή των 

μουσουλμάνων. Μετά απ’ αυτό ο τουρκικός στόλος έκρινε σκόπιμο να πλεύσει στο 

Βόσπορο, χωρίς να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 111), 

«Τον Ιούνιο του 1822 ανατίναξε με το πυρπολικό του στο λιμάνι της Χίου τη 

ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, στην οποία βρήκαν το θάνατο ο αρχιναύαρχος 

Καρά Αλής με περίπου 2.000 Οθωμανούς ναύτες και στρατιώτες που γιόρταζαν το 

Μπαϊράμι, τη μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή των Μουσουλμάνων. Ήταν η εκδίκηση 

των Ελλήνων για την καταστροφή της Χίου λίγους μήνες νωρίτερα» (Κολιόπουλος κ.ά., 

2012α, 103). 
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4.1.2 Εσωτερική οργάνωση 

    Στα υπό μελέτη βιβλία υπάρχει πληθώρα αναφορών σχετικά με την οργάνωση των 

επαναστατημένων Ελλήνων. Σε αυτήν την ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση των 

στοιχείων εκείνων που αφορούν στην λειτουργία διάφορων οργανώσεων, την 

στρατιωτική και πολιτική οργάνωση του εθνικού εαυτού κατά τη διάρκεια της 

επανάστασης του 1821 καθώς επίσης και στα προβλήματα που προκύπταν ανάμεσα 

στους Έλληνες και την επίλυσή τους. 

4.1.2.1. Η Φιλική Εταιρεία 

    Σε όλα τα εγχειρίδια που ερευνώνται εδώ υπάρχουν αναφορές στην Φιλική Εταιρεία. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι σε κάθε εγχειρίδιο αφιερώνεται μία διδακτική 

ενότητα στο θέμα αυτό. Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας αναδεικνύεται σε πολύ 

σημαντικό γεγονός για την έναρξη και την επιτυχία της επανάστασης καθώς γύρω από 

την μυστική οργάνωση συσπειρώνεται το σύνολο του εθνικού εαυτού. Επομένως, 

εμφανίζεται ως  εκπρόσωπος του εθνικού εαυτού και των επιδιώξεών του κατά τη 

διάρκεια της επανάστασης.  Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις τονίζεται η καθολική 

αποδοχή μελών στην οργάνωση ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και οικονομικής 

κατάστασης και με βασικότερο κριτήριο τον πατριωτισμό και την απόλυτη αφοσίωση 

στην Φιλική Εταιρεία και στο έθνος: 

«Την ένωση των προσπαθειών όλων των Ελλήνων και την προπαρασκευή του 

απελευθερωτικού αγώνα ανάλαβε η Φιλική Εταιρεία, που ίδρυσαν στα 1814 στην 

Οδυσσό της Ρωσίας τρεις Έλληνες έμποροι. Ο Νικόλαος Σκουφάς από την Άρτα, ο 

Αθανάσιος Τσακάλωφ από τα Γιάννενα και ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο. Οι 

τρεις αυτοί Έλληνες πατριώτες σκέφτηκαν ότι το έθνος έχει μεγάλες δυνατότητες για 

απελευθερωτικό αγώνα αλλά καμιά ελπίδα επιτυχίας, χωρίς να οργανωθούν οι δυνάμεις 

του, να συντονιστούν οι προσπάθειες του και να κατευθυνθούν από μια Αρχή» 

(Καφεντζής, 1974, 37), 

«Για να γίνη ένας μέλος της Εταιρείας έπρεπε να τον προτείνουν δύο μέλη της Εταιρείας. 

Και δε γινόταν αμέσως. Τον παρακολουθούσαν, εξέταζαν το παρελθόν του, τον 

δοκίμαζαν κι αν ήταν έμπιστος και συνετός πατριώτης, άδολος και θερμός, τον 

έγραφαν και τον όρκιζαν» (Καφεντζής, 1974, 38), 
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«Η Φιλική Εταιρεία ξαπλώθηκε γρήγορα σ’ όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. Γίνανε μέλη 

της πρόκριτοι, επίσκοποι, ιερείς, διδάσκαλοι, κλέφτες, αρματολοί, έμποροι και 

ναυτικοί» (Καφεντζής, 1974, 38), 

«Το δύσκολο τούτο έργο της οργανώσεως των δυνάμεων του Γένους ανέλαβε η 

Φιλική Εταιρεία. Την Εταιρεία αυτή την ίδρυσαν το 1814 τρεις Έλληνες έμποροι στην 

Οδυσσό της Ρωσίας: ο Νικόλαος Σκουφάς από το Κομπότι της Άρτας, ο Αθανάσιος 

Τσακάλωφ από τα Γιάννενα και ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο. Αυτοί 

ονομάστηκαν Φιλικοί και έτσι λέγονταν κατόπι όλοι οι οπαδοί της Εταιρείας. Οι ιδρυτές 

της Φιλικής Εταιρίας ήταν αγνοί πατριώτες με αγάπη προς την πατρίδα, με πίστη και με 

φλόγα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 41- 42), 

«Οι προσπάθειες της Εταιρείας καρποφόρησαν πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγα χρόνια 

τα μέλη της έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες. Έγιναν μέλη της οι σημαντικότεροι Έλληνες 

της εποχής. Ο Πατριάρχης, ο μπέης της Μάνης, οπλαρχηγοί, πρόκριτοι και 

αρχιερείς, δάσκαλοι, παπάδες και μοναχοί και κάθε φρόνιμος πατριώτης μυήθηκαν 

στο μυστικό της Εταιρείας» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 42- 43), 

«Το 1814 συναντήθηκαν στην Οδησσό της Ρωσίας ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο Νικόλαος 

Σκουφάς και ο Εμμανουήλ Ξάνθος οι οποίοι έμελλε να γίνουν πρωτεργάτες της 

προετοιμασίας του Αγώνα. Ήταν και οι τρεις έμποροι, ζούσαν έξω από την Ελλάδα, 

αλλά πονούσαν για την άθλια κατάσταση, στην οποία είχε περιπέσει η πατρίδα την 

εποχή της σκλαβιάς. Αυτοί αποφάσισαν να ιδρύσουν μια μυστική οργάνωση που την 

ονόμασαν Εταιρεία των φιλικών, τη γνωστή περισσότερο ως Φιλική Εταιρεία. Ο τελικός 

σκοπός της Εταιρείας ήταν ο αγώνας για απελευθέρωση. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε 

οι Έλληνες πρώτα να οργανωθούν, αφού μυηθούν στο μυστικό της Εταιρείας» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, 87), 

«Με το πέρασμα των χρόνων μυούνταν στη Φιλική εταιρεία όλο και περισσότεροι. Από 

τους πρώτους που έγιναν Φιλικοί ήταν οι κλέφτες. Στη συνέχεια μπήκαν στην 

Εταιρεία έμποροι, κληρικοί και άλλοι» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 87), 

«Η Φιλική Εταιρεία ιδρύεται το 1814 στην Οδησσό, σ’ ένα σχετικά φιλόξενο για τους 

Έλληνες περιβάλλον, από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, το Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο 

Τσακάλωφ. Στόχος της οργάνωσης είναι η προετοιμασία ενός απελευθερωτικού 

αγώνα που θα στηρίζεται στις δυνάμεις των Ελλήνων» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 40), 

«Στα επτά χρόνια της ύπαρξής της, η Φιλική Εταιρεία εξαπλώνεται σ’ όλες τις περιοχές 

όπου δρουν και κατοικούν Έλληνες. Άνθρωποι με διαφορετική κοινωνική προέλευση 
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και οικονομικές δυνατότητες γίνονται μέλη της Εταιρείας και συμμετέχουν στο κοινό 

απελευθερωτικό όραμα» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 40), 

«Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε επτά χρόνια πριν από την έναρξη της Μεγάλης 

Επανάστασης του 1821, με σκοπό να συντονίσει τις προσπάθειες των υπόδουλων 

Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους. Η οργάνωση ιδρύθηκε μυστικά στην Οδησσό της 

Ρωσίας, το 1814, από τρεις άσημους εμπόρους, τον Εμμανουήλ Ξάνθο, το Νικόλαο 

Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 74). 

 

4.1.2.2. Στρατιωτική οργάνωση 

    Στα εγχειρίδια ιστορίας που αναλύονται εδώ υπάρχουν αναφορές στη στρατιωτική 

οργάνωση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Στην 

πλειοψηφία των εγχειριδίων δεν υπάρχουν συγκεντρωτικές αναφορές στην οργάνωση 

των πολεμιστών και στον τρόπο λειτουργίας των στρατιωτικών σωμάτων. Αντίθετα, οι 

πληροφορίες αυτές είναι διάσπαρτες μέσα στην αφήγηση των εγχειριδίων και τις 

αντλούμε από περιγραφές μαχών και άλλων πολεμικών γεγονότων. Στις αναφορές 

αυτές τονίζεται πολύ συχνά η έλλειψη οργάνωσης και εξοπλισμού των πολεμιστών 

καθώς επίσης και η απουσία πολεμικής εμπειρίας. Τα διάφορα όμως προβλήματα 

εμφανίζονται να ξεπερνιούνται χάρη στη διορατικότητα των οπλαρχηγών και στην 

γενναιότητα και το θάρρος των πολεμιστών οι οποίοι διεξάγουν κυρίως κλεφτοπόλεμο 

και αποφεύγουν να αντιπαρατεθούν κατά μέτωπο με τον οθωμανικό στρατό. Επιπλέον, 

στα εγχειρίδια προβάλλεται πολλές φορές οι άποψη ότι παρόλη την αριθμητική 

υπεροχή και την καλή οργάνωση των αντιπάλων οι Έλληνες σημειώνουν επιτυχίες. 

Ωστόσο, αναγνωρίζεται η έλλειψη αποτελεσματικότητας των άτακτων σωμάτων και 

εκεί αποδίδεται η ανάθεση της οργάνωσης τακτικού στρατού στον Γάλλο 

συνταγματάρχη. 

     Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο της συγγραφικής ομάδας με επικεφαλής τη Μ. 

Ρεπούση (2006) στο οποίο αφιερώνεται μία διδακτική ενότητα στην στρατιωτική 

οργάνωση των επαναστατημένων Ελλήνων, στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η 

στρατιωτική οργάνωση των επαναστατημένων Ελλήνων και ο τρόπος δράσης τους. 

Επίσης, τονίζεται ότι η έλλειψη κάποιας κεντρικής οργανωτικής αρχής και οι 

ανταγωνισμοί ανάμεσα στους οπλαρχηγούς δυσχεραίνουν τον αγώνα: 
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«Τότε συγκεντρώθηκαν στα βουνά, που είναι γύρω από την Τρίπολη, οι ελληνικές 

επαναστατικές δυνάμεις κι έπιασαν όλες τις διαβάσεις το Λεβίδι, τα Δολιανά, τα 

Βέρβαινα, το Βαλτέτσι, την Πιάνα και το Χρυσοβίτσι. Ο Κολοκοτρώνης έστησε το 

στρατηγείο του στο Χρυσοβίτσι και από εκεί έτρεχε ακούραστος προς όλες τις 

κατευθύνσεις και συμβούλευε και εμψύχωνε τους άνδρες. Και ήταν ανάγκη να κάνη έτσι, 

γιατί όλος εκείνος ο επαναστατημένος λαός δεν είχε ιδέα από πόλεμο. Πολύ λίγοι 

είχαν όπλα, αλλά ήξεραν να τα χρησιμοποιούν καλά. Οι πολλοί ήταν οπλισμένοι με 

μαχαίρια, τσεκούρια κλαδευτήρια και με ραβδιά ακόμα. Είχαν βέβαια μεγάλον 

ενθουσιασμό, αλλά όταν έβλεπαν από μακριά τουρκικό στρατό διασκορπίζονταν. 

Αυτό το ασύντακτο, απειροπόλεμο και απειθάρχητο πλήθος προσπάθησε ο 

Κολοκοτρώνης να το κάμη αξιόμαχο στράτευμα και να κυριεύση μ’ αυτό την 

Τρίπολη» (Καφεντζής, 1974, 51), 

«Ο Ιμβραήμ έκαψε το Άργος και ξαναγύρισε στην Τρίπολη. Από εκεί έκανε επιδρομές 

προς όλες τις διευθύνσεις και κατέστρεφε ό,τι έβρισκε. Οι Έλληνες δεν ήταν σε θέση ν’ 

αντιπαραταχθούν σε ανοιχτή μάχη μ’ αυτόν, γιατί ο στρατός του ήταν οργανωμένος 

όπως οι ευρωπαϊκοί στρατοί και είχε αριθμητική υπεροχή. Γι’ αυτό ο Κολοκοτρώνης 

περιορίστηκε σε κλεφτοπόλεμο. Έτσι διατηρούσε τις δυνάμεις του, απόφευγε τις 

ανώφελες θυσίες και προξενούσε σημαντική φθορά στον εχθρό. Η υπεροχή του Ιμβραήμ 

απόδειξε στους Έλληνες την ανάγκη να οργανωθή τακτικός στρατός και να γυμναστή 

όπως οι ευρωπαϊκοί στρατοί. Το έργο αυτό ανάθεσε η κυβέρνηση στο Γάλλο 

συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο, που είχε υπηρετήσει πρωτύτερα στο στρατό του 

Ναπολέοντα. Αυτός είχε φιλελληνικά αισθήματα και είχε έλθει στην Ελλάδα, για να 

παρακολουθήσει από κοντά τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων» (Καφεντζής, 1974, 

88), 

«Την κατάληψη όμως της Τριπολιτσάς με απευθείας επίθεση τη θεωρούσε δύσκολη ο 

Κολοκοτρώνης, γιατί οι Έλληνες δεν είχαν ούτε αρκετό στρατό ούτε κανόνια. Γι’ 

αυτό πρότεινε να την πολιορκήσουν. Να καταλάβουν δηλ. όλες τις οχυρές θέσεις και 

τα υψώματα γύρω από την Τριπολιτσά, να αποκλείσουν τους δρόμους και να κόψουν τις 

συγκοινωνίες, οπότε οι Τούρκοι θα αναγκάζονταν από τις στερήσεις να παραδοθούν» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 76), 

«Στο συμβούλιο, που έκαμαν, αποφάσισαν ο Ανδρούτσος να οχυρωθεί με τους άντρες 

του στο πλιθόχτιστο χάνι της Γραβιάς και οι άλλοι δυο να πιάσουν τα γύρω υψώματα, 

για να χτυπήσουν τους Τούρκους από τα πλάγια» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 

1979, 85), 
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«Δεν μπόρεσε όμως τελικά να υποτάξει τη χώρα, γιατί ο Κολοκοτρώνης με το λίγο 

άτακτο στρατό του έκανε σκληρό κλεφτοπόλεμο πολύ καταστρεπτικό στο στρατό 

του Ιμβραήμ. Οι νίκες όμως του Ιμβραήμ έκαμαν μεγάλη εντύπωση στους Έλληνες 

αγωνιστές και εννόησαν ότι η υπεροχή του οφειλόταν στο ότι είχε τακτικό στρατό. Τότε 

η ελληνική Κυβέρνηση με τη συγκατάθεση και του Κολοκοτρώνη αποφάσισε να 

οργανώσει στρατό κατά το Ευρωπαϊκό σύστημα. Το έργο αυτό ανέθεσε στο 

φιλέλληνα Γάλλο συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο, που είχε υπηρετήσει στο στρατό 

του Μ. Ναπολέοντα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 119- 120), 

«Έπιασαν τα βουνά γύρω από την Τριπολιτσά και η πολιορκία άρχισε. Στην αρχή 

ήταν ανοργάνωτοι. Όσο όμως περνούσε ο καιρός η κύκλωση στένευε και ο πόλεμος 

αγρίευε» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 105), 

«Γενικά τα τρία πρώτα χρόνια της Επανάστασης μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες 

ενεργούσαν χωρίς σχέδιο. Είχαν πολλούς αρχηγούς, οι οποίοι δεν κατάφερναν πάντα 

να συνεννοηθούν. Ανάμεσα στο στρατό ξηράς και στο στόλο υπήρχε ελάχιστη 

συνεργασία. Κι ακόμη από τα ελληνικά στρατεύματα έλειπε ο κατάλληλος οπλισμός 

και κυρίως κανόνια, που ήταν απαραίτητα για τις πολιορκίες των κάστρων. Υστερούσαν 

ακόμα στον ανεφοδιασμό, αφού συντηρούνταν μόνοι τους ή με προσφορές των 

ευποροτέρων. 

    Το μεγάλο λάθος όμως ήταν ότι δε δημιουργήθηκε τακτικός στρατός και οι 

Έλληνες περιορίστηκαν στην τακτική της ξαφνικής επίθεσης (γιουρούσι). Η έλλειψη 

αυτή θα φανεί λίγο αργότερα, όταν θα αναγκαστούν να πολεμήσουν με τον οργανωμένο 

στρατό των Αιγυπτίων» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 117- 118), 

«Ο υπουργός Εσωτερικών Παπαφλέσσας, που είχε κι αυτός ευθύνη για τη φυλάκιση του 

Κολοκοτρώνη, συμβούλεψε να ελευθερωθούν οι φυλακισμένοι. Ο ίδιος πήγε στη 

Μεσσηνία και οχυρώθηκε πρόχειρα στο Μανιάκι με τους άντρες του, για να 

αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 143), 

«Ο Κολοκοτρώνης κατάλαβε πως δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει σε κατά μέτωπο 

μάχη τον τακτικό στρατό του Ιμπραήμ, που τον είχαν οργανώσει Ευρωπαίοι 

αξιωματικοί. Προτίμησε λοιπόν να εφαρμόσει εναντίον του κλεφτοπόλεμο. Χτυπούσε 

τον εχθρό αιφνιδιαστικά σε διάφορα μέρη, κυρίως νύχτα, και του προξενούσε 

μεγάλες φθορές. Με τον τρόπο αυτόν, κρατούσε τον τόπο επαναστατημένο. Παράλληλα, 

η κυβέρνηση ανέθεσε στο Γάλλο συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο να οργανώσει 

τακτικό στρατό» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 143), 



86 
 

«Η Ελληνική Επανάσταση, το 1821, ξεσπά σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς 

συγκεκριμένη οργάνωση των στρατευμάτων από μια κεντρική Αρχή. Αν και γίνονται 

κάποιες προσπάθειες κεντρικού συντονισμού και δημιουργίας τακτικού στρατεύματος, 

κάθε περιοχή συγκροτεί και συντηρεί τα δικά της ένοπλα σώματα. Δημιουργεί 

στρατόπεδα, σχεδιάζει επιχειρήσεις και αναδεικνύει τις δικές της ηγετικές ομάδες, 

που διευθύνουν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις 

συμμετέχουν κλέφτες και αρματολοί, ναυτικοί, φιλέλληνες αλλά κυρίως απλοί 

άνθρωποι. Λίγοι έχουν όπλα και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν να πολεμούν. Με 

ενέδρες, νυχτερινές επιθέσεις, αιφνιδιασμούς και κλεφτοπόλεμο αντιμετωπίζουν οι 

επαναστάτες τον οθωμανικό στρατό» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 42), 

«Στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές οι πλοιοκτήτες προσφέρουν στον Αγώνα 

τα εμπορικά πλοία τους με τα εμπειροπόλεμα πληρώματά τους. Τα μικρά σε όγκο και 

δύναμη ελληνικά πλοία μεταφέρουν εφόδια και περιορίζουν με τα πυρπολικά τους τη 

δράση του οθωμανικού στόλου» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 42), 

«Η έλλειψη συντονισμού, οι διαφωνίες και ο ανταγωνισμός για τη διεκδίκηση της 

στρατιωτικής αρχηγίας δημιουργούν προβλήματα στον Αγώνα και σε αρκετές 

περιπτώσεις οδηγούν σε έντονες διαμάχες» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 42), 

«Με την εξάπλωση της Επανάστασης σε ολόκληρη την Πελοπόννησο φάνηκε ότι 

χρειαζόταν ένα συντονισμένο σχέδιο, καθώς δεν αρκούσε ο ηρωισμός των 

οπλαρχηγών, που πολεμούσαν χωρίς να έχουν επαφή μεταξύ τους. Την ηγεσία των 

ενόπλων ανέλαβε τότε ο Κολοκοτρώνης» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 83), 

«Τα εξεγερμένα νησιά συμμετείχαν αποφασιστικά στον μεγάλο ξεσηκωμό του 1821. Τα 

ελληνικά καράβια, παρόλο που ήταν λιγότερα σε αριθμό και μικρότερα σε 

χωρητικότητα, κυριαρχούσαν στο Αιγαίο, καθώς ήταν ταχύτερα και διέθεταν 

πληρώματα με μεγάλη ναυτική εμπειρία» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 91), 

«Ο Κολοκοτρώνης για ν’ αντιμετωπίσει τον στρατό του Ιμπραήμ, που ήταν οργανωμένος 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επέλεξε την τακτική του κλεφτοπόλεμου. Έλληνες 

ένοπλοι έκαναν αιφνιδιαστικές επιθέσεις κατά τις νυχτερινές κυρίως ώρες και 

προκαλούσαν στον εχθρό μεγάλες φθορές. Όμως είχε γίνει φανερό πως ο τρόπος αυτός 

του πολέμου δεν ήταν πλέον αποτελεσματικός. Έτσι, η επαναστατική Κυβέρνηση 

ανέθεσε την οργάνωση τακτικού στρατού στον Γάλλο συνταγματάρχη Κάρολο 

Φαβιέρο» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 115). 
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4.1.2.3. Πολιτική οργάνωση/ Εθνοσυνελεύσεις 

    Η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 

αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά στον εθνικό εαυτό και απασχολεί το 

σύνολο των υπό έρευνα εγχειριδίων. Στην πολιτική οργάνωση αφιερώνονται εκτενείς 

αναφορές και τονίζονται η δημοκρατική συνείδηση και το αίσθημα ελευθερίας και 

δικαιοσύνης που εμφανίζεται ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του εθνικού 

εαυτού. Ακόμη, τονίζεται η ψήφιση Συντάγματος και η διακήρυξη της ανεξαρτησίας 

του ελληνικού έθνους, γεγονότα που προβάλλουν το κύρος του εθνικού εαυτού που 

αναδεικνύεται σε κυρίαρχο έθνος μετά από αιώνες δουλείας.  Επιπλέον, σε αρκετές 

περιπτώσεις τονίζονται και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι διαμάχες οι οποίες είχαν 

αρνητικές συνέπειες για την ενότητα του εθνικού εαυτού και την έκβαση της 

επανάστασης: 

«Από τις πρώτες ημέρες της επαναστάσεως φάνηκε η ανάγκη μιας διοικήσεως για να 

φροντίζη για όσα ζητήματα παρουσιάζονταν. Χρειαζόταν μια ανώτερη αρχή, για να 

διοική τη χώρα και να φροντίζει για όλα. Χρειαζόταν μια κυβέρνηση, για να έρθη σ’ 

επαφή με τους λαούς και τις κυβερνήσεις των λαών της Ευρώπης και να προσπαθήση να 

εξασφαλίση τη βοήθειά τους» (Καφεντζής, 1974, 62), 

«Ύστερα από την άλωση της Τριπόλεως ο Υψηλάντης διάταξε να γίνουν εκλογές 

αντιπροσώπων στις ελεύθερες περιοχές και να συγκεντρωθούν αυτοί στο Άργος, για να 

ορίσουν τη διοίκηση του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1821 οι 

αντιπρόσωποι της Πελοποννήσου, της Στερεάς και των νήσων συγκεντρώθηκαν στο 

Άργος και από εκεί πήγαν στην Επίδαυρο. Η συγκέντρωση αυτή των αντιπροσώπων 

ονομάστηκε πρώτη Εθνική Συνέλευση των Ελλώνων» (Καφεντζής, 1974, 63), 

«Στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου παρουσιάστηκαν διαφωνίες για τα πρόσωπα 

που θ’ αποτελούσαν την κυβέρνηση του τόπου. Οι πρόκριτοι νόμιζαν πως έπρεπε ν’ 

ανατεθή σ’ αυτούς η κυβέρνηση. Οι οπλαρχηγοί όμως πίστευαν πως αυτοί πρέπει να 

διοικούν τον τόπο, γιατί αυτοί κρατούσαν το βάρος του πολέμου. Έτσι σχηματίστηκαν 

δύο ομάδες με διαφορετικές αντιλήψεις. Το κόμμα των πολιτικών και το κόμμα των 

στρατιωτικών. Από τις διαμάχες των δύο αυτών μερίδων ζημιώθηκε πολύ το έργο 

της επαναστάσεως» (Καφεντζής, 1974, 63- 64), 

«Οι αντιπρόσωποι συγκεντρώθηκαν στο Άργος στις 20 Δεκεμβρίου 1821 και από εκεί, 

για λόγους ασφαλείας, πήγαν στη Νέα Επίδαυρο (Πιάδα) και άρχισαν τις εργασίες τους. 

Η συγκέντρωση αυτή των αντιπροσώπων ονομάστηκε «Πρώτη Εθνική Συνέλευση 
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των Ελλήνων». Την 1η Ιανουαρίου 1822 η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου εξέδωσε 

προκήρυξη, με την οποία κηρυσσόταν η ανεξαρτησία του Ελληνικού Έθνους, και 

σύνταξε το πρώτο προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας, δηλ. το Σύνταγμα της Ελλάδας. 

Με το Σύνταγμα αυτό αναγνωριζόταν ως θρησκεία του κράτους η Ορθόδοξος 

χριστιανική και καθιερωνόταν η ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο. 

Όρισε ακόμα η Εθνοσυνέλευση αυτή ως επίσημη σημαία του κράτους τη γαλανόλευκη 

και ως έδρα της Κυβερνήσεως την Κόρινθο, που στο μεταξύ είχε ελευθερωθεί» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 144), 

«Στις 29 Μαρτίου 1823 συνήλθε στο Άστρος η Δεύτερη Εθνική Συνέλευση. Και σε 

αυτή επικράτησαν οι πολιτικοί. Ο Πετρόμπεης εκλέχτηκε πρόεδρος του Εκτελεστικού και 

ο Μαυροκορδάτος Πρόεδρος του βουλευτικού. Ο Υψηλάντης αγνοήθηκε τελείως. Η 

Εθνοσυνέλευση του Άστρους ψήφισε νέο Σύνταγμα, που ονομάστηκε «Νόμος της 

Επιδαύρου» και αφαίρεσε την αρχιστρατηγία από τον Κολοκοτρώνη. Οι αποφάσεις που 

πήρε η Εθνοσυνέλευση, εξόργισαν τους στρατιωτικούς και προπάντων τον 

Κολοκοτρώνη. Και η περίοδος που ακολούθησε δίχασε περισσότερο τους Έλληνες 

και αύξησε τα πάθη τη στιγμή που οι Τούρκοι ετοιμάζονταν να καταπνίξουν την 

Επανάσταση» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 145), 

«Στην αρχή συγκρότησαν τοπικές κυβερνήσεις. Οι «Τοπικοί Οργανισμοί» όπως 

λέγονταν αυτές οι τοπικές κυβερνήσεις, ήταν: η Πελοποννησιακή Γερουσία για την 

Πελοπόννησο, η Γερουσία για τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και ο Άρειος Πάγος για την 

Ανατολική Στερεά. Οι τοπικές όμως κυβερνήσεις αδυνατούσαν να ελέγξουν την 

Επανάσταση σε όλη τη χώρα και να συντονίσουν τον αγώνα σε στεριά και θάλασσα. 

Ήταν απαραίτητο να γίνει κεντρική κυβέρνηση. Έτσι, αποφασίστηκε να εκλέξει ο 

λαός βουλευτές, παραστάτες του έθνους, όπως τους είπαν, που θα αποτελούσαν την 

Εθνοσυνέλευση η οποία θα έπαιρνε σημαντικές αποφάσεις» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 

123), 

«Η πρώτη Εθνοσυνέλευση δεν έλυσε τα προβλήματα και οι διαμάχες συνεχίζονταν. 

Γι’ αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο να ξαναγίνει Εθνοσυνέλευση. Η δεύτερη 

Εθνοσυνέλευση έγινε στο Άστρος (1823). Σ’ αυτήν οι αντιθέσεις πολιτικών και 

στρατιωτικών εκδηλώθηκαν εντονότερες και ήταν δύσκολο να βρεθεί συμβιβαστική 

λύση, τη στιγμή μάλιστα που ήταν απαραίτητες η ομόνοια και η ομοψυχία» (Ακτύπης 

κ.ά., 1997α, 123), 

«Με την έναρξη της Επανάστασης, με πρωτοβουλίες προκρίτων, κληρικών, 

Φαναριωτών και οπλαρχηγών δημιουργούνται τοπικά κέντρα εξουσίας. Η 

Πελοποννησιακή Γερουσία στην Πελοπόννησο, ο Οργανισμός της Δυτικής Χέρσου 
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Ελλάδος στη Δυτική Στερεά και ο Άρειος Πάγος στην Ανατολική Στερεά, οργανώνουν 

και συντονίζουν τοπικά τον Αγώνα. Η ανάγκη όμως για ενιαία πολιτική ηγεσία της 

Επανάστασης γίνεται γρήγορα φανερή. 

     Στις 20 Δεκεμβρίου 1821 συνέρχεται η Α΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο με 

παραστάτες από τις επαναστατημένες περιοχές. Σ’ αυτήν ψηφίζεται για πρώτη φορά 

Σύνταγμα. Μπαίνουν τα θεμέλια μιας κεντρικής Αρχής και διακηρύσσεται η 

Ανεξαρτησία των Ελλήνων. Αποφασίζεται η Κεντρική Διοίκηση να ασκείται από δυο 

όργανα, το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό. Στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, στο Άστρος το 

1823, ψηφίζεται νέο Σύνταγμα και καταργούνται τα τοπικά κέντρα εξουσίας που μέχρι 

τότε λειτουργούν παράλληλα με την κεντρική Αρχή.  

    Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και η κρισιμότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, 

καθυστερούν την Γ΄ Εθνοσυνέλευση. Τελικά, αυτή διεξάγεται στην Τροιζήνα το 1827. 

Εκεί συντάσσεται και ψηφίζεται το τρίτο Σύνταγμα του Αγώνα, το πιο δημοκρατικό 

απ’ όλα. Σύμφωνα μ’ αυτό αναγνωρίζεται το ελληνικό έθνος ως πηγή όλων των 

εξουσιών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ορίζεται κυβερνήτης της Ελλάδας.  

    Η Δ΄ Εθνοσυνέλευση γίνεται στο Άργος, το 1829. Εκεί ισχυροποιείται η θέση του 

Καποδίστρια και όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονται στο πρόσωπό του. Μετά τη 

δολοφονία του επικρατεί πολιτική αναρχία και έντονες πολιτικές διαμάχες» (Ρεπούση 

κ.ά., 2006α, 48), 

«Με την έναρξη της Επανάστασης του 1821, συγκροτήθηκαν τοπικές κυβερνήσεις ή 

αλλιώς «Τοπικοί Οργανισμοί» για την οργάνωση του Αγώνα: η Πελοποννησιακή 

Γερουσία στην Πελοπόννησο, η Γερουσία στη Δυτική Στερεά και ο Άρειος Πάγος στην 

Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Επειδή όμως οι τοπικές κυβερνήσεις αδυνατούσαν να 

συντονίσουν συνολικά την Επανάσταση, κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη κεντρικής 

πολιτικής διοίκησης. 

    Έτσι, τα τρία πρώτα χρόνια της Επανάστασης πραγματοποιήθηκαν δύο 

Εθνοσυνελεύσεις, με τη συμμετοχή παραστατών (αντιπροσώπων) από τις 

επαναστατημένες περιοχές. Η Α΄ Εθνοσυνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Επίδαυρο 

τον Δεκέμβριο του 1821. Κατά τη διάρκειά της ψηφίστηκε για πρώτη φορά Σύνταγμα. Το 

πρώτο Σύνταγμα της Επανάστασης, περισσότερο γνωστό ως «Προσωρινό Πολίτευμα 

της Ελλάδος», ήταν βασισμένο σε αμερικανικά και γαλλικά πρότυπα» (Κολιόπουλος 

κ.ά., 2012α, 135), 

«Η Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) συνήλθε στο Άστρος της Αρκαδίας. Στην 

Εθνοσυνέλευση αυτή ψηφίστηκε νέο Σύνταγμα και αποφασίστηκε να καταργηθούν τα 
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τοπικά κέντρα εξουσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η κεντρική διοίκηση. Οι διαμάχες 

ανάμεσα στους προκρίτους και τους στρατιωτικούς για τον έλεγχο της εξουσίας 

οδήγησαν στη δημιουργία τριών πολιτικών κομμάτων: του Αγγλικού, που το υποστήριζαν 

ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και οι Υδραίοι, του Γαλλικού, με τον Ηπειρώτη γιατρό 

Ιωάννη Κωλλέτη και τους Ρουμελιώτες και του Ρωσικού, υπό την επιρροή του 

Κολοκοτρώνη και τον οπλαρχηγών της Πελοποννήσου. 

    Το 1827, καθώς οι πολιτικές αντιπαραθέσεις συνεχίζονταν και οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις βρίσκονταν σε κρίσιμο σημείο, συγκλήθηκε νέα Εθνοσυνέλευση στην 

Τροιζήνα. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση ψήφισε καινούργιο Σύνταγμα, δημοκρατικότερο από 

τα προηγούμενα και όρισε το Ναύπλιο πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους» 

(Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 135), 

«Συγκεντρώθηκαν στην Επίδαυρο οι πρώτοι νομοθέτες της Ελλάδας. Οι νεώτεροι, 

οι οποίοι ευτύχησαν να στρέψουν τα μάτια τους σε ήλιο απαλλαγμένο από τα νέφη της 

δουλείας, να πατήσουν γη ελεύθερη, να αναπνεύσουν αέρα ελεύθερο, αυτοί που 

κληρονόμησαν το ανεκτίμητο δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνδιαλέγεσθαι και 

συζητείν, αδυνατούν να φανταστούν τον έξαλλο ενθουσιασμό του έθνους, όταν μετά από 

τυραννία τετρακοσίων σχεδόν χρόνων συνερχόταν με αντιπροσώπους για να αποφασίσει 

ως κυρίαρχο έθνος για τα συμφέροντά του. Οι επιζήσαντες αντιπρόσωποι διηγούνταν ότι 

δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια όλων και πως φιλούσαν ο ένας τον άλλο, όπως γίνεται την 

ημέρα της Αναστάσεως» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, Παράθεμα, 136). 

4.1.2.4. Εμφύλιοι πόλεμοι/ διχόνοια  

    Στην ιστορική αφήγηση των εγχειριδίων που ερευνώνται στην παρούσα εργασία 

υπάρχουν αναφορές στις διαμάχες που είχαν ξεσπάσει ανάμεσα στους 

επαναστατημένους Έλληνες για τον έλεγχο της εξουσίας και στις εμφύλιες 

συγκρούσεις στις οποίες τελικά οδηγήθηκαν. Αναφορές στις συγκρούσεις αυτές 

υπάρχουν στο σύνολο των εγχειριδίων άλλοτε εκτενέστερες και άλλοτε πιο σύντομες. 

Συνήθως οι περιγραφές των εμφύλιων συγκρούσεων συνοδεύονται από  ένα διδακτικό 

ύφος γραφής, ενώ τονίζεται ότι εξαιτίας των συγκρούσεων αυτών οι Έλληνες έχασαν 

πολύτιμες ευκαιρίες να εδραιώσουν καλύτερα την επανάσταση. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μάλιστα, εκφράζεται η άποψη ότι η διχόνοια και οι εμφύλιες διαμάχες 

είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό του ελληνικού έθνους και υπήρχε πάντα ανάμεσα 

στους Έλληνες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο άλλη μία στερεοτυπική αντίληψη 

για τον εθνικό εαυτό. Σταδιακά ,καθώς προχωράμε στα πιο πρόσφατα χρονικά 

εγχειρίδια, οι περιγραφές γίνονται πιο σύντομες και περιεκτικές: 
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«Ο Κολοκοτρώνης τόσο πολύ διαφώνησε με το Μαυροκορδάτο, που έφυγε στην 

Τρίπολη. Εκεί τον ακολούθησαν και τα άλλα μέλη του νομοτελεστικού. Τότε ο 

Μαυροκορδάτος διόρισε άλλο νομοτελεστικό με πρόεδρο τον Γεώργιο Κουντουριώτη και 

με έδρα της κυβέρνησης το Κρανίδι. Έτσι έγιναν δύο κυβερνήσεις. Μία στο Κρανίδι 

των πολιτικών και μία στην Τρίπολη των στρατιωτικών. 

    Ο Κολοκοτρώνης δεν μπορούσε ν’ ανέχεται την κατάσταση αυτή και διάλυσε την 

κυβέρνησή του. Έτσι έγινε ένας συμβιβασμός, αλλά δεν κράτησε πολύ, γιατί η κυβέρνηση 

των πολιτικών είχε προτιμήσει στις ανώτερες θέσεις και τα αξιώματα νησιώτες και 

Στερεοελλαδίτες. Γι’ αυτό οι Πελοποννήσιοι, στρατιωτικοί και πολιτικοί, κήρυξαν 

ανυπακοή στην κυβέρνηση του τόπου. 

    Η κυβέρνηση, για να καταστείλει την ανταρσία, έφερε στρατεύματα από τη 

Στερεά Ελλάδα με αρχηγό τον Γκούρα και τον Καραϊσκάκη. Έγιναν συγκρούσεις 

και μάχες και αρκετό πολύτιμο αίμα χύθηκε. Κοντά στην Τρίπολη σκοτώθηκε και ο 

γιος του Κολοκοτρώνη Πάνος, ενώ ο Κολοκοτρώνης με 14 άλλους φυλακίστηκε στην 

Ύδρα, στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. 

    Ο εμφύλιος πόλεμος είχε μεταδοθή και στην Στερεά Ελλάδα. Ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος ήταν με τον Κολοκοτρώνη. Γι’ αυτό τον κατηγόρησαν πως ερχόταν σε 

συνεννόηση με τους Τούρκους και το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, ο Γκούρας, τον έπιασε 

και τον φυλάκισε επάνω στην Ακρόπολη της Αθήνας. Τον Ιούλιο του 1825 τον βρήκαν 

νεκρόν κάτω από το τείχος της Ακροπόλεως. Κανείς δεν έμαθε πώς έγινε αυτό. 

    Τους εμφύλιους πολέμους οι Έλληνες τους πλήρωσαν πολύ ακριβά. Είναι αλήθεια 

ότι διχογνωμίες, μικροφιλοτιμίες και τυφλό πείσμα κατατρέχουν το ελληνικό έθνος. 

Χωρίς αυτά μεγαλουργεί. Με αυτά καταστρέφεται» (Καφεντζής, 1979, 77- 78), 

«Έτσι έγιναν δυό Κυβερνήσεις και η μία κατηγορούσε την άλλη ως παράνομο, με 

αποτέλεσμα να αρχίσει ο εμφύλιος πόλεμος. 

    Ο Κολοκοτρώνης όμως, προβλέποντας τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του 

εμφύλιου πολέμου και για να προλάβει την αιματοχυσία, ζήτησε συμβιβασμό. Και 

σύμφωνα με το συμβιβασμό αυτό διαλύθηκε η Κυβέρνηση Μαυρομιχάλη, η δε 

Κυβέρνηση Κουντουριώτη εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο. 

    Δυστυχώς όμως η Κυβέρνηση Κουντουριώτη δεν τήρησε τη συμφωνία, κι έτσι ο 

εμφύλιος πόλεμος άρχισε πάλι και μάλιστα αγριότερος. 

    Η Κυβέρνηση Κουντουριώτη, για να καταστείλει την ανταρσία, έφερε 

στρατεύματα από τη Στερεά Ελλάδα με αρχηγούς τον Γκούρα και τον Καραϊσκάκη. 
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Πολύ αδερφικό αίμα χύθηκε. Ο γιος του Κολοκοτρώνη Πάνος σκοτώθηκε και ο 

Κολοκοτρώνης καταλυπημένος παραδόθηκε στους αντιπάλους του και φυλακίστηκε στην 

Ύδρα μαζί με τους σημαντικότερους προκρίτους της Πελοποννήσου τον Ιανουάριο του 

1825. 

    Αφάνταστες είναι οι καταστροφές που προξένησαν τα Ρουμελιώτικα στρατεύματα στις 

Περιουσίες των προκρίτων της Πελοποννήσου» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 

1979, 146), 

«Από τον τρίτο όμως χρόνο και μετά τα πράγματα δυστυχώς άλλαξαν. Η Επανάσταση 

κινδυνεύει! Απειλείται από τους ίδιους τους επαναστάτες! Γιατί, σαν να είχαν εξοντώσει 

τον εχθρό, άφησαν να τους κυριέψει το σαράκι της αρχομανίας και να μπαίνει 

ανάμεσά τους η διχόνοια η δολερή. Χωρίστηκαν σε παρατάξεις (πολιτικοί- 

στρατιωτικοί) και άρχισαν το αλληλοφάγωμα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 

1979, 156- 157), 

«Από την αδυναμία αυτή των Τούρκων δεν επωφελήθηκαν οι Έλληνες, για να 

ελευθερώσουν κι άλλες περιοχές. Χρήματα δεν υπήρχαν αρκετά. Επιπλέον ξέσπασαν 

έντονες διαμάχες για τον έλεγχο της εξουσίας ανάμεσα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς. 

Οι θρίαμβοι των στρατιωτικών στις διάφορες μάχες με τους Τούρκους προκάλεσαν την 

αντιζηλία των πολιτικών. Η Επανάσταση κλονιζόταν από αυτές τις εσωτερικές 

διαμάχες και οι στιγμές που περνούσε ήταν κρίσιμες» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 117), 

«Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι τρέχαμε 

σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμον, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του 

εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον. Και 

εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία 

και την Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον 

τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακριά. 

Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν αρμάδα. Αλλά δεν 

εβάσταξεν. Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το 

κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάνομε; Είχαμε και αυτουνών 

την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, Παράθεμα, 121), 

«Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου θέλουν αυτοί την εξουσία, όπως και στο παρελθόν, 

για να εφαρμόσουν τον τρόπο διακυβέρνησης που γνωρίζουν. Επιθυμούν επίσης να 

διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Οι άνθρωποι των όπλων προβάλλουν τους εαυτούς τους 

ως φυσικούς αρχηγούς του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, επειδή αυτοί πολεμούν, οπότε 

δικαιούνται την εξουσία ή τουλάχιστον τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν. Την ίδια άποψη 
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έχουν και οι πρόκριτοι των νησιών που κατέχουν το εμπόριο και συνεισφέρουν υλικά 

στον Αγώνα» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 52), 

«Η διαμάχη μεταξύ των αντίπαλων ομάδων καταλήγει πολλές φορές σε ένοπλες 

εμφύλιες συγκρούσεις με μεγάλες υλικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων περνούν σε 

δεύτερη μοίρα» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 52), 

«Την ίδια στιγμή οι Έλληνες επαναστάτες είχαν διχαστεί από τις εμφύλιες διαμάχες 

για την εξουσία, με αποκορύφωμα τη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη και άλλων γνωστών 

οπλαρχηγών. Καθώς ήταν απροετοίμαστοι, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα 

τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 115), 

«Από το φθινόπωρο του 1823 έως τις αρχές του 1825 η Επανάσταση δοκιμάστηκε 

σκληρά από τις διαμάχες και τις έριδες ανάμεσα στους Έλληνες επαναστάτες. 

Προσωπικά συμφέροντα, τοπικές διενέξεις και μικροψυχίες απείλησαν να καταστρέψουν 

όσα με τόσες θυσίες και κόπους είχαν κερδηθεί στα πεδία των μαχών τα δύο πρώτα 

χρόνια. Χρειάστηκε να αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ Πασάς, για να 

διαπιστώσουν οι Έλληνες πόσο κακό είχαν κάνει μονάχοι τους στην εθνική υπόθεση» 

(Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 116). 

4.1.3 Εξωτερική πολιτική 

    Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται οι αναφορές των εγχειριδίων που σχετίζονται με 

την εξωτερική πολιτική που ακολούθησαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης του 1821. Συγκεκριμένα, μελετάται η συμβολή των ελληνικών 

παροικιών και των Ελλήνων του εξωτερικού στην επανάσταση καθώς επίσης και η 

βοήθεια που έλαβαν οι επαναστατημένοι Έλληνες και ο τρόπος που αυτά 

παρουσιάζονται στα εγχειρίδια ιστορίας της περιόδου 1974- 2019. 

4.1.3.1 Ελληνικές παροικίες και Έλληνες του εξωτερικού 

Α) Στα εγχειρίδια υπάρχουν αναφορές σε ελληνικές παροικίες έξω από την 

επαναστατημένη Ελλάδα όπου αναπτύσσουν τη δράση τους σημαντικοί Έλληνες 

έμποροι και λόγιοι. Οι αναφορές των εγχειριδίων αφορούν τη βοήθεια που παρέχουν 

οι πόλεις αυτές στους επαναστατημένους Έλληνες καθώς επίσης και στη δράση 

σημαντικών προσωπικοτήτων σε αυτές κατά τη διάρκεια τόσο της προεπαναστατικής 

περιόδου όσο και της περιόδου της επανάστασης. 
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       Οι ελληνικές παροικίες του εξωτερικού εμφανίζονται στα εγχειρίδια ως ασφαλείς 

ζώνες όπου οι Έλληνες μπορούν να αναπτύξουν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους και 

να προετοιμάσουν το σχεδιασμό της επανάστασης. Επιπλέον, οι παροικίες 

παρουσιάζονται και ως πολιτιστικά κέντρα του εθνικού εαυτού καθώς από εκεί 

ξεκινάει ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και εκδίδονται πολλές ελληνικές εφημερίδες 

και περιοδικά: 

«Τον άλλο χρόνο όμως ο Λάμπρος Κατσώνης, Έλληνας από τη Βοιωτία, λοχαγός του 

ρωσικού στρατού στάλθηκε από την Αικατερίνη στην Ελλάδα, για να προκαλέση εξέγερση 

των Ελλήνων. Οι Έλληνες της Τεργέστης τον βοήθησαν να εξοπλίσει 3 μικρά πλοία 

και να κατέβη στο Αιγαίο πέλαγος. Σε λίγο ο Κατσώνης αύξησε τα πλοία του σε 16 μ’ 

εκείνα που έπαιρνε από τους Τούρκους. Με αυτή τη μικρή ναυτική δύναμη πολλές φορές 

νίκησε τουρκικές δυνάμεις κι έγινε το φόβητρο των Τούρκων στη Μεσόγειο» 

(Καφεντζής, 1974, 26), 

«Ο Ρήγας ήθελε να δη το έθνος του ελεύθερο. Την πραγματοποίηση του πόθου του αυτού 

θεώρησε σα μοναδικό σκοπό της ζωής του. Γι’ αυτό παρακινούσε όχι μόνο τους 

Έλληνες της Μολδοβλαχίας, αλλά και όλους όσοι περνούσαν από το Βουκουρέστι, 

να τον βοηθήσουν να προετοιμάση το έθνος για επανάσταση» (Καφεντζής, 1974, 35), 

«Από το Βουκουρέστι πήγε στη Βιέννη. Εκεί με τη βοήθεια πλούσιων Ελλήνων 

εμπόρων τύπωσε το χάρτη της Μεγάλης Ελλάδας με πρωτεύουσα την 

Κωνσταντινούπολη και τον έστειλε μαζί με άλλα βιβλία παντού, όπου ήταν Έλληνες. 

    Από τη Βιέννη πήγε στην Τεργέστη με σκοπό να φροντίση να επιτύχη συνάντηση με τον 

Ναπολέοντα, αλλά η αυστριακή αστυνομία τον έπιασε μαζί με αφτά συντρόφους του και 

τον έστειλε στη Βιέννη με την κατηγορία, πως προετοίμαζε επανάσταση» (Καφεντζής, 

1974, 36), 

«Οι Έλληνες εξάλλου, που ζούσαν στις ελληνικές παροικίες (κοινότητες) της 

Ευρώπης, ξύπνησαν. Έβλεπαν ότι η Τουρκία άρχισε να αδυνατίζει και το τουρκικό 

κράτος άρχισε ημέρα με την ημέρα να πηγαίνει στο χειρότερο» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 32), 

«Στα 1787 η Αικατερίνη έκανε καινούριο πόλεμο με τους Τούρκους. Θυμήθηκε και πάλι 

τους Έλληνες και έστειλε στην Ελλάδα ως πράκτορά της το Λάμπρο Κατσώνη, για να 

τους ξεσηκώσει σε επανάσταση. Ο Κατσώνης ήταν Έλληνας από τη Λειβαδιά και 

υπηρετούσε ως αξιωματικός στο ρωσικό στρατό. 
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    Ο Κατσώνης από αγάπη προς την πατρίδα του δέχτηκε την εντολή της αυτοκράτειρας. 

Τον Ιανουάριο του 1788 πήγε στην Τεργέστη, όπου με συνεισφορές των εκεί 

Ελλήνων εξόπλισε στολίσκο από 3 πλοία και με ρωσική σημαία έπλευσε στο Αιγαίο. 

Εκεί έκανε επιδρομές κατά των Τούρκων και έπιασε 12 τουρκικά πλοία. Έτσι ο αριθμός 

των πλοίων του αυξήθηκε σε 15» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 35),  

«Για να βρίσκεται πλησιέστερα στην επαναστατημένη Γαλλία, με την ελπίδα να 

συναντήσει το Μεγάλο Ναπολέοντα και να του ζητήσει βοήθεια, πήγε στη Βιέννη. Εκεί 

ο Ρήγας μύησε στο σχέδιό του πολλούς Έλληνες σπουδαστές και εμπόρους. Τύπωσε 

τη «Χάρτα της Μεγάλης Ελλάδας» με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και άλλα 

επαναστατικά έντυπα και τα έστειλε παντού όπου υπήρχαν Έλληνες» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 40), 

«Εκδίδονται αρχαία ελληνικά κείμενα και μεταφράζονται σημαντικά βιβλία στην 

ελληνική γλώσσα. Εφημερίδες και περιοδικά, που υποστηρίζουν τις νέες ιδέες, 

κυκλοφορούν με μεγάλη απήχηση. Λόγιοι και μορφωμένοι Έλληνες υποστηρίζουν 

και μεταφέρουν το νέο πνεύμα. Κεντρική μορφή ανάμεσά τους είναι ο Αδαμάντιος 

Κοραής με το σημαντικό έργο του» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 38), 

«εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται στις ελληνικές παροικίες: εφ. Εφημερίς 

Βιέννη, 1790, περ. Ερμής ο Λόγιος Βιέννη, 1811, εφ. Ελληνικός Τηλέγραφος Βιέννη, 

1811, περ. Αθηνά Παρίσι, 1819, περ. Μέλισσα Παρίσι, 1819» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 

38). 

Β) Στα εγχειρίδια υπάρχουν, επίσης, αναφορές σε Έλληνες που ζούσαν και 

δραστηριοποιήθηκαν στο εξωτερικό και οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

οργάνωση και την έκβαση της επανάστασης. Στις περιγραφές των κειμένων 

εμφανίζονται ως άνθρωποι με υψηλές ηθικές αξίες και ιδανικά. Τονίζονται ιδιαίτερα η 

αριστοκρατική καταγωγή τους, τα προσόντα και η μόρφωσή τους καθώς επίσης και η 

αγάπη τους για την πατρίδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αναφορές 

στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Ιωάννη Καποδίστρια:  

«Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης καταγόταν από πλούσια φαναριώτικη οικογένεια. Ο 

πατέρας του ήταν ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, αλλά ύστερα από το ρωσοτουρκικό 

πόλεμο του 1805 έφυγε στη Ρωσία για ν’ αποφύγη την τουρκική εκδίκηση, επειδή είχε 

ευνοήσει τους Ρώσους. 

    Ο Αλέξανδρος σπούδασε στη στρατιωτική σχολή της Ρωσίας κι έγινε 

αξιωματικός του ρωσικού στρατού. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες την εποχή του 
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ρωσογαλλικού πολέμου και πολέμησε με γενναιότητα. Σε μια μάλιστα τραυματίστηκε 

κι έχασε το δεξιό του χέρι. Ο τσάρος, για ν’ ανταμείψη τις υπηρεσίες του, τον προβίβασε 

στο βαθμό του στρατηγού και τον διόρισε υπασπιστή του. Ο Υψηλάντης μόλις διορίστηκε 

αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, ζήτησε άδεια από τον τσάρο, χωρίς να του ανακοινώση 

το σκοπό του και ήρθε στην Οδησσό, για να προετοιμάση την επανάσταση. Εκεί 

συναντήθηκε με τους Φιλικούς και αποφασίστηκε να αρχίση αμέσως η Επανάσταση και 

μάλιστα από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, τη Μολδαβία και τη Βλαχία» (Καφεντζής, 

1974, 40), 

«Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης καταγόταν από τη μεγάλη Φαναριώτικη οικογένεια των 

Υψηλάντηδων. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος Υψηλάντης ήταν ηγεμόνας της Βλαχίας, 

αλλά το 1805 οι Τούρκοι τον ανάγκασαν να φύγει ως φίλο της Ρωσίας. Κατόπιν αυτού 

εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Ρωσία και έβαλε τα παιδιά του στις 

στρατιωτικές σχολές.  

    Ο Αλέξανδρος έγινε αξιωματικός του ρωσικού στρατού και διακρίθηκε στον 

πόλεμο, που έκαμε η Ρωσία με το Ναπολέοντα. Στη μάχη μάλιστα της Δρέσδης 

(1813) έχασε το δεξί του χέρι. Ο τσάρος τον τίμησε και τον έκανε υπασπιστή του. 

    Αφού ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δέχτηκε, όπως μάθαμε, την αρχηγία της Φιλικής 

Εταιρείας, ζήτησε από τον τσάρο απεριόριστη άδεια για λόγους υγείας. Και αμέσως έφυγε 

από την Πετρούπολη για το Κίεβο, για να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και να πάρει την 

ευχή της για το μεγάλο Αγώνα. Από το Κίεβο κατέβηκε στην Οδησσό, για να συνεννοηθεί 

με τους Φιλικούς και να ετοιμάσει την Επανάσταση» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 55), 

«Ο Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1776 από αρχοντική οικογένεια. Την 

πρώτη του μόρφωση την πήρε στα εκπαιδευτήρια της Κέρκυρας και κατόπιν πήγε 

στην Ιταλία, όπου σπούδασε ιατρική και φιλοσοφία. Το 1797 γύρισε στην πατρίδα 

του, όπου άσκησε για λίγο το επάγγελμα του γιατρού και κατόπιν έγινε Γραμματέας 

της Επικρατείας της Ιονίου Πολιτείας επί ρωσικής κατοχής. 

    Όταν τα Επτάνησα τα κατέλαβαν οι Γάλλοι, ο Καποδίστριας έφυγε  στη Ρωσία και 

μπήκε στη διπλωματική υπηρεσία του ρωσικού κράτους. Ο τσάρος εκτίμησε τα πολλά 

προσόντα του Καποδίστρια και τις διπλωματικές του ικανότητες και τον διόρισε 

υπουργό των Εξωτερικών.  

    Ο Καποδίστριας είχε μεγάλη υπόληψη και στην Ελλάδα ως θερμός πατριώτης. 

Γι’ αυτό η Φιλική Εταιρεία σ’ αυτόν πρόσφερε την αρχηγία της Επαναστάσεως. Δεν τη 
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δέχτηκε όμως για τους λόγους που μάθαμε» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 

148), 

«Ο Αδαμάντιος Κοραής καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Χίου, αλλά γεννήθηκε 

στη Σμύρνη το 1748. Φοίτησε αρχικά στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, ενώ 

αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Γαλλία, όπου σπούδασε ιατρική. Εκεί γνώρισε 

από κοντά τη Γαλλική Επανάσταση και τις φιλελεύθερες ιδέες της. Ασχολήθηκε κυρίως 

με την αντιγραφή, την επιμέλεια και τη δημοσίευση των χειρογράφων αρχαίων Ελλήνων 

συγγραφέων» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 59), 

«Ο Κοραής συνέβαλε σημαντικά στην ιδεολογική προετοιμασία της Μεγάλης 

Επανάστασης, π.χ. με το ποίημά του «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» αλλά και κατά τη 

διάρκειά της, γράφοντας συμβουλευτικές επιστολές. Συνετέλεσε επίσης στην ίδρυση 

του Ελληνικού Κομιτάτου στο Παρίσι. Ο Αδαμάντιος Κοραής, όπως οι περισσότεροι 

από τους εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, είχε ως βασική αρχή την πίστη 

στη λογική του ανθρώπου»  (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 59), 

«Ο Ιωάννης Καποδίστριας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας. 

Διετέλεσε υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας μέχρι το 1822, οπότε απομακρύνθηκε 

από τη θέση του και εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1827, η Γ΄ 

Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον εξέλεξε Κυβερνήτη της Ελλάδας» (Κολιόπουλος κ.ά., 

2012α, 138). 
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4.2. Εθνικός άλλος 

    Σε αυτή την ενότητα επιχειρείται να σχολιαστούν οι αναφορές των εγχειριδίων που 

αφορούν τους άλλους λαούς με τους οποίους αλληλεπιδρά ο εθνικός εαυτός κατά τη 

διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Αναλυτικότερα, αναλύονται οι αναφορές των 

κειμένων των εγχειριδίων που σχετίζονται με τους βαλκανικούς λαούς οι οποίοι είναι 

γείτονες του εθνικού εαυτού καθώς επίσης και οι αναφορές στους λαούς της Ευρώπης 

και άλλων ισχυρών κρατών που επηρέασαν την έκβαση της ελληνικής επανάστασης. 

4.2.1. Βαλκάνιοι/ γείτονες άλλοι 

    Στα εγχειρίδια εμφανίζονται διάφοροι λαοί της Βαλκανικής Χερσονήσου οι οποίοι 

είναι γείτονες με τους Έλληνες και επηρέασαν με θετικό ή αρνητικό τρόπο την 

Επανάσταση του 1821. Από αυτούς οι περισσότερες αναφορές αντιστοιχούν στους 

Οθωμανούς Τούρκους οι οποίοι αναδεικνύονται ως ο κατεξοχήν εχθρός του εθνικού 

εαυτού. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές και σε άλλους βαλκανικούς λαούς όπως οι 

Αλβανοί, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. 

4.2.1.1. Οθωμανοί Τούρκοι 

    Στα υπό μελέτη βιβλία υπάρχει πλήθος αναφορών στους Οθωμανούς Τούρκους οι 

οποίοι είναι ο κορυφαίος αντίπαλος του εθνικού εαυτού στις πολεμικές συγκρούσεις 

που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 καθώς επίσης και ο 

λαός από τον οποίο οι Έλληνες διεκδικούν την ανεξαρτησία τους. Όλα τα παραπάνω 

έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ συχνά αρνητικές στερεοτυπικές εικόνες 

για τους Οθωμανούς στα εγχειρίδια. 

4.2.1.1.1. Χαρακτηριστικά/ νοοτροπία των Οθωμανών 

Α) Στα εγχειρίδια οι Οθωμανοί Τούρκοι εμφανίζονται ιδιαίτερα πολεμοχαρείς και 

σκληροί, οι οποίοι διαπράττουν συνεχώς βιαιότητες σε βάρος του εθνικού αυτού. 

Τονίζεται η απάνθρωπη συμπεριφορά τους απέναντι στους Έλληνες και η εκδικητική 

νοοτροπία τους. Ειδικότερα, στα εγχειρίδια ιδίως στα παλιότερα εμφανίζεται ως 

χαρακτηριστική συνήθεια των Τούρκων η βίαιη συμπεριφορά και τα αντίποινα σε 

βάρος άμαχων πληθυσμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι περιγραφές είναι λεπτομερείς 

και απευθύνονται κυρίως στο συναίσθημα του αναγνώστη χρησιμοποιώντας πληθώρα 

σχημάτων λόγου και λογοτεχνικό ύφος.  Οι εικόνες αυτές είναι περισσότερο έντονες 

στα τρία παλαιότερα χρονικά εγχειρίδια, ενώ στα πιο πρόσφατα αρχίζουν να 



99 
 

υποχωρούν χωρίς όμως να εκλείπουν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους 

Οθωμανούς.  

    Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των αναφορών στην βίαιη συμπεριφορά των Οθωμανών 

είναι η αντιπαράθεση Ανατολής και Δύσης και η συνακόλουθη αντιπαράθεση 

Μουσουλμάνων και Χριστιανών. Ακολουθώντας αυτό το σχήμα σε αρκετές 

περιπτώσεις στα εγχειρίδια παρουσιάζονται οι βίαιες ενέργειες των μουσουλμάνων σε 

βάρος του εθνικού εαυτού οι οποίες προκαλούν τον αποτροπιασμό των πολιτισμένων 

χριστιανικών λαών του δυτικού κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ακόμη μία 

στερεοτυπική εικόνα σύμφωνα με την οποία η Ανατολή ταυτίζεται με την βία και την 

έλλειψη πολιτισμού σε αντιπαραβολή με την πολιτισμένη Δύση: 

«Και η αυστριακή κυβέρνηση που είχε φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, τον παρέδωσε 

στον Τούρκο πασά του Βελιγραδίου μαζί με τους συντρόφους του. Αυτός σκόπευε να 

τους στείλη στην Κωνσταντινούπολη, αλλ’ όταν έμαθε, πως ο πασάς του Βιδινίου 

σχεδίαζε να τους απελευθερώση, τους θανάτωσε με στραγγαλισμό το Μάη του 1798 

κι έριξε τα πτώματά τους στο Δούναβη» (Καφεντζής, 1974, 36), 

«Μόλις πληροφορήθηκε ο Σουλτάνος την επανάσταση στην Πελοπόννησο και στ’ 

άλλα μέρη της χώρας, κυριεύτηκε από άγρια οργή και από μανία για εκδίκηση. 

Άγρια και αιμοχαρή στίφη μουσουλμάνων διατάχτηκαν ν’ αρπάζουν, να 

καταστρέφουν και να καίνε σπίτια και καταστήματα ελληνικά, να βασανίζουν και 

να σκοτώνουν Έλληνες πρόκριτους και κληρικούς χωρίς καμιά διάκριση» 

(Καφεντζής, 1974, 47), 

«Οι άγριες διώξεις των Ελλήνων και οι βάρβαρες σφαγές άμαχων πληθυσμών, οι 

λεηλασίες και ο απαγχονισμός του πατριάρχη προξένησαν βαθιά εντύπωση στους 

λαούς της Ευρώπης και τους έκαμαν να βλέπουν με συμπάθεια τον ελληνικό αγώνα» 

(Καφεντζής, 1974, 48), 

«Για την καταστολή της επαναστάσεως στη Χαλκιδική ο σουλτάνος έστειλε έναν ικανό 

και σκληρό στρατηγό. Αυτός τον Οκτώβρη του 1821 ήρθε στη Χαλκιδική, έκαμψε την 

αντίσταση των επαναστατών και παράδωσε την περιφέρεια στη σφαγή και στη φωτιά. 

Ο παπάς έφυγε μ’ ένα πλοιάριο, για να πάη στην Ύδρα, αλλά στο ταξίδι πέθανε από τη 

στενοχώρια του. 

    Οι Τούρκοι συνέχισαν την καταστροφή και στην άλλη χώρα» (Καφεντζής, 1974, 

60), 
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«Μόλις έφτασε η είδηση της επαναστάσεως της Χίου στην Κωνσταντινούπολη, ο 

σουλτάνος οργίστηκε και διάταξε το ναύαρχο Καρά- Αλή να πλεύση στη Χίο και να 

μην αφήσει «λίθον επί λίθου» (Καφεντζής, 1974, 65), 

«Πολλές ημέρες άγρια στίφη Τούρκων περιέτρεχαν το νησί κι έσφαζαν τους 

κατοίκους χωρίς διάκριση και λεηλατούσαν και πυρπολούσαν σπίτια και 

καταστήματα. Δεν άφηναν ούτε γέρους, ούτε αρρώστους» (Καφεντζής, 1974, 65), 

«Αλλά αν η πολιτική των κυβερνήσεων των κρατών της Ευρώπης δε συμπαθούσε το 

ελληνικό κίνημα, δε γινόταν το ίδιο και με τους λαούς των χωρών αυτών. Αυτοί 

γνώριζαν τα βάσανα των Ελλήνων, την καταπίεση και την τυραννία και 

συμπάθησαν τον ελληνικό αγώνα. Όταν μάλιστα μάθανε τον απαγχονισμό του 

Πατριάρχη, τις σφαγές της Χίου και τις ωμότητες και φρικαλεότητες των Τούρκων, 

άρχισαν να κινούνται ζωηρότερα για την ελληνική υπόθεση» (Καφεντζής, 1974, 78- 

79), 

«Όταν ο Ιμβραήμ απόκτησε το ασφαλισμένο λιμάνι της Πύλου, για ν’ ανεφοδιάζη το 

στρατό του, άρχισε να προχωρή στο εσωτερικό. Όπου περνούσε σκορπούσε την 

καταστροφή. Πυρπολούσε τα σπίτια κι αιχμαλώτιζε κι έσφαζε τους κατοίκους» 

(Καφεντζής, 1974, 87), 

«Γι’ αυτό παρέδωσαν το Ρήγα και τους συντρόφους του στον πασά του Βελιγραδίου, ο 

οποίος σιδηροδέσμιους τους έριξε στη σκοτεινή φυλακή, όπου έμειναν 40 ημέρες με 

φριχτά βασανιστήρια. 

    «Ο πασάς του Βελιγραδίου αποφάσισε να τους στείλει στην Κωνσταντινούπολη. 

Έμαθε όμως ότι όλες τις διαβάσεις τις φύλαγαν άνθρωποι του Πασβάνογλου, για να τους 

ελευθερώσουν. Γι’ αυτό προτίμησε να τους θανατώσει εκεί. Στις 13 Ιουνίου 1798, τη 

νύχτα, τους στραγγάλισαν μυστικά και τα πτώματά τους τα έριξαν στο Δούναβη» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 40), 

«Όταν έγινε γνωστό το κίνημα του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, ο σουλτάνος Μαχμούτ 

ο Β΄ εξοργίστηκε και θέλησε να τρομοκρατήσει τους σκλάβους με σφαγές και 

βιαιότητες σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη. Ανάγκασε ακόμα τον Πατριάρχη και 

αφόρισε τον Υψηλάντη και τους επαναστάτες, όπως μάθαμε» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 70), 

«Ο σουλτάνος, όταν έμαθε την επανάσταση της Χίου, εξαγριώθηκε και διέταξε να 

σφαγούν οι Χιώτες που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη. Έστειλε δε το ναύαρχο 

Καρά Αλή να καταπνίξει την επανάσταση της Χίου και να τιμωρήσει παραδειγματικά του 

κατοίκους της» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 91- 92), 



101 
 

«Στο μεταξύ αποβιβάστηκαν στη Χίο από τα Ασιατικά παράλια και πολλοί άλλοι 

φανατικοί μουσουλμάνοι. Και όλοι μαζί περιέτρεχαν το νησί επί πολλές ημέρες 

σφάζοντας, λεηλατώντας και πυρπολώντας σπίτια και καταστήματα» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 92), 

«Η καταστροφή της Χίου, που έγινε το Πάσχα του 1822 (6 και 7 Απριλίου), έδειξε σε 

όλο τον κόσμο τη θηριωδία των Τούρκων και το βαθύτερο σκοπό τους να εξαφανίσουν 

την Ελληνική φυλή» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 93), 

«Οι δυσκολίες του Αγώνα έγιναν μεγαλύτερες. Ο πατριάρχης αναγκάστηκε να αφορίσει 

τον Υψηλάντη και το κίνημά του, επειδή φοβόταν τα αντίποινα των Τούρκων» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, 93), 

«Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄, μόλις πληροφορήθηκε για την επανάσταση, οργίστηκε σε 

αφάνταστο βαθμό και έδωσε εντολή για αντίποινα εναντίον των Ελλήνων στην 

Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, το Αϊβαλί» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 97), 

«Ο Πολύγυρος, η Κασσάνδρα και η Σιθωνία επαναστάτησαν. Οι Τούρκοι αντέδρασαν 

συλλαμβάνοντας προκρίτους και αφοπλίζοντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Οι 

ηγούμενοι των μονών του Αγίου Όρους σε γενική συνέλευση ονόμασαν τον Εμμανουήλ 

Παπά «αρχηγόν και υπερασπιστήν» της Μακεδονίας και κήρυξαν επίσημα την 

Επανάσταση. 

    Οι Τούρκοι τότε με αρχηγό τον Μπαϊράμ Πασά πυρπόλησαν χωριά, σκότωσαν 

και αιχμαλώτισαν κατοίκους των επαναστατημένων περιοχών» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 

Παράθεμα, 100), 

«Οι προσπάθειες του Καποδίστρια εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά από τη φρίκη που 

προκάλεσαν στη Ρωσία και σε όλο το χριστιανικό κόσμο οι σφαγές των χριστιανών 

στην Κωνσταντινούπολη και ο απαγχονισμός του οικουμενικού πατριάρχη από τους 

Τούρκους» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 129), 

«Με βάση αυτές τις ιδέες, το οθωμανικό απολυταρχικό καθεστώς φαίνεται πιο άδικο 

για τους λαούς της βαλκανικής χερσονήσου» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 34), 

«Την ίδια περίοδο, οι ελληνικοί πληθυσμοί που ζουν κάτω από την οθωμανική κυριαρχία 

είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρους στον κατακτητή και για τη ζωή τους και 

για την περιουσία τους. Μερικές φορές υποχρεώνονται να αλλάζουν την πίστη τους 

για να σώσουν τη ζωή τους και για να μη χάνουν τα παιδιά τους με το παιδομάζωμα. 

Γι’ αυτό και συχνά προσπαθούν να εξεγερθούν και να ελευθερωθούν από τον οθωμανικό 

ζυγό» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 36), 
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«Αντιδρώντας οι Τούρκοι, προχώρησαν σε αντίποινα σε βάρος του ελληνικού 

πληθυσμού που κατοικούσε στα παράλια της Μικράς Ασίας αλλά και στα νησιά. Τον 

Απρίλιο του 1822 η Χίος καταστράφηκε ολοκληρωτικά από Τούρκους στρατιώτες 

και οι περισσότεροι από τους κατοίκους της σφαγιάσθηκαν. Ήταν ένα γεγονός που 

συγκλόνισε τους χριστιανικούς λαούς της Ευρώπης» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 91), 

«Οι Τούρκοι αντέδρασαν αφοπλίζοντας τους κατοίκους, συλλαμβάνοντας προεστούς 

και καταστρέφοντας χωριά των περιοχών αυτών. Οι επαναστάτες πολέμησαν με τα 

οθωμανικά στρατεύματα στα Βασιλικά και στην Κασσάνδρα, ηττήθηκαν όμως και 

διαλύθηκαν» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 95). 

Β) Οι Οθωμανοί Τούρκοι εμφανίζονται, επίσης, ως αναξιόπιστοι και προσπαθούν να 

παραπλανήσουν τους Έλληνες. Σε αρκετές περιπτώσεις στην αφήγηση των εγχειριδίων 

τονίζεται ότι οι Τούρκοι δεν τηρούν τις συμφωνίες και τις συνθήκες ανακωχής που 

συνάπτονται στα πεδία των μαχών, ενώ άλλες φορές εμφανίζονται να επιστρατεύουν 

δόλια μέσα προκειμένου να παγιδεύσουν τους αντιπάλους τους: 

«Ο Φαρμάκης αντιστάθηκε περισσότερο και στο τέλος συνθηκολόγησε με τους Τούρκους 

με τον όρο να φύγη ανενόχλητος. Αλλά οι Τούρκοι καταπάτησαν τη συμφωνία, τον 

έπιασαν και τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου θανατώθηκε με φρικτά 

βασανιστήρια» (Καφεντζής, 1974, 43), 

«Ο Φαρμάκης εξάλλου συνέχισε τον αγώνα. Στο τέλος όμως αναγκάστηκε να 

συνθηκολογήσει με τους Τούρκους και να παραδοθεί, αφού του υποσχέθηκαν ότι θα τον 

άφηναν να φύγει μαζί με τους συντρόφους του και τον οπλισμό τους. Οι Τούρκοι όμως 

δεν τήρησαν τη συμφωνία. Μόλις παραδόθηκαν, τους συντρόφους του τους εκτέλεσαν 

αμέσως και αυτόν τον έστειλαν δεμένο στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον έγδαραν 

ζωντανό» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 58), 

«Οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν τις προετοιμασίες και θορυβήθηκαν. Τότε ο 

αναπληρωτής του Χουρσίτ στην Τρίπολη (ο Καϊμακάμης) κάλεσε εκεί τους προκρίτους 

και τους αρχιερείς της Πελοποννήσου, για να συσκεφτούν. Πήγαν όλοι σχεδόν εκτός από 

τους προκρίτους και αρχιερείς των Καλαβρύτων και της λοιπής Αχαΐας. 

    Οι πρόκριτοι της Αχαΐας και ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός δεν υπάκουσαν 

στην προσταγή του Καϊμακάμη και δεν πήγαν στην Τρίπολη, γιατί υποψιάστηκαν τις 

κακές προθέσεις του» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 61), 

«Οι Τούρκοι, βλέποντας τις ύποπτες κινήσεις, κάλεσαν στην Τριπολιτσά τους αρχιερείς 

και τους προεστούς για σύσκεψη. Όσους πήγαν τους φυλάκισαν. Οι περισσότεροι 
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όμως δεν πήγαν, γιατί ήξεραν τι τους περίμενε. Αυτό τους εξέθεσε περισσότερο στα 

μάτια των Τούρκων» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 97). 

4.2.1.1.2. Στρατιωτική οργάνωση των Οθωμανών 

Α) Στα εγχειρίδια που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα υπάρχουν πολυάριθμες 

αναφορές στην στρατιωτική οργάνωση. Προβάλλεται ιδιαίτερα η καλή οργάνωση του 

τουρκικού στρατού και τονίζεται η αριθμητική υπεροχή του σε σύγκριση με τα 

ελληνικά στρατεύματα που ήταν ολιγάριθμα και λιγότερο οργανωμένα. Ακόμη, 

επαινείται η άριστη οργάνωσή του και σε αρκετές περιπτώσεις τονίζεται η εμπειρία και 

οι στρατηγικές ικανότητες των Τούρκων αξιωματικών. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 

περιγραφές των εγχειριδίων, ο τουρκικός στρατός διέθετε πυκνό δίκτυο ανεφοδιασμού, 

σύγχρονο εξοπλισμό καθώς επίσης και καλή συνεννόηση ανάμεσα στους αρχηγούς του 

οι οποίοι πολλές φορές ένωναν τις δυνάμεις τους προκειμένου να γίνουν ακόμη 

ισχυρότεροι. 

     Μέσα από αυτή τη σύγκριση, όμως, πολύ συχνά, επιχειρείται να αναδειχθεί όχι μόνο 

ο κίνδυνος που προερχόταν από την καλή στρατιωτική οργάνωση των Οθωμανών αλλά 

και η γενναιότητα των Ελλήνων οι οποίοι έρχονταν σε σύγκρουση με τα τουρκικά 

στρατεύματα και πολλές φορές  κατάφερναν να επικρατήσουν. Σε άλλες περιπτώσεις 

η προβολή της αποτελεσματικότητας και της δύναμης του τουρκικού στρατού 

χρησιμοποιείται για να τονίσει την άνιση σύγκρουση και να δικαιολογήσει την ήττα 

των ελληνικών στρατευμάτων τα οποία δεν θα μπορούσαν με τίποτα να αντισταθούν. 

Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές στα εγχειρίδια όπου τονίζεται ότι οι Έλληνες, 

παρόλο που υπολείπονταν σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, σκότωσαν πολλούς 

περισσότερους αντιπάλους από όσους οι ίδιοι έχασαν:  

«Ο Χουρσίτ έστειλε 9.000 άντρες με τον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχμέτ, για να 

καταστείλουν την επανάσταση της Στερεάς και ύστερα να κατέβουν στην Πελοπόννησο 

να βοηθήσουν τον Μουσταφάμπεη. 

    Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Αν έφταναν τα στρατεύματα αυτά στην Πελοπόννησο 

η επανάσταση θα κινδύνευε» (Καφεντζής, 1974, 54- 55), 

«Όταν φάνηκε από μακρυά το πολυάριθμο στράτευμα του Ομέρ Βρυώνη, οι άντρες 

του Πανουργιά και του Δυοβουνιώτη σκορπίστηκαν. Αλλά και πολλοί από τους άνδρες 

του Διάκου. Λίγα όμως διαλεχτά παλικάρια έμειναν, για ν’ αγωνιστούν μαζί με αυτόν. 
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Αλλά τι μπορούσαν να κάμουν μια χούφτα άνθρωποι μπροστά σε μια πολυάριθμη 

στρατιά» (Καφεντζής, 1974, 55), 

«Ο σουλτάνος, για να ενισχύσει τις προσπάθειες του Χουρσίτ για την καταστολή της 

επαναστάσεως, έστειλε κι εκείνος στην Ελλάδα τον Μπαϊράμ πασά με 12.000 άντρες. 

    Η στρατιά αυτή πέρασε στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και κατέβηκε στη Φθιώτιδα, 

για να ενωθή με τους δύο άλλους στρατηγούς του Χουρσίτ που τον περίμεναν στη 

Βοιωτία, για να κατέβουν όλοι ενωμένοι στην Πελοπόννησο» (Καφεντζής, 1974, 58- 

59), 

«Ο σουλτάνος έβλεπε με ανησυχία την αποτυχία όλων των προσπαθειών του Χουρσίτ για 

την κατάπνιξη της επαναστάσεως. Γι’ αυτό πρόσταξε να ετοιμαστή στη Λάρισα μεγάλη 

στρατιά. Αρχηγό της διόρισε το Μαχμούτ Πασά Δράμαλη και του έδωκε εντολή να 

κατέβη στην Πελοπόννησο, για να σβήση την επανάσταση. 

    Τον Ιούνιο του 1822 ο Δράμαλης ξεκίνησε από τη Λάρισα με 24.000 πεζούς και 8.000 

ιππείς. Πέρασε από την Ανατολική Στερεά Ελλάδα κι έφτασε στην Αθήνα, χωρίς να 

συναντήση καμιά αντίσταση. Από εκεί πέρασε τον ισθμό και έφτασε στην Κόρινθο και 

από εκεί προχώρησε στην Αργολική πεδιάδα» (Καφεντζής, 1974, 72), 

«Στις αρχές του 1823 ο Ομέρ Βρυώνης και ο Μουσταφάμπεης μπήκαν στη Στερεά 

Ελλάδα με 16.000 στρατό. Σκοπός τους και στόχος τους ήταν το Μεσολόγγι. Μια 

εμπροσθοφυλακή της στρατιάς αυτής με αρχηγό τον Τζελαλεδίν Μπέη έφτασε στο 

Καρπενήσι. Η κατάσταση τότε στη Δυτική Στερεά Ελλάδα ήταν απελπιστική. Καμιά 

αξιόλογη δύναμη δεν ήταν, για ν’ αντισταθή στη νέα εισβολή. Και το χειρότερο, οι 

διάφοροι οπλαρχηγοί μάλωναν μεταξύ τους για το ποιος θα ήταν αρχιστράτηγος» 

(Καφεντζής, 1974, 75), 

«Ο Κιουταχής καταγόταν από χριστιανική οικογένεια της Γεωργίας και, όταν ασπάστηκε 

τη μωαμεθανική θρησκεία, έγινε ένας από τους ικανότερους Τούρκους στρατηγούς. 

    Μόλις πήρε την εντολή του σουλτάνου, συγκέντρωσε στα Γιάννενα 30.000 στρατό και 

την άνοιξη του 1825 μπήκε στην Αιτωλία και χωρίς να συναντήση καμιά αντίσταση, 

ήρθε στο Μεσολόγγι και το πολιόρκησε από τη στεριά» (Καφεντζής, 1974, 89), 

«Οι δύο πασάδες με 8.000 άντρες, πεζικό και ιππικό, έφτασαν στη Λαμία. Ο κίνδυνος 

ήταν μεγάλος. Αν κατάφερναν οι πασάδες να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο, η 

Επανάσταση κινδύνευε» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 82), 

«Μετά τη μάχη της Αλαμάνας ο Ομέρ Βρυώνης, αφού αναδιοργάνωσε το στρατό του, 

ξεκίνησε στις 7 Μαΐου με 9.000 άντρες από τη Λαμία για την Άμφισσα με σκοπό να 
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φτάσει στο Γαλαξίδι και από εκεί να περάσει στη Πελοπόννησο» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 85), 

«Στη μάχη αυτή ο Ανδρούτσος έχασε 6 μόνο από τους συντρόφους του, ενώ οι Τούρκοι 

είχαν 300 νεκρούς και διπλάσιους τραυματίες» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 

1979, 86), 

«Βλέποντας ο σουλτάνος ότι ο Χουρσίτ δεν μπόρεσε να καταπνίξει την επανάσταση στην 

Πελοπόννησο, τον πρόσταξε να ετοιμασθούν σύντομα νέες δυνάμεις και άφθονα 

πολεμοφόδια για νέα εκστρατεία. Μέσα σε λίγους μήνες όλα ήταν έτοιμα. Και η νέα 

στρατιά με αρχηγό το Μαχμούτ πασά Δράμαλη ξεκίνησε από τη Λάρισα τον Ιούνιο 

του 1822 με 24.000 πεζούς, 6.000 ιππείς και αρκετό πυροβολικό. 

    Οι οπλαρχηγοί της Ανατολ. Στερεάς Ελλάδας δεν τόλμησαν ν’ αντισταθούν στην 

τεράστια αυτή στρατιά. Έτσι πέρασε ανενόχλητος ο Δράμαλης λεηλατώντας και 

ερημώνοντας και έφτασε στην Αθήνα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 97) 

«Η βοήθεια του πασά της Αιγύπτου ήταν απαραίτητη στο σουλτάνο, γιατί ο Μεχμέτ είχε 

αξιόλογο στρατό και στόλο εκπαιδευμένο από Γάλλους αξιωματικούς κατά το 

ευρωπαϊκό σύστημα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 109), 

«Ο Μιαούλης νόμιζε ότι ο Ιμβραήμ θα διακόψει τις πολεμικές επιχειρήσεις το χειμώνα. 

Μα ο δραστήριος Αιγύπτιος στρατηγός, αφού ανασυγκρότησε τις δυνάμεις του και 

πήρε νέες ενισχύσεις από την Αίγυπτο, αποβιβάστηκε ανενόχλητος στη Μεθώνη στις 

12 Φεβρουαρίου 1825 με 4.000 πεζούς, 400 ιππείς και πολλά κανόνια. Στη συνέχεια 

έφερε ακόμα από την Κρήτη 7.000 πεζούς και 400 ιππείς» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 116), 

 «Οι Τούρκοι διέθεταν ισχυρό πεζικό και οργανωμένο ιππικό, μεγάλα καράβια και 

κάστρα, τα οποία ήταν εφοδιασμένα με τρόφιμα και πολεμοφόδια. Είχαν ακόμη τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν και το στόλο των Αιγυπτίων» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 

Παράθεμα, 94), 

«Φτάνοντας στο χάνι ο Ομέρ Βρυώνης διέταξε τους Έλληνες να παραδοθούν. Η 

απάντηση που πήρε ήταν οι ομοβροντίες των όπλων των πολεμιστών. Η μάχη σταμάτησε 

το βράδυ, αφού οι Τούρκοι είχαν χάσει πάνω από 800 στρατιώτες και οι Έλληνες 

μόνο 6. Ο Ομέρ Βρυώνης έστειλε να φέρουν κανόνια από τη Λαμία. Ο Ανδρούτσος και 

τα παλικάρια του, λίγο πριν ξημερώσει, έκαμαν έξοδο και πέρασαν ανάμεσα από τους 

υπόλοιπους Τούρκους. Οι Έλληνες πήραν έτσι εκδίκηση για το θάνατο του Διάκου» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, 105), 
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«Το δεύτερο έτος του πολέμου οι Τούρκοι οργάνωσαν πιο σωστά την αντεπίθεσή τους. 

Στρατός και στόλος θα συνεργάζονταν για να χτυπήσουν την Επανάσταση: Μια 

στρατιά θα κατέπνιγε την εξέγερση στη Δυτική Ελλάδα και μια άλλη στην Ανατολική. Οι 

δύο στρατιές θα συναντιούνταν στην Πελοπόννησο όπου θα έφτανε ο στόλος» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, 111), 

«Η εμφάνιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, το 1825, δημιουργεί σημαντικά 

προβλήματα στην πορεία του Αγώνα. Οι Έλληνες αδυνατούν να συγκρατήσουν τον 

τουρκοαιγυπτιακό στρατό και ο Ιμπραήμ τελικά καταπνίγει την επανάσταση στην 

Πελοπόννησο και κατευθύνεται στο Μεσολόγγι» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 46), 

«Για να καταπνίξει την επαναστατική δραστηριότητα, ο Χουρσίτ Πασάς έστειλε από τα 

Ιωάννινα τους πασάδες Κιοσέ Μεχμέτ και Ομέρ Βρυώνη. Τον πολυάριθμο οθωμανικό 

στρατό περίμεναν στην Ηράκλεια και στις γέφυρες του Γοργοποτάμου και της Αλαμάνας 

οι οπλαρχηγοί Πανουργιάς, Ιωάννης Δυοβουνιώτης και Αθανάσιος Διάκος» 

(Κολιόπουλος κ.ά.,  2012α, 87), 

«Η μάχη σταμάτησε το βράδυ, με μεγάλες απώλειες για το οθωμανικό στράτευμα. Οι 

Τούρκοι είχαν χάσει περισσότερους από 800 στρατιώτες ενώ οι Έλληνες μόνο 6. 

Λίγο πριν ξημερώσει κι ενώ ο Ομέρ Βρυώνης περίμενε να έρθουν κανόνια από τη Λαμία, 

ο Ανδρούτσος και οι άνδρες του επιχείρησαν έξοδο και κατάφεραν να περάσουν ανάμεσα 

από τους Τούρκους, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί»  (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 87), 

«Ο Δράμαλης ήταν πασάς της Λάρισας και διέθετε στρατιωτική πείρα από 

προηγούμενες επιχειρήσεις στη Σερβία, στις οποίες συμμετείχε. Αφού κατέστειλε τα 

επαναστατικά κινήματα στο Πήλιο, στα Άγραφα και στον Ασπροπόταμο, διορίστηκε 

αρχηγός της εκστρατείας στην Πελοπόννησο. 

    Έτσι την άνοιξη του 1822, αφού συγκέντρωσε στην Υπάτη 18.000 στρατιώτες (πεζούς 

και ιππείς), πυροβόλα και εκατοντάδες μεταφορικά ζώα, κατευθύνθηκε νότια. Ο 

Δράμαλης πυρπόλησε τη Θήβα και μέσω των Μεγάρων πέρασε με τον πολυάριθμο 

στρατό του στην Κόρινθο. Από εκεί έφτασε μέχρι το Άργος χωρίς να συναντήσει 

αντίσταση» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 107). 

Β) Αναφορές υπάρχουν, επίσης, και για τον οθωμανικό στόλο. Και σε αυτήν την 

περίπτωση τονίζεται ιδιαίτερα η καλή οργάνωση και ο εξοπλισμός του στόλου που 

διέθετε πολλά και μεγάλα πλοία με πολυάριθμο πλήρωμα και σύγχρονο πολεμικό 

εξοπλισμό. Επιπλέον, αναφέρεται και η δυνατότητα του τουρκικού στόλου να 

συνεργάζεται με τον αιγυπτιακό ώστε να γίνεται ακόμη πιο ισχυρός: 



107 
 

«Όταν ο σουλτάνος πληροφορήθηκε την επανάσταση των νήσων, έδωκε διαταγή στον 

τουρκικό στόλο να ετοιμαστή και να βγή στο Αιγαίο. Στις αρχές του Μάη παρουσιάστηκε 

κοντά στη Μυτιλήνη μια τουρκική φρεγάτα με 74 κανόνια και πλήρωμα 1100 άντρες. 

Το μεγάλο και ταχύπλοο αυτό πλοίο αποτελούσε την εμπροσθοφυλακή του τουρκικού 

στόλου» (Καφεντζής, 1974, 61- 62), 

«Ο Καρά- Αλής έπλευσε στη Χίο με 40 πλοία και άρχισε σφοδρό κανονιοβολισμό. 

Κατόπιν αποβίβασε 7.000 Τούρκους κι ελευθέρωσε τους κλεισμένους στο κάστρο 

Τούρκους» (Καφεντζής, 1974, 65), 

«Τον Αύγουστο ήρθε και ο στόλος της Αιγύπτου. Οι δυο στόλοι αποτελούσαν τώρα μια 

μεγάλη ναυτική δύναμη από 400 καράβια με 50.000 ναύτες και 2.500 κανόνια. Ο 

ελληνικός στόλος είχε 80 μονάχα πλοία με αρχηγό τον Ανδρέα Μιαούλη» (Καφεντζής, 

1974, 84), 

«Στα τέλη Μαρτίου ο Καρά Αλής με 46 πλοία και 7.000 άντρες παρουσιάστηκε μπροστά 

στη Χίο, βομβάρδισε την πόλη και αποβίβασε το στρατό του» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 92), 

«Ο τουρκικός στόλος συγκεντρώθηκε στη Μυτιλήνη και τον Ιούνιο του 1824 

παρουσιάστηκε μπροστά στα Ψαρά. Ήταν 235 πολεμικά πλοία, μικρά και μεγάλα, με 

14.000 άντρες» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 111). 

4.2.1.2. Αλβανοί 

    Στα υπό μελέτη εγχειρίδια υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές στους Αλβανούς. Αυτές 

οι αναφορές περιορίζονται αποκλειστικά στα δύο παλαιότερα χρονικά εγχειρίδια, του 

Καφεντζή (1974) και των Διαμαντόπουλου και Κυριαζόπουλου (1979), ενώ στα 

υπόλοιπα δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στον συγκεκριμένο λαό. Στα βιβλία 

αυτά χρησιμοποιείται ο όρος «Αλβανοί» καθώς επίσης και ο όρος «Τουρκαλβανοί» 

προφανώς για να προσδιορίσει την θρησκευτική ομοιότητα με τους Οθωμανούς. 

Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται κάποιος διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους 

και χρησιμοποιούνται και οι δύο εναλλάξ μέσα στο αφηγηματικό κείμενο των 

εγχειριδίων σε διάφορες περιπτώσεις για να προσδιορίσουν τον ίδιο λαό. 

4.2.1.2.1 Χαρακτηριστικά/ νοοτροπία των Αλβανών 

Α) Στα συγκεκριμένα εγχειρίδια υπάρχουν αναφορές που αποδίδουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά στους Αλβανούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κυρίως αρνητικά, 

συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας αρνητικής στερεοτυπικής εικόνας για τον 
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αλβανικό λαό. Πιο συγκεκριμένα μέσα κυρίως από περιγραφές σημαντικών 

προσωπικοτήτων αλβανικής καταγωγής και από τις αλληλεπιδράσεις τους με τον 

εθνικό εαυτό προβάλλονται οι Αλβανοί ως αναξιόπιστοι, πονηροί και καιροσκόποι, οι 

οποίοι χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να παραπλανήσουν τους αντιπάλους τους και να 

επιτύχουν τις σκοπιμότητές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αναφορές 

στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Οι περιγραφές αυτές είναι ιδιαίτερα εκτενείς και το 

ύφος του κειμένου γλαφυρό και εμπλουτισμένο με πληθώρα επιθετικών 

προσδιορισμών καθιστώντας το με αυτό τον τρόπο συναισθηματικά φορτισμένο: 

«Ο Αλή- πασάς ήταν Τουρκαλβανός από το Τεπελένι της Ηπείρου. Ήταν πλεονέχτης, 

δόλιος, φιλόδοξος και κακούργος. Κατάφερε να διώξη με συκοφαντίες και διαβολές 

τους πασάδες των γειτονικών περιφερειών και να γίνη τύραννος όχι μόνο στην Ήπειρο, 

αλλά και στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία. Είχε 

συνάξει πλούτη από αρπαγές και λεηλασίες και διατηρούσε στρατό από πιστούς του 

Τουρκαλβανούς» (Καφεντζής, 1974, 28), 

«Ο Αλή- πασάς δεν απελπίστηκε από την αποτυχία της πρώτης εκστρατείας και 

αποφάσισε να επιτεθή τον άλλο χρόνο με ισχυρότερες δυνάμεις. Για να είναι βέβαιος για 

την επιτυχία του, σκέφτηκε να βάλη σ’ ενέργεια ένα δόλιο σχέδιο. 

    Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται να εκστρατεύση κατά του πασά του Αργυροκάστρου και 

ζήτησε τη βοήθεια των Σουλιωτών. Οι άλλοι αρχηγοί των Σουλιωτών κατάλαβαν τα 

δόλια σχέδια του Αλή και δεν έστειλαν βοήθεια. Μόνο ο Λάμπρος Τζαβέλας πήγε με 70 

παλικάρια. Είχε μαζί του και το παιδί του Φώτο, που ήταν τότε δέκα χρονών. Ο Αλής 

τον δέχτηκε με χαρά κι όταν ξεκίνησαν για το Αργυρόκαστρο, οι Τουρκαλβανοί 

περικύκλωσαν τους Σουλιώτες, τους έπιασαν και τους φυλάκισαν» (Καφεντζής, 1974, 

29), 

«Ο Αλής ήταν μωαμεθανός Αλβανός. Γεννήθηκε στο Τεπελένι της Β. Ηπείρου και γι’ 

αυτό λεγόταν και Τεπελενλής. Ο πατέρας του ήταν μπέης, πέθανε όμως νωρίς κι έτσι ο 

Αλής έμεινε από μικρός ορφανός. Ο ίδιος ήταν πλεονέχτης, πονηρός, αιμοβόρος και 

πανούργος. 

    Όταν μεγάλωσε ο Αλής έγινε αρχηγός ληστανταρτών και με ληστείες, δολοφονίες και 

άλλα απάνθρωπα και κτηνώδη μέσα απέκτησε μεγάλη δύναμη. Τέλος πέτυχε να τον κάμει 

ο σουλτάνος πασά των Ιωαννίνων. 

    Σιγά- σιγά με την πανουργία του και την πονηρία του κατόρθωσε να επεκτείνει την 

τυραννία του σε όλη την Ήπειρο, στην Ακαρνανία, στη Μακεδονία ως τον Αλιάκμονα 
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και στη Θεσσαλία ως τη σημερινή πόλη του Αλμυρού. Και όλη αυτή την περιοχή, που είχε 

δύο εκατομμύρια κατοίκους, την κρατούσε σε υποταγή με 12.000 πιστούς του 

Τουρκαλβανούς και την κυβερνούσε με τον φόβο και τον τρόμο» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 46- 47), 

«Ο Αλής, γεμάτος λύσσα για την καταστροφή του, δεν ησυχάζει. Ετοιμάζει καινούργιο 

στρατό από Αλβανούς, για να επιτεθεί και πάλι εναντίον του Σουλίου. 

    Επειδή όμως φοβάται ότι μόνο με τα όπλα δε θα μπορέσει να υποτάξει τους Σουλιώτες, 

αποφασίζει να μεταχειριστεί δόλο. Διέδωσε ότι θα πάει να χτυπήσει τον πασά του 

Αργυρόκαστρου και ζήτησε και την βοήθεια των Σουλιωτών τάζοντάς τους μεγάλες 

αμοιβές. 

    Οι περισσότεροι Σουλιώτες αρνήθηκαν να του στείλουν βοήθεια, γιατί γνώριζαν το 

δόλιο χαρακτήρα και την πανουργία του Αλή. Μόνο ο Λάμπρος Τζαβέλας 

παραπλανήθηκε από τις υποσχέσεις του Αλή και πήγε στα Γιάννενα με 70 παλικάρια και 

το μικρό γιο του Φώτο, που ήταν μόλις 12 χρονών. 

    Ο Αλής τον δέχτηκε με χαρά και ξεκίνησαν για το Αργυρόκαστρο. Στο δρόμο όμως, με 

δόλο πάλι, έπιασε το Τζαβέλα και τους άντρες του και τους έστειλε δεμένους στα 

Γιάννενα, όπου τους έριξαν στη φυλακή. Ένας μόνο ξέφυγε, χωρίς να τον πάρουν είδηση, 

και πήγε τα νέα στο Σούλι» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 48). 

Β) Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αποδίδεται στους Αλβανούς σύμφωνα με τις 

περιγραφές των εγχειριδίων είναι η βιαιότητα. Οι Αλβανοί παρουσιάζονται εξαιρετικά 

βίαιοι, αιμοβόροι και σκληροί απέναντι στον εθνικό εαυτό και του προξενούν πολλά 

δεινά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που συμβάλλουν στην δημιουργία αυτής της 

εικόνας για τους Αλβανούς είναι οι περιγραφές των εγχειριδίων που σχετίζονται με τις 

επιθέσεις των Αλβανών εναντίον των Ελλήνων καθώς επίσης και ο τρόπος 

διακυβέρνησης του Αλή πασά που εμφανίζεται ιδιαίτερα αυταρχικός και σκληρός, 

ώστε ο ίδιος να στρέφεται εναντίον ακόμη και του σουλτάνου. Και σε αυτή την 

περίπτωση οι περιγραφές των εγχειριδίων είναι αρκετά μεγάλες και συναισθηματικά 

φορτισμένες δημιουργώντας κλίμα εχθρότητας και αποτροπιασμού: 

«Ο σουλτάνος μόλις έμαθε την εξέγερση των Ελλήνων έστειλε 15000 Αλβανούς με την 

εντολή να καταπνίξουν την επανάσταση και να εξοντώσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Οι 

Αλβανοί κινήθηκαν με ταχύτητα. Πρώτα μπήκαν στην Πάτρα κι έσφαξαν 3000 

κατοίκους και τον αρχιεπίσκοπο Πάτρας. Ύστερα κοντά στην Κορώνη νίκησαν τους 
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Μανιάτες κι έσφαξαν 400 απ’ αυτούς κι έπιασαν αιχμάλωτο και τον αρχηγό τους 

Ιωάννη Μαυρομιχάλη. 

    Οι μικρές ρωσικές δυνάμεις έφυγαν με τα πλοία τους και άφησαν τους Έλληνες στην 

τύχη τους.  

    Οι Αλβανοί συνέχισαν τις σφαγές, τις αρπαγές και τις λεηλασίες και σκόρπισαν 

στον τόπο την καταστροφή, τη συμφορά και την ερήμωση. Και θα ερημωνόταν 

εντελώς η χώρα τότε από τους Έλληνες κατοίκους της, αν ο ναύαρχος των Τούρκων 

Καπουδάν Πασάς Χασάν δεν έπειθε τον Σουλτάνο, ότι η ολοκληρωτική εξολόθρευση των 

Ελλήνων θα ζημίωνε την Τουρκία, γιατί θα έλειπαν από τη χώρα οι εργάτες και από το 

ταμείο ο κεφαλικός φόρος» (Καφεντζής, 1974, 25), 

«Ερήμωσε πόλεις, εξαφάνισε οικογένειες ολόκληρες, άρπαξε περιουσίες, φυλάκισε 

αθώους, βασάνισε και θανάτωσε κόσμο αμέτρητο. Γνωστός είχε γίνει «ο πλάτανος 

του Αλή» στην Άρτα και η θέση «τσιγκέλια» του Αλμυρού, όπου κρεμούσε τους 

άτυχους σκλάβους ο απαίσιος τύραννος.  

    Έπειτα από την τόση δύναμη που απέκτησε ο Αλής, σχεδίαζε να κάμει δικό του κράτος, 

ανεξάρτητο από το σουλτάνο. Στα σχέδιά του όμως αυτά έβρισκε εμπόδιο τους 

Σουλιώτες, τους αρματολούς και τους κλέφτες. Γι’ αυτό αποφάσισε να τους 

εξολοθρέψει» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 47). 

4.2.1.2.2. Πολεμικές συγκρούσεις 

    Στα υπό μελέτη εγχειρίδια υπάρχουν αρκετές αναφορές στις πολεμικές συγκρούσεις 

ανάμεσα σε Αλβανούς και Έλληνες. Στις αναφορές αυτές οι Αλβανοί εμφανίζονται ως 

πολεμοχαρείς, ικανοί πολεμιστές και διαθέτουν καλά οργανωμένα και πολυάριθμα 

στρατεύματα στα πρότυπα των οθωμανικών. Οι Αλβανοί εμφανίζονται να στρέφονται 

εναντίον του εθνικού εαυτού είτε μεμονωμένα όπως στην περίπτωση του Αλή Πασά 

και των Σουλιωτών είτε δρώντας επικουρικά προς τα οθωμανικά στρατεύματα για να 

καταπνίξουν την ελληνική επανάσταση.  

Α) Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αναφορές των εγχειριδίων στις 

εκστρατείες του Αλή πασά εναντίον των Σουλιωτών. Σε αυτές τις πολεμικές 

συγκρούσεις οι Αλβανοί παρουσιάζονται ως ικανοί πολεμιστές με καλά οργανωμένο 

στρατό και αριθμητική υπεροχή έναντι των Σουλιωτών οι οποίοι είναι λιγότεροι και με 

λιγότερα μέσα στη διάθεσή τους. Ωστόσο, αυτή η αντίθεση χρησιμοποιείται για να 

τονίσει την γενναιότητα των Σουλιωτών οι οποίοι όχι μόνο δεν δειλιάζουν αλλά στις 
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περισσότερες περιπτώσεις καταφέρνουν να επικρατήσουν. Ως κορυφαίο παράδειγμα 

της γενναιότητας των Σουλιωτών αναδεικνύεται ο χορός του Ζαλόγγου που 

συνοδεύεται από συναισθηματικά φορτισμένες περιγραφές και λυρικό ύφος: 

«Ο  σουλτάνος έδωσε πρόθυμα την άδεια και στα 1791 ο Αλής με 3000 Αλβανούς 

χτύπησε το Σούλι. 

    Οι Σουλιώτες όμως πρόβαλαν ηρωική αντίσταση. Οι άντρες με αρχηγό τον Λάμπρο 

Τζαβέλα και οι γυναίκες με αρχηγό τη σύζυγό του Μόσχω, έπιασαν όλες τις ορεινές και 

απόκρημνες διαβάσεις, από όπου θα μπορούσε να περάση ο Αλής, για να μπη στο Σούλι. 

Και, όταν έφτασε εκεί, οι Σουλιώτες τον πολέμησαν με γενναιότητα. Άλλοι 

πυροβολούσαν, άλλοι γέμιζαν τα φυσίγγια, άλλοι κυλούσαν μεγάλες πέτρες. Οι 

Τουρκαλβανοί υποχώρησαν και οι Σουλιώτες τους καταδίωξαν. Δύο χιλιάδες 

Τουρκαλβανοί σκοτώθηκαν στην πρώτη αυτή σύγκρουση Αλή και Σουλιωτών» 

(Καφεντζής, 1979, 29), 

«Το γράμμα αυτό εξόργισε περισσότερο τον Αλή- πασά. Γι’ αυτό έδωσε διαταγή να 

συγκεντρωθή περισσότερος στρατός και να γίνη μεγάλη επίθεση από όλες τις μεριές. 

Οχτώ χιλιάδες Τουρκαλβανοί με αρχηγό τον Ομέρ Βρυώνη χύθηκαν επάνω στους 

Σουλιώτες. Ο πόλεμος έγινε σκληρός, γιατί και οι Τουρκαλβανοί ορμούν με μανία και 

οι Σουλιώτες αμύνονται με γενναιότητα. Σε μια στιγμή της μάχης οι Σουλιώτισσες με τη 

Μόσχω βγαίνουν από τα ταμπούρια τους και ορμούν κατά των Τουρκαλβανών. Τότε 

βγαίνουν και οι Σουλιώτες με ξεγυμνωμένα τα γιαταγάνια τους. Οι Τουρκαλβανοί τα 

χάνουν, διασκορπίζονται και φεύγουν. Ο Αλής σπεύδει να σωθή με τη φυγή και να 

κλειστή στα Γιάννενα. Αλλά τόσο φοοβήθηκε, που έκλεισε ειρήνη με τους 

Σουλιώτες, αφού ελευθέρωσε το Φώτο και τους άλλους Σουλιώτες που κρατούσε 

στα Γιάννενα φυλακισμένους» (Καφεντζής, 1974, 30), 

«Οχτώ χρόνια κράτησε η ειρήνη που έκαμε ο Αλής με τους Σουλιώτες. Ο Αλής όμως δεν 

μπορούσε να ησυχάση, όσο έβλεπε το Σούλι ελεύθερο. Γι’ αυτό το έτος 1800 έκαμε και 

Τρίτη εκστρατεία κατά των Σουλιωτών με 10.000 Αλβανούς χωρίς καμιά αφορμή κι 

εντελώς ξαφνικά» (Καφεντζής, 1974, 31), 

«Οι Αλβανοί περικύκλωσαν το Ζάλογγο. Οι γυναίκες, για να μη σκλαβωθούν, έριξαν 

τα παιδιά τους στο βράχο και ύστερα πιάστηκαν σε χορό και τραγουδώντας το τραγούδι 

«έχε γεια, καημένε κόσμε…» έπεφταν μία μία στο γκρεμό, καθώς ερχόταν η σειρά της 

καθεμιάς να σέρνη το χορό. Οι άντρες με τα σπαθιά στο χέρι έπεσαν επάνω στους 

εχθρούς και 150 μόνο από αυτούς μπόρεσαν να περάσουν τις εχθρικές γραμμές και να 

σωθούν στην Πάργα» (Καφεντζής, 1974, 32), 
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«Ο Αλής τα πληροφορήθηκε αυτά, τα κατάγγειλε στο σουλτάνο και πήρε την άδεια να 

χτυπήσει το σούλι. 

    Το 1790 λοιπόν εκστράτευσε εναντίον του Σουλίου με 3000 Αλβανούς. Οι 

Σουλιώτες, άντρες και γυναίκες, πολέμησαν με γενναιότητα και ο Αλή πασάς νικήθηκε. 

Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν και όσοι κατόρθωσαν να σωθούν 

καταδιώχτηκαν από τους Σουλιώτες ως τα Γιάννενα» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 48), 

«Τότε ο Αλής έκαμε, το 1800, την Τρίτη εκστρατεία κατά του Σουλίου με 10.000 

Αλβανούς. Οι Σουλιώτες με αρχηγό το Φώτο Τζαβέλα, που ήταν 20 χρονών, 

αντιστάθηκαν γενναία και τον νίκησαν πάλι.  

    Ο Αλής όμως δεν απελπίστηκε. Πολιόρκησε με τα στρατεύματά του το Σούλι από όλα 

τα μέρη, για να αναγκάσει τους Σουλιώτες να παραδοθούν από την πείνα. Η πολιορκία 

κράτησε τρία ολόκληρα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα οι Σουλιώτες απέκρουσαν όλες 

τις εφόδους του Αλή και προξένησαν στο στρατό του μεγάλη φθορά» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 50), 

«Το τρίτο σώμα περικυκλώθηκε από τους Αλβανούς πάνω στο βουνό Ζάλογγο. Το 

σώμα αυτό έγραψε την περίφημη σελίδα του Σουλίου κι έκλεισε την Ιστορία του. Οι 

Σουλιώτες του σώματος αυτού, άντρες και γυναίκες, πολέμησαν σκληρά δύο ημερόνυχτα, 

ώσπου σώθηκαν τα πολεμοφόδια και οι τροφές τους. 

    Σαν είδαν οι Σουλιώτισσες ότι κινδύνευαν να πέσουν στα χέρια των Τουρκαλβανών, 

ανέβηκαν με τα παιδιά στην αγκαλιά τους στην κορυφή του βράχου «Στεφάνι». Από εκεί, 

αφού φίλησαν για τελευταία φορά τα παιδιά τους, τα έριξαν στο γκρεμό. Ύστερα 

πιάστηκαν σε χορό τραγουδώντας το γνωστό τραγούδι «έχει γεια, καημένε κόσμε…». Και 

σε κάθε γύρο του χορού έπεφτε στο γκρεμό η πρώτη που έσερνε το χορό, ώσπου η μια 

μετά την άλλη γκρεμίστηκαν όλες» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 52- 53). 

Β) Μία ακόμη περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα σε Αλβανούς και Έλληνες 

είναι η εκστρατεία του Μουσταφάμπεη στην Πελοπόννησο για να καταπνίξει την 

επανάσταση και η ακόλουθη μάχη στο Βαλτέτσι. Και σε αυτήν την περίπτωση 

τονίζεται ιδιαίτερα η αριθμητική υπεροχή και ο καλός εξοπλισμός των αλβανικών 

στρατευμάτων τα οποία, όμως, καταφέρνουν να νικήσουν οι Έλληνες παρόλο που 

υστερούν τόσο αριθμητικά όσο και σε εξοπλισμό και οργάνωση. Με αυτό τον τρόπο 

επιχειρείται να δημιουργηθεί μία υποτιμητική εικόνα για τον εθνικό άλλο, ενώ 

ταυτόχρονα να προβληθεί το κύρος του εθνικού εαυτού: 
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«Μόλις έμαθε την επανάσταση στην Πελοπόννησο ο Χουρσίτ, που πολεμούσε στην 

Ήπειρο τον Αλή- πασά, έστειλε στην Πελοπόννησο το Μουσταφάμπεη με 3500 

Αλβανούς, για να καταστείλει την επανάσταση. Ο Μουσταφάμπεης κινήθηκε με μεγάλη 

ταχύτητα. Πέρασε από το Αντίρριο στην Πελοπόννησο κι αφού διασκόρπισε τους 

Έλληνες που πολιορκούσαν την Πάτρα, την Κόρινθο και το Ναύπλιο, έφτασε στην 

Τρίπολη στις 6 του Μάη» (Καφεντζής, 1974, 51), 

 «Μόλις έμαθε ο Χουρσίτ πασάς την εξέγερση της Πελοποννήσου και τον αποκλεισμό της 

Τριπολιτσάς, ανησύχησε πολύ, γιατί στην Τριπολιτσά είχε την οικογένειά του και τους 

θησαυρούς του. Γι’ αυτό έστειλε αμέσως εκεί το γενναίο Μουσταφάμπεη με 3.500 

Αλβανούς. 

    Ο Μουσταφάμπεης κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Έφτασε με το στρατό του στο 

Μεσολόγγι, πέρασε στην Πάτρα και παραλιακά έφτασε στην Κόρινθο. Εκεί διασκόρπισε 

τους Έλληνες που πολιορκούσαν τον Ακροκόρινθο και κατόπιν προχώρησε προς το 

Ναύπλιο. Και στις 6 Μαΐου έφτασε στην Τρίπολη. 

    Στις 12 Μαΐου με όλο το στρατό του, που ήταν 6.500 πεζοί και 1.500 ιππείς, και 

με αρκετά κανόνια έκαμε επίθεση στο Βαλτέτσι, όπου ήταν οχυρωμένοι 845 Μανιάτες 

με αρχηγούς τους Ηλία και Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Οι Μανιάτες πολέμησαν γενναία 

και κράτησαν τις θέσεις τους ως το βράδυ που σταμάτησε η μάχη. 

    Τη νύχτα έφτασε από το Χρυσοβίτσι ο Κολοκοτρώνης με 700 πολεμιστές και ο 

Πλαπούτας από την Πιάνα με 800. Με το ξημέρωμα της άλλης ημέρας ακούστηκε η 

βροντερή φωνή του Κολοκοτρώνη: «Ε, Παλιότουρκοι! Θα σας πιάσω όλους ζωντανούς. 

Είμαι εγώ ο Κολοκοτρώνης». 

    Στο άκουσμα της φωνής του Κολοκοτρώνη οι γενναίοι υπερασπιστές του Βαλτετσίου 

ηλεκτρίστηκαν και με τα σπαθιά στα χέρια ξεχύθηκαν ακράτητοι κατά των 

Τουρκαλβανών, οι οποίοι πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας στο πεδίο της 

μάχης 600 νεκρούς, δύο κανόνια και άφθονα όπλα και πολεμοφόδια. Ο 

Μουσταφάμπεης καταντροπιασμένος γύρισε στην Τριπολιτσά. 

    Έπειτα από λίγες ημέρες ο Μουσταφάμπεης δοκίμασε να σπάσει τον αποκλεισμό της 

Τριπολιτσάς σε άλλα σημεία. Χτύπησε με όλο το στρατό του τα Βέρβενα και τα Δολιανά, 

όπου έπαθε πάλι μεγάλη καταστροφή. Στα Δολιανά διακρίθηκε ιδιαίτερα για την ανδρεία 

του ο Νικηταράς και ονομάστηκε Τουρκοφάγος. 

    Ο Μουσταφάμπεης, καταντροπιασμένος για δεύτερη φορά, γύρισε νύχτα στην 

Τριπολιτσά και κλείστηκε εκεί χωρίς να τολμά να ξαναβγή» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 77- 78). 
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4.2.1.3 Άλλοι βαλκανικοί λαοί 

    Στα εγχειρίδια που ερευνώνται στη παρούσα εργασία υπάρχουν ορισμένες αναφορές 

που σχετίζονται και με άλλους βαλκανικούς λαούς. Οι αναφορές αυτές υπάρχουν μόνο 

σε δύο από τα υπό έρευνα εγχειρίδια, της ομάδας Ακτύπη (1990) και της ομάδας 

Ρεπούση (2006), ενώ στα υπόλοιπα οι λαοί αυτοί αποσιωπώνται. Οι αναφορές αυτές 

σχετίζονται με το απελευθερωτικό όραμα του Ρήγα Φεραίου και τονίζουν τις 

ομοιότητες και τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία μεταξύ αυτών και του εθνικού εαυτού. 

Είναι μερικές από τις ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες δεν επιχειρείται να 

δημιουργηθεί μία αρνητική στερεοτυπική εικόνα για τον εθνικό άλλο, αλλά αντίθετα 

να τονιστεί η αρμονική συμβίωση και η κοινές επιδιώξεις με τον εθνικό εαυτό.  

    Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι  και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις στο σύνολο των 

βαλκανικών λαών που αναφέρονται στο αφηγηματικό κείμενο των εγχειριδίων δεν 

αναφέρονται οι Αλβανοί ούτε με θετικό ούτε με αρνητικό τρόπο. Αυτή η πλήρης 

αποσιώπηση του αλβανικού λαού μπορεί να συσχετιστεί και με τις  αρνητικές 

στερεοτυπικές εικόνες με τις οποίες αυτοί παρουσιάζονταν στα προηγούμενα 

εγχειρίδια που αναλύθηκαν στην  αμέσως προηγούμενη ενότητα. Παρατηρείται, 

λοιπόν, ότι επιχειρείται η μερική άρση της αρνητικής στερεοτυπικής εικόνας για τους 

Αλβανούς μέσω, όμως, της αποσιώπησης χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε αυτούς: 

«Με τις καταστήσεις των Οθωμανών τα παλαιά σύνορα των βαλκανικών κρατών 

καταργήθηκαν. Οι συμφορές και τα κοινά βάσανα της σκλαβιάς ένωσαν τους Έλληνες 

και τους άλλους λαούς της Βαλκανικής χερσονήσου. Ο κοινός τρόπος ζωής των 

σκλαβωμένων δημιούργησε κάποιες κοινές παραδόσεις, πόθους και ελπίδες. Αυτά 

γίνονται ιδιαίτερα φανερά στις ομοιότητες που παρουσιάζουν τα δημοτικά 

τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα, η κατοικία και η ενδυμασία των βαλκανικών λαών. 

    Κλέφτες και αρματολούς είχαν και οι Βούλγαροι, τους χαϊντούτους, οι Σέρβοι τους 

χαϊντούκους και οι Ρουμάνοι τους πανδούρους. Για όλους αυτούς, όπως και τους δικούς 

μας κλεφταρματολούς, μιλούν τα ηρωικά τραγούδια, που εξυμνούν τις πράξεις τους και 

φανερώνουν τον κοινό πόθο για λευτεριά. 

    Οι εμπορικές σχέσεις, που αναπτύχθηκαν από τη δραστηριότητα των Ελλήνων 

εμπόρων, έφεραν τους βαλκανικούς λαούς τον ένα πιο κοντά στον άλλο. 

    Απ’ την άλλη όμως, η υποταγή στον τουρκικό ζυγό απομόνωσε τους βαλκανικούς 

λαούς από την Ευρώπη, που, ελεύθερη, προχωρούσε στο δρόμο της προόδου. Τα 



115 
 

ελληνικά σχολεία, στα οποία φοιτούσαν και μαθητές από τις άλλες βαλκανικές χώρες, 

δεν μπορούσαν από μόνα τους να καλύψουν το κενό της προόδου. 

    Την κοινή επιθυμία όλων των βαλκανικών λαών για λευτεριά εξέφρασε ο Ρήγας 

Φεραίος. Ο Ρήγας γεννήθηκε στο Βελεστίνο (Φερές) της Θεσσαλίας (1757) και γι’ αυτό 

ονομαζόταν Βελεστινλής ή Φεραίος» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 81), 

«Γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες που ζουν στη σκλαβιά. Βούλγαροι, Σέρβοι, Αρμένιοι, 

Αρβανίτες βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία των Οθωμανών Τούρκων. 

    Αυτούς τους λαούς προσπαθεί να εμπνεύσει ο Ρήγας Φεραίος. Οραματίζεται την 

απελευθέρωση των λαών που ζουν στα Βαλκάνια και τη δημιουργία μιας ενιαίας 

ελληνικής δημοκρατίας. Στη δημοκρατία αυτή αναγνωρίζεται η πολιτισμική και εθνική 

διαφορετικότητα των κατοίκων της και η ισότητα των πολιτών της» (Ρεπούση κ.ά., 

2006α, 34).  

 

4.2.2. Μεγάλες Δυνάμεις 

    Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι αναφορές των εγχειριδίων που σχετίζονται με 

χώρες της Ευρώπης αλλά και άλλες μεγάλες χώρες οι οποίες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 

επηρέασαν την Επανάσταση του 1821 με την εξωτερική πολιτική τους. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η Ρωσία, η Γαλλία και η Αγγλία, οι οποίες στα εγχειρίδια 

αναφέρονται μαζί ως «μεγάλες δυνάμεις» καθώς επίσης και η Αυστρία και οι Η.Π.Α. 

οι οποίες αναφέρονται μέσα στα κείμενα των εγχειριδίων λόγω της στάσης, 

διαφορετικής σε κάθε περίπτωσης που κράτησαν, απέναντι στους επαναστατημένους 

Έλληνες. 

4.2.2.1 Ρωσία 

4.2.2.1.1 Εξωτερική πολιτική 

    Στα εγχειρίδια ιστορίας της περιόδου 1974- 2019 που μελετώνται στη παρούσα 

εργασία υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές στη Ρωσία. Το σύνολο αυτών των αναφορών 

αφορά στην εξωτερική πολιτική των Ρώσων και στον τρόπο με τον οποίο αυτή 

επηρέασε τόσο τα προεπαναστατικά κινήματα όσο και την τελική έκβαση της 

ελληνικής επανάστασης. Η στάση που διαμορφώνεται απέναντι στη Ρωσία δεν είναι 

πάντα η ίδια, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι αναφορές είναι αρνητικά 

χρωματισμένες ενώ άλλοτε ιδιαίτερα θετικές. 
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    Α) Στις αναφορές των εγχειριδίων σε αρκετές περιπτώσεις η Ρωσία εμφανίζεται ως 

μία χώρα που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την δύσκολη θέση των Ελλήνων και την 

επιθυμία τους για ανεξαρτησία από την Οθωμανική κυριαρχία προκειμένου να επιτύχει 

τις δικές τις επιδιώξεις και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Τονίζεται, λοιπόν, 

ιδιαίτερα στα παλιότερα εγχειρίδια, ότι προέτρεπε τους Έλληνες να επαναστατήσουν 

μόνο όταν σχεδίαζε να επιτεθεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία προκειμένου να 

λειτουργήσει η επανάσταση ως αντιπερισπασμός για τους Τούρκους. Μόλις, όμως, οι 

Ρώσοι διευθετούσαν τις διαφορές τους με τους Οθωμανούς άφηναν τους Έλληνες 

απροστάτευτους στις άγριες διαθέσεις των Οθωμανών Τούρκων. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται μία αρνητική εικόνα για τους Ρώσους οι οποίοι εμφανίζονται ως 

καιροσκόποι και οπορτουνιστές. Στα νεότερα εγχειρίδια, των συγγραφικών ομάδων 

Ακτύπη (1990) και Κολιόπουλου (2012), οι αρνητικές αναφορές μετριάζονται χωρίς 

βέβαια να εκλείπουν εντελώς και τονίζεται ο θετικός αντίκτυπος που είχε για τους 

Έλληνες η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

(Συνθήκη του Κιουτσούκ- Καϊναρτζή), ενώ στο βιβλίο της συγγραφικής ομάδας 

Ρεπούση  (2006) δεν υπάρχει καμία αναφορά στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης του 1821. Τέλος, στην πλειοψηφία των εγχειριδίων εκφράζεται 

απογοήτευση απέναντι στους Ρώσους, οι οποίοι δεν στήριξαν την επανάσταση στη 

Μολδοβλαχία, παρόλο που οι ίδιοι δεν είχαν υποσχεθεί κάτι τέτοιο: 

«Όταν η Ρωσία στα 1766 μπήκε στην ιερή συμμαχία των κρατών της Ευρώπης κατά της 

Τουρκίας, οι Έλληνες πίστεψαν ότι έφτασε πια η ώρα να αποκτήσουν την ελευθερία τους. 

Τον πόθο αυτό του ελληνικού έθνους τον θέρμαινε και η πολιτική της Ρωσίας, γιατί 

φιλοδοξούσε να διώξει τους Τούρκους από τις ελληνικές χώρες και να γίνη εκείνη ο 

κληρονόμος του βυζαντινού κράτους. 

    Όταν ανέβηκε στο θρόνο της Ρωσίας η Αικατερίνη, σκέφτηκε να ξεσηκώση τους 

Έλληνες σ’ επανάσταση. Γι’ αυτό έστειλε στην Ελλάδα τον αξιωματικό του ρωσικού 

στρατού Γεώργιο Παπάζολη με την εντολή να προετοιμάση την επαναστατική εξέγερση. 

Αυτός ήρθε στην Πελοπόννησο και με υποσχέσεις πως η Ρωσία θα βοηθήση το 

κίνημα με στρατό και στόλο, κατάφερε να πείση τον μπέη της Μάνης Μαυρομιχάλη, 

τον πρόκριτο της Καλαμάτας Μπενάκη, τον μητροπολίτη της Σπάρτης Ανανία, τους 

προεστούς του Αιγίου και των Καλαβρύτων Μελετόπουλο και Ζαΐμη και άλλους 

προκρίτους της Πελοποννήσου να κινηθούν, όταν θα ερχόταν η ρωσική βοήθεια. 

    Τον επόμενο χρόνο (1769) φάνηκαν στα νότια παράλια της Πελοποννήσου 15 ρωσικά 

πλοία με αρχηγούς τους αδερφούς Θεόδωρο και Αλέξιο Ορλώφ. Οι Έλληνες της 
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Πελοποννήσου τότε νόμισαν πως έφτασε η ρωσική βοήθεια που τους υποσχέθηκε ο 

Παπάζολης, άρπαξαν τα όπλα και άρχισαν να κτυπούν τις τουρκικές φρουρές. 

    Ο σουλτάνος μόλις έμαθε την εξέγερση των Ελλήνων έστειλε 15000 Αλβανούς με την 

εντολή να καταπνίξουν την επανάσταση και να εξοντώσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Οι 

Αλβανοί κινήθηκαν με ταχύτητα. Πρώτα μπήκαν στην Πάτρα κι έσφαξαν 3000 κατοίκους 

και τον αρχιεπίσκοπο Πάτρας. Ύστερα κοντά στην Κορώνη νίκησαν τους Μανιάτες κι 

έσφαξαν 400 απ’ αυτούς κι έπιασαν αιχμάλωτο τον αρχηγό τους Ιωάννη Μαυρομιχάλη. 

    Οι μικρές ρωσικές δυνάμεις έφυγαν με τα πλοία τους και άφησαν τους Έλληνες 

στην τύχη τους» (Καφεντζής, 1974, 24- 25), 

«Η επανάσταση του 1770 είχε τραγικό για τους Έλληνες τέλος. Η αποτυχία αυτή τους 

απογοήτευσε, γιατί γκρέμισε τις ελπίδες που είχαν στηρίξει στη βοήθεια της 

ομόδοξης Ρωσίας. Έτσι για πολύν καιρό ανακόπηκε η επαναστατική τους διάθεση, αλλά 

δεν έλλειψε τελείως» (Καφεντζής, 1974, 25), 

«Στα 1787 κηρύχτηκε νέος πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Τουρκίας. Η Αικατερίνη 

έστειλε νέους πράκτορες στην Ελλάδα, για να ξεσηκώσουν τους Έλληνες σ’ 

επανάσταση. Πάλι άρχισαν να χτυπούν οι καρδιές των Ελλήνων, αλλά η συμφορά του 

1770 ήταν ακόμα νωπή και δεν τους άφηνε να κινηθούν» (Καφεντζής, 1974, 26), 

«Στο μεταξύ η Αικατερίνη έκλεισε ειρήνη με το σουλτάνο και έστειλε διαταγή στον 

Κατσώνη να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο Λάμπρος τότε απάντησε με οργή αν η 

Αικατερίνη υπόγραψε την ειρήνη της, ο Λάμπρος δεν υπόγραψε ακόμη τη δική του» 

(Καφεντζής, 1974, 27), 

«Η αποτυχία του κινήματος του Κατσώνη και του Ανδρίτσου γκρέμισαν άλλη μια φορά 

τις ελπίδες των Ελλήνων, αλλά έδωκαν σ’ αυτούς ένα πολύτιμο δίδαγμα ότι οι Ρώσοι 

και οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούσαν τον πόθο των Ελλήνων  για ελευθεριά μόνο για 

να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα και ότι αν οι Έλληνες ήθελαν την ελευθερία 

τους, έπρεπε να στηριχτούν στις δικές τους και μόνο δυνάμεις» (Καφεντζής, 1974, 27), 

«Η είδηση ότι έγινε επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων και μάλιστα κοντά στα σύνορα 

της Ρωσίας ανησύχησε και φόβισε την Τουρκία, γιατί φαντάσθηκε πως αυτό έγινε με 

ρωσική υποκίνηση. Τους φόβους όμως της Τουρκίας για ρωσική υποκίνηση διέλυσε ο 

τσάρος, γιατί μόλις έμαθε το κίνημα, δήλωσε, πως δεν έχει καμιά ανάμειξη σ’ αυτό, 

πως το αποκηρύσσει, διαγράφει τον Υψηλάντη από τις τάξεις του ρωσικού στρατού 

και δίνει τη συγκατάθεση του για την είσοδο τουρκικού στρατού στις ηγεμονίες για 

την κατάπνιξη του κινήματος» (Καφεντζής, 1974, 42), 
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«Το 1763 ανέβηκε στο θρόνο της Ρωσίας η Αικατερίνη Β΄ η Μεγάλη, γυναίκα φιλόδοξη, 

που αποφάσισε να πραγματοποιήσει το σχέδιο του Μ. Πέτρου. Έστειλε πράκτορες στην 

Ελλάδα και στα άλλα έθνη της Βαλκανικής, οι οποίοι παρακινούσαν τους 

χριστιανούς να επαναστατήσουν κατά των Τούρκων, όταν η Ρωσία θα κήρυχνε τον 

πόλεμο εναντίον αυτών. 

    Στην Ελλάδα η Αικατερίνη έστειλε τον Έλληνα Γεώργιο Παπάζολη, αξιωματικό του 

ρωσικού στρατού, που καταγόταν από τη Σιάτιστα, για να προετοιμάσει την εξέγερση των 

Ελλήνων» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 33), 

«Παρά τη μικρή δύναμη του ρωσικού στόλου οι Έλληνες πίστεψαν ότι η Ρωσία θα 

ελευθερώσει την Ελλάδα από το σκληρό ζυγό του τυράννου και θα τελειώσουν τα 

βάσανά τους. Όλοι, λοιπόν, έτρεξαν στα όπλα και αμέσως ολόκληρη η Πελοπόννησος 

εξεγέρθηκε» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 34), 

«Η επανάσταση αυτή διατηρήθηκε ως το 1774, οπότε υπογράφηκε μεταξύ Ρωσίας και 

Τουρκίας η γνωστή συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Τότε ο ρωσικός στόλος έφυγε 

από την Ελλάδα και άφησε τους Έλληνες στην τύχη τους. Οι Τούρκοι, εξαγριωμένοι 

εναντίον των Ελλήνων, άρχισαν συστηματική καταστροφή. Καταργήθηκαν τα προνόμια 

και φριχτή ερημιά σκέπασε τα πάντα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 34), 

«Στα 1787 η Αικατερίνη έκανε καινούργιο πόλεμο με τους Τούρκους. Θυμήθηκε και 

πάλι τους Έλληνες και έστειλε στην Ελλάδα ως πράκτορά της το Λάμπρο Κατσώνη, 

για να τους ξεσηκώσει σε επανάσταση. Ο Κατσώνης ήταν Έλληνας από τη Λειβαδιά 

και υπηρετούσε ως αξιωματικός στο ρωσικό στρατό» (Διαμαντόπουλος, 

Κυριαζόπουλος, 1979, 35), 

«Στο μεταξύ όμως η Αικατερίνη έκαμε ειρήνη με τους Τούρκους (Συνθήκη του 

Ιασίου 1792) και τον πρόσταξε να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ο Κατσώνης 

αρνήθηκε να υπακούσει και γεμάτος αγανάκτηση απάντησε «Αν η Αικατερίνη έκλεισε 

ειρήνη, ο Κατσώνης δεν υπέγραψε τη δική του» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 

1979, 36- 37), 

«Η αποτυχία και του κινήματος αυτού οφείλεται και πάλι στην τακτική της Ρωσίας. 

Έπεισε όμως τους Έλληνες ότι ήταν αδύνατο να ελευθερωθούν με ξένη βοήθεια και ότι 

έπρεπε οι ίδιοι να οργανωθούν με δικές τους δυνάμεις ν’ αποτινάξουν τον τουρκικό 

ζυγό» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 37), 

«Με το στρατό του αυτό ο Υψηλάντης έφτασε με καθυστέρηση στο Βουκουρέστι στα τέλη 

Μαρτίου. Εκεί δοκίμασε απογοήτευση, γιατί έμαθε ότι ο Πατριάρχης τον αφόρισε και ο 

τσάρος τον αποκήρυξε και τον διέγραψε από το ρωσικό στρατό και επέτρεψε στην 
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Τουρκία να στείλει στις ηγεμονίες στρατό, για να χτυπήσει την Επανάσταση» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 57), 

«Σημαντικές προσπάθειες έγιναν στα τέλη του 18ου αι. Η πρώτη άρχισε το 1769 κι έμεινε 

γνωστή ως «Ορλωφικά», από το όνομα των Ορλώφ, Ρώσων αρχηγών του κινήματος. Η 

Ρωσία που τότε βρισκόταν σε πόλεμο με τους Τούρκους, για να στρέψει την προσοχή 

του αντιπάλου της αλλού, ξεσήκωσε τους Έλληνες. Η επανάσταση απλώθηκε γρήγορα 

στην Πελοπόννησο, κι έφτασε και στη Στερεά. Οι επαναστάτες όμως νικήθηκαν κι 

έπαθαν μεγάλες συμφορές. Πιο πολύ πλήρωσε η Πελοπόννησος. (Η φράση «ο 

κατακαημένος Μοριάς» έχει μείνει από την εποχή εκείνη). Όμως ο Ρωσοτουρκικός 

αυτός πόλεμος είχε κι ένα καλό αποτέλεσμα, τη συνθήκη του Κιουτσούκ- Καϊναρτζή 

(1774), με την οποία ειρήνευσαν Τούρκοι και Ρώσοι. Η συνθήκη αυτή αργότερα 

έδωσε τη δυνατότητα στα ελληνικά καράβια να πλέουν με ρωσική σημαία στα 

Στενά. Το γεγονός αυτό συνέβαλε πολύ στην οικονομική ανάπτυξη των Ελλήνων. 

    Μια δεύτερη επαναστατική ενέργεια ακολούθησε λίγο αργότερα (1788) με αρχηγό το 

Λάμπρο Κατσώνη, αξιωματικό του ρωσικού στρατού. Ο Κατσώνης κατάφερε με το μικρό 

του στόλο να κυριαρχήσει στο Αιγαίο και να γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων 

και των πειρατών. Όμως η Ρωσία, που είχε κινήσει την επανάσταση, έκαμε πάλι 

ειρήνη με τους Τούρκους και ο Κατσώνης εγκαταλείφθηκε, αφού προηγουμένως ο 

στόλος του έπαθε πανωλεθρία από τον τουρκικό έξω από την Άνδρο» (Ακτύπης κ.ά., 

1997α, 77), 

«Οι δυσκολίες του Αγώνα έγιναν μεγαλύτερες. Ο πατριάρχης αναγκάστηκε να αφορίσει 

τον Υψηλάντη και το κίνημά του, επειδή φοβόταν τα αντίποινα των Τούρκων εναντίον 

των Ελλήνων. Οι Ρώσοι, που δεσμεύονταν από την Ιερή συμμαχία, όχι μόνο δεν 

έστειλαν βοήθεια, αλλά επέτρεψαν στα τουρκικά στρατεύματα να μπουν στις 

ηγεμονίες και διέγραψαν τον Υψηλάντη από τον κατάλογο των αξιωματικών» 

(Ακτύπης κ.ά., 1997α, 93), 

«Τον 18ο αιώνα ανέλαβε δράση η Ρωσία. Οι ελπίδες των υπόδουλων αναπτερώθηκαν, 

καθώς από την εποχή της Άλωσης κυκλοφορούσαν διαδόσεις για το «ξανθό γένος» 

του Βορρά που θα απελευθέρωνε τους Έλληνες. Το 1770 οι αδελφοί Ορλώφ έφτασαν 

στη Μάνη με Ρώσους και Έλληνες στρατιώτες, ενώ παράλληλα ο πρόκριτος Ιωάννης 

Βλάχος ή Δασκαλογιάννης ξεσήκωσε τα Σφακιά της Κρήτης. Στη Ναυμαχία του Τσεσμέ 

(στη σημερινή Τουρκία, απέναντι από τη Χίο) ο ολιγάριθμος ορθόδοξος στόλος νίκησε 

τους Οθωμανούς, αλλά οι συγκρούσεις τερματίστηκαν με τη Συνθήκη του Κιουτσούκ 

Καϊναρτζή (1774). Η συνθήκη αυτή είναι πολύ σημαντική, αφού η Ρωσία θεώρησε 

πως απέκτησε το δικαίωμα να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Οθωμανικής 
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Αυτοκρατορίας, προκειμένου να προστατεύσει τους Χριστιανούς που ζούσαν εκεί. 

Επίσης, οι Έλληνες έμποροι απέκτησαν το δικαίωμα να υψώνουν στα καράβια τους 

τη ρωσική σημαία. 

    Με παρόμοιο τρόπο έδρασε λίγα χρόνια αργότερα και ο Λάμπρος Κατσώνης, που 

καταγόταν από τη Λιβαδειά και ήταν αξιωματικός του ρωσικού στρατού. Με ορμητήριο 

το νησί Κέα, έπλεε στο Αιγαίο με έναν μικρό στόλο, κάνοντας επιθέσεις εναντίον 

τουρκικών πλοίων. Στις ναυτικές επιχειρήσεις ήταν μαζί του και ο κλέφτης Γεώργιος 

Ανδρίτσος, ο πατέρας του ήρωα της Επανάστασης Οδυσσέα Ανδρούτσου» (Κολιόπουλος 

κ.ά., 2012α, 63), 

«Η διάψευση των προσδοκιών των Ελλήνων για τις προθέσεις των Ρώσων: «Ακόμη 

αυτή την άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι, αυτόν του χρόνου τον κακό, αυτό του καλοκαίρι, 

μας ήρθε και ου Μόσκοβος κι ήφερε το σιφέρι, και τάζει πως τάχατες τη λευτεριά θα 

φέρει. Μα που ‘ν’ η μαύρη λευτεριά; Αλίμονο σε μας, παιδιά, Κι αλίμονο στην 

κλεφτουριά, πως δε θα την ιδούμε, γιατί δεν πάσκισε πιστά για να λευτερωθούμε. Μας 

ήρθε και μας άναψε φωτιά απ’ άκρη σε άκρη Κι άφσι να τη σβήσουμε με γιαίμα και 

με δάκρυ…» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, Παράθεμα, 64), 

«Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία καταδικάστηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις καθώς και από 

τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, ο οποίος ενήργησε υπό την πίεση των Τούρκων. Αλλά και 

ο τσάρος της Ρωσίας καθαίρεσε τον Υψηλάντη από το αξίωμα του αξιωματικού του 

ρωσικού στρατού και έδωσε άδεια στα οθωμανικά στρατεύματα να εισβάλουν στην 

περιοχή» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 79). 

Β) Από την άλλη πλευρά στα ίδια εγχειρίδια υπάρχουν ορισμένες αναφορές στη Ρωσία, 

οι οποίες είναι ιδιαίτερα θετικές και εμφανίζουν τη Ρωσία ως μία προστάτιδα δύναμη 

των Ελλήνων η οποία επιθυμεί να βοηθήσει τους επαναστατημένους Έλληνες και όταν 

δεν το κάνει είναι επειδή δεσμεύεται από τις Ευρωπαϊκές χώρες και την Ιερή συμμαχία. 

Επιπλέον, τονίζεται η κοινή χριστιανική ορθόδοξη πίστη Ελλήνων και Ρώσων ως 

παράγοντας που ενισχύει τη θετική εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί απέναντι 

στη Ρωσία: 

«Στις αποφάσεις αυτές κατάληξε η Ρωσία, γιατί είχε υπογράψει με την Αυστρία, την 

Πρωσία, την Αγγλία και την Γαλλία την ιερή συμμαχία, που είχε εισηγηθή ο 

προθυπουργός της Αυστρίας Μέττερνιχ, με σκοπό να εμποδίση κάθε επαναστατικό 

απελευθερωτικό κίνημα» (Καφεντζής, 1974, 42- 43), 
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«Στη Ρωσία είχε πεθάνει ο τσάρος Αλέξανδρος, που είχε αποκηρύξει τον Υψηλάντη, και 

είχε αναλάβει ο Νικόλαος, που δεν παρασυρόταν από τον μισέλληνα πρωθυπουργό της 

Αυστρίας Μέττερνιχ» (Καφεντζής, 1974, 99), 

«Οι Έλληνες όμως ποτέ δεν ησύχασαν και ποτέ δεν έπαψαν να αγωνίζονται για την 

απόκτηση της ελευθερίας τους. Και αφού πείστηκαν ότι οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν ή δεν 

μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό, έστρεψαν τις 

ελπίδες τους προς την Ορθόδοξη Ρωσία, η οποία από την εποχή του τσάρου 

Μεγάλου Πέτρου παρουσιαζόταν σαν προστάτιδα δύναμη των υπόδουλων 

χριστιανών και ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος των Τούρκων. 

    Το σχέδιο του Μ. Πέτρου ήταν να καταλύσει την τουρκική αυτοκρατορία και να 

καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και τα στενά, για να αποκτήσει διέξοδο σε ζεστή 

θάλασσα, όπως είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Για το σκοπό αυτό θεωρούσε χρήσιμη 

τη φιλία του υπόδουλου Ελληνισμού. 

    Γι’ αυτό έστειλε πλούσια δώρα στα ελληνικά μοναστήρια του Αγίου Όρους και στο 

Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. Τους δε Έλληνες που είχαν καταφύγει στη 

Ρωσία, για να αποφύγουν την καταδίωξη των Τούρκων ή να εμπορευτούν, τους 

δεχόταν στο ρωσικό στρατό ή στις δημόσιες υπηρεσίες και γενικά τους προστάτευε 

και τους βοηθούσε με κάθε τρόπο» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 32- 33), 

«Στη Ρωσία εξάλλου πέθανε ο τσάρος Αλέξανδρος και τον διαδέχτηκε ο αδερφός του 

Νικόλαος, που είχε σταθερό χαρακτήρα και δεν επηρεαζόταν από τον μισέλληνα 

Μέττερνιχ» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 139). 

4.2.2.2 Γαλλία 

4.2.2.2.1. Εξωτερική πολιτική 

    Στα υπό μελέτη εγχειρίδια υπάρχουν ορισμένες αναφορές στη Γαλλία και στην 

εξωτερική της πολιτική η οποία επηρέασε την ελληνική επανάσταση. Στην πλειοψηφία 

τους οι αναφορές έχουν θετικό χαρακτήρα. Τονίζεται η θετική επιρροή στο 

επαναστατικό πνεύμα των Ελλήνων των ιδεών της Γαλλικής  επανάστασης. Επιπλέον, 

προβάλλεται η αξιοπιστία των Γάλλων οι οποίοι παρέχουν στρατιωτική ενίσχυση 

στους Έλληνες για την απόκρουση των οθωμανικών στρατευμάτων και αναλαμβάνουν, 

μετά από αίτημα των Ελλήνων, την οργάνωση του ελληνικού στρατού: 

«Μεγαλύτερη όμως επίδραση είχε η γαλλική επανάσταση στους υπόδουλους Έλληνες, 

που στέναζαν κάτω από το βαρύτατο ζυγό του αλλόθρησκου, αλλοεθνούς και 
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απολυταρχικού σουλτάνου. Τα φιλελεύθερα αυτά κηρύγματα για ισότητα και 

δικαιοσύνη θέρμαναν περισσότερο τον πόθο των Ελλήνων για την ανάκτηση της 

ελευθερίας τους» (Καφεντζής, 1974, 34), 

«Η υπεροχή του Ιμβραήμ απόδειξε στους Έλληνες την ανάγκη να οργανωθή τακτικός 

στρατός και να γυμναστή όπως οι ευρωπαϊκοί στρατοί. Το έργο αυτό ανάθεσε η 

κυβέρνηση στο Γάλλο συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο, που είχε υπηρετήσει 

πρωτύτερα στο στρατό του Ναπολέοντα. Αυτός είχε φιλελληνικά αισθήματα και είχε 

έλθει στην Ελλάδα, για να παρακολουθήσει από κοντά τον επαναστατικό αγώνα των 

Ελλήνων» (Καφεντζής, 1974, 88- 89), 

«Η Γαλλία έστειλε στην Πελοπόννησο στις 18 Αυγούστου το στρατηγό Μαιζόν με 

14.000 πεζικό στρατό και 300 ιππείς, για να διώξη τον Ιμβραήμ» (Καφεντζής, 1974, 

100) 

«Οι νίκες όμως του Ιμβραήμ έκαμαν μεγάλη εντύπωση στους Έλληνες αγωνιστές και 

εννόησαν ότι η υπεροχή του οφειλόταν στο ότι είχε τακτικό στρατό. Τότε η ελληνική 

Κυβέρνηση με τη συγκατάθεση και του Κολοκοτρώνη αποφάσισε να οργανώσει στρατό 

κατά το Ευρωπαϊκό σύστημα. Το έργο αυτό το ανέθεσε στο φιλέλληνα Γάλλο 

συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο, που είχε υπηρετήσει στο στρατό του Μ. 

Ναπολεόντα» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 119- 120), 

«Η Γαλλία εξάλλου έστειλε στην Πελοπόννησο 14.000 πεζικό στρατό και 300 ιππείς 

με το στρατηγό Μαιζόν, για να αναγκάσει τον Ιμβραήμ να φύγει το συντομότερο από 

την Ελλάδα. Η στρατιά αυτή αποβιβάστηκε στη Μεσσηνία στα τέλη Αυγούστου 1828» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 142), 

«Παράλληλα, η κυβέρνηση ανέθεσε στο Γάλλο συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο να 

οργανώσει τακτικό στρατό» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 143), 

«Στα τέλη του 18ου αιώνα, λόγω της διάδοσης των φιλελεύθερων ιδεών της Γαλλικής 

επανάστασης, οι ελπίδες των Ελλήνων για απελευθέρωση στράφηκαν και προς τους 

Γάλλους του Ναπολέοντα. Τον επαναστατικό αναβρασμό ενίσχυσαν και διάφορα 

δημοσιεύματα Ελλήνων Διαφωτιστών υπέρ των Γάλλων» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 

63), 

«Όμως είχε γίνει φανερό πως ο τρόπος αυτός του πολέμου δεν ήταν πλέον 

αποτελεσματικός. Έτσι, η επαναστατική Κυβέρνηση ανέθεσε την οργάνωση τακτικού 

στρατού στον Γάλλο συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 

115). 
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4.2.2.3. Αγγλία 

4.2.2.3.1. Εξωτερική πολιτική 

    Στα εγχειρίδια ιστορίας που ερευνώνται στην παρούσα εργασία υπάρχουν αναφορές 

στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Οι αναφορές αυτές 

σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική των Άγγλων η οποία αποδεικνύεται ευνοϊκή για 

τις επιδιώξεις των επαναστατημένων Ελλήνων. Σε αρκετές περιπτώσεις, πάντως, 

αναγνωρίζεται ότι η πολιτική αυτή της Αγγλίας εξυπηρετούσε κυρίως τα δικά της 

συμφέροντα και εμμέσως και τα συμφέροντα του εθνικού εαυτού. Ωστόσο, η 

διαπίστωση αυτή διατυπώνεται με ουδέτερο τρόπο χωρίς να κατηγορούνται οι Άγγλοι 

ως καιροσκόποι και οπορτουνιστές αφού, στην περίπτωση αυτή, δεν ζημιώθηκαν οι 

Έλληνες με κάποιο τρόπο: 

«Στην Αγγλία έγινε πρωθυπουργός ο Κάνιγκ που ακολουθούσε φιλελληνική πολιτική» 

(Καφεντζής, 1974, 99), 

«Στο μεταξύ όμως μεταβλήθηκαν οι διαθέσεις των Άγγλων και στις 22 Ιανουαρίου 

1830 με νέο πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στο Λονδίνο, ιδρύθηκε ανεξάρτητο Ελληνικό 

Βασίλειο νοτίως του Σπερχειού. Αργότερα, το Μάη του 1832, που ήρθε ο Όθωνας στην 

Ελλάδα, τα όρια του Βασιλείου μετατοπίστηκαν ως τον Παγασητικό και Αμβρακικό 

κόλπο» (Καφεντζής, 1974, 101), 

«Την κρίσιμη αυτή στιγμή έσωσαν την Ελλάδα οι Ευρωπαίοι. Η ευρωπαϊκή διπλωματία 

άλλαξε μορφή. Στην Αγγλία έγινε πρωθυπουργός ο Κάνιγκ, που ακολουθούσε 

φιλελληνική πολιτική» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 139), 

«Από τον τρίτο χρόνο της Επανάστασης η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Η πορεία του 

Αγώνα προκάλεσε όχι μόνο συμπάθεια αλλά και θαυμασμό στους ξένους. Μερικοί 

ηγέτες, όπως ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας Κάνιγκ, σκέφτηκαν ότι θα 

μπορούσαν να συνδυάσουν την πολιτική της χώρας τους με βοήθεια προς την 

Ελληνική επανάσταση. Έτσι από το 1823 η αγγλική πολιτική έγινε φιλική προς τους 

Έλληνες και αυτό συντέλεσε στο να αλλάξει και η ρωσική πολιτική. Η Ρωσία ήταν ο 

κύριος ανταγωνιστής της Αγγλίας και δεν ήθελε να αφήσει τους Άγγλους να έχουν την 

πρωτοβουλία των διπλωματικών κινήσεων. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο 

μεγαλύτερες δυνάμεις της εποχής επρόκειτο, όπως και παρακάτω θα δούμε, να βοηθήσει 

την Ελληνική επανάσταση και να αχρηστεύσει την εχθρική στάση της Αυστρίας και της 

Ιερής Συμμαχίας» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 129), 
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«Έτσι, το 1823 η αγγλική πολιτική έγινε φιλική προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες, 

με αποτέλεσμα να αλλάξει και η στάση της Ρωσίας, που δεν ήθελε ν’ αφήσει στους 

Άγγλους την πρωτοβουλία των διπλωματικών κινήσεων» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 

131). 

4.2.2.4. Ναυμαχία του Ναβαρίνου 

    Σε όλα τα εγχειρίδια που μελετώνται στην παρούσα εργασία υπάρχουν αναφορές 

στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Αυτό το γεγονός αναδεικνύεται μέσα στα βιβλία ως 

πολύ σημαντικό για την τελική έκβαση της ελληνικής επανάστασης και γι’ αυτό 

αφιερώνεται σε κάθε εγχειρίδιο μία διδακτική ενότητα στο θέμα αυτό. Από τις 

περιγραφές της ναυμαχίας αυτής μπορούμε να αντλήσουμε πολλές αναφορές στις τρεις 

Μεγάλες Δυνάμεις (Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία) καθώς σε αυτή την περίπτωση 

αναφέρονται συλλογικά αφού έδρασαν ενωμένες. Οι τρεις αυτές χώρες σε αυτή την 

περίπτωση αξιολογούνται θετικά. Παρουσιάζονται ως ισχυρές δυνάμεις οι οποίες 

διαθέτουν μεγάλο και καλά οργανωμένο στρατό και στόλο. Εμφανίζονται, ακόμη, ως 

προστάτιδες του ελληνικού λαού, οι οποίες επεμβαίνουν την πιο κρίσιμη στιγμή και 

σώζουν την επανάσταση ενώ καταστρέφουν τον οθωμανικό στόλο και καταφέρνουν 

να επιβληθούν στους Οθωμανούς Τούρκους. Δημιουργείται, με αυτό τον τρόπο, μία 

ιδιαίτερα θετική εικόνα για αυτές τις τρεις χώρες η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις 

αρνητικές εικόνες που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί για τις ίδιες χώρες στα 

εγχειρίδια αυτά.  

    Οι αναφορές είναι εκτεταμένες, ιδιαίτερα στα παλαιότερα εγχειρίδια, στα οποία 

μάλιστα τονίζεται η αριθμητική υπεροχή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου σε σύγκριση 

με τον στόλο των Ευρωπαίων. Η σύγκριση αυτή αποσκοπεί στη ανάδειξη των 

ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού συμμαχικού στόλου, ο 

οποίος κατάφερε να νικήσει τους Οθωμανούς αν και υστερούσε αριθμητικά, 

προβάλλοντας με αυτό τον τρόπο για άλλη μια φορά την αξιολογική αντίθεση ανάμεσα 

στη σύγχρονη Δύση, στην οποία ασφαλώς εντάσσει και την Ελλάδα, και στην 

παρηκμασμένη Aνατολή: 

«Στις 6 Ιουλίου 1827 οι τρεις μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπόγραψαν 

συμφωνία που αναγνώριζε την Ελλάδα αυτόνομη κάτω από την  επικυριαρχία του 

σουλτάνου. Ταυτόχρονα έστειλαν πολεμικά πλοία στα ελληνικά ύδατα, για να 

επιβάλλουν την απόφασή τους. Αρχηγοί του στόλου ήταν του αγγλικού ο Κόδριγκτον, 

του γαλλικού ο Δεριγνύ και του ρωσικού ο Έϋδεν. 
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    Οι Έλληνες δέχτηκαν με ανακούφιση την απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων, ο 

σουλτάνος όμως όχι μόνο δε δέχτηκε, αλλά πρόσταξε τον Ιμβραήμ να συνεχίση τον 

αγώνα με ακόμα μεγαλύτερη σκληρότητα. 

    Τότε οι ενωμένοι στόλοι των Δυνάμεων με γενικό αρχηγό τον Κόδριγκον έπλευσαν 

στο λιμάνι της Πύλου και παρατάχθηκαν στην είσοδο του λιμανιού στις 8 Οκτωβρίου του 

1827. Το στόλο των Δυνάμεων αποτελούσαν 26 πλοία με 1270 κανόνια. Μέσα στο 

λιμάνι ήταν ο αιγυπτιακός στόλος με 82 πλοία και με 2000 κανόνια. Ο Κόδριγκτον 

έστειλε μια βάρκα με αξιωματικούς, για να επιδώσουν στον Ιμβραήμ την απόφαση των 

Μεγάλων Δυνάμεων για κατάπαυση του πολέμου. Αλλά οι Αιγύπτιοι, που βασίζονταν 

στις υπέρτερες δυνάμεις τους, πυροβόλησαν τη βάρκα. Τότε άρχισε η ναυμαχία. 

Κράτησε τέσσερις ώρες. Όλα τα εχθρικά πλοία καταστράφηκαν και η θάλασσα γέμισε 

από συντρίματα. Μεγαλύτερη ναυτική καταστροφή δεν είχε πάθει η Τουρκία από την 

εποχή της ναυμαχίας της Ναυπάκτου (1571)» (Καφεντζής, 1974, 99- 100), 

«Οι τρεις αυτές Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία) υπέγραψαν στις 6 Ιουλίου 1827 

στο Λονδίνο μια συμφωνία, την Ιουλιανή σύμβαση. Με τη σύμβαση αυτή οι τρεις 

Δυνάμεις αναγνώριζαν την Ελλάδα ως Κράτος αυτόνομο κάτω από την επικυριαρχία 

του σουλτάνου και ζητούσαν και από τα δύο εμπόλεμα μέρη να κάμουν ανακωχή ως ότου 

κανονιστεί οριστικά η υπόθεσή τους. 

    Οι Έλληνες δέχτηκαν πρόθυμα την απόφαση των τριών Δυνάμεων. Ο σουλτάνος 

όμως, υποκινούμενος από το Μέττερνιχ και με την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα εκπνεύσει 

η Επανάσταση, δε δέχτηκε την απόφαση των Δυνάμεων και πρόσταξε τον Ιμβραήμ και 

τους πασάδες του να συνεχίσουν τον πόλεμο με μεγαλύτερη ορμή.  

    Έπειτα από την άρνηση του σουλτάνου οι τρεις προστάτιδες Δυνάμεις έστειλαν στόλο 

στις ελληνικές θάλασσες. Η Αγγλία έστειλε 11 πλοία με ναύαρχο τον Κόδριγκτον, η 

Γαλλία έστειλε 7 πλοία με ναύαρχο το Δεριγνύ και η Ρωσία έστειλε 8 πλοία με ναύαρχο 

τον Έϋδεν. 

    Ο στόλος αυτός είχε εντολή να εμποδίσει τη μεταφορά στην Ελλάδα στρατού, όπλων 

και άλλων εφοδίων από την Αίγυπτο και την Τουρκία. Και, αν παρουσιαστεί ανάγκη, να 

μεταχειριστεί και τα κανόνια» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 139- 140), 

«Στις 8 Οκτωβρίου 1827, το μεσημέρι, ο συμμαχικός στόλος με επικεφαλής τον 

Κόδριγκτον άρχισε να μπαίνει στο λιμάνι του Ναυαρίνου. Είχε 26 πλοία με 1270 

τηλεβόλα, ενώ ο Ιμβραήμ είχε 120 πλοία, από τα οποία τα 82 ήταν πολεμικά με 2.000 

τηλεβόλα. 
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    Ο Αιγύπτιος ναύαρχος Ταχήρ πασάς ειδοποίησε τον Κόδριγκτον να μην μπουν τα 

πλοία τους στο λιμάνι. Τότε ο Κόδριγκτον του απάντησε: «ήρθα να δώσω διαταγές και 

όχι να πάρω» 

    Και ενώ ο συμμαχικός στόλος έπαιρνε θέση μέσα στο λιμάνι, ο εχθρός πυροβόλησε 

εναντίον της αγγλικής λέμβου, που είχε στείλει ο Κόδριγκτον για συνεννόηση. Οι 

σύμμαχοι απάντησαν και φοβερή ναυμαχία άρχισε, που κράτησε 4 ώρες. Στο διάστημα 

αυτό πυκνός καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα και μόνο η φοβερή βροντή των τηλεβόλων 

αντηχούσε. Τέλος η νίκη στεφάνωσε τα όπλα των τριών Δυνάμεων. 

    Την άλλη μέρα, όταν ο ήλιος διέλυσε τα πυκνά σύννεφα του καπνού, στο λιμάνι 

υπήρχαν μόνο συντρίμμια, ναυάγια που κάπνιζαν και πτώματα πολεμιστών. Από την 

υπερήφανη τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα δεν έμειναν παρά ελάχιστα πλοία, για να 

μαρτυρήσουν το μέγεθος της καταστροφής. 

   Η καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο Ναυαρίνο σήμανε την ανεξαρτησία 

της Ελλάδας» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 141- 142), 

«Την ίδια χρονιά, οι Μεγάλες δυνάμεις, υπέγραψαν τη λεγόμενη Ιουλιανή συνθήκη (6 

Ιουλιου 1827), με την οποία καλούσαν τις εμπόλεμες χώρες να πάψουν τις εχθροπραξίες 

και να αρχίσουν συζητήσεις για ειρήνευση. Το πιο σημαντικό σημείο της συνθήκης ήταν 

το άρθρο που μιλούσε για εξαναγκασμό σε ειρήνευση εκείνης της χώρας που δε θα 

δεχόταν τους όρους των Μεγάλων δυνάμεων. Η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε τη 

συνθήκη. 

    Τότε οι στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας με αρχηγούς τους 

ναυάρχους Κόδριγκτον, Δεριγνί και Χέυδεν κατέπλευσαν στην Πύλο, για να εφαρμόσουν 

την απόφαση των Μεγάλων δυνάμεων. Ο Ιμπραήμ, όμως, δε συμμορφώθηκε με την 

απόφαση των Ευρωπαίων συμμάχων. Χτύπησε και βύθισε μάλιστα τη βάρκα που 

μετέφερε αξιωματικό των συμμάχων με μήνυμα για διαπραγματεύσεις. Οι σύμμαχοι 

ανταπέδωσαν τα πυρά και ακολούθησε ναυμαχία, κατά την οποία ο τουρκοαιγυπτιακός 

στόλος έπαθε ολοκληρωτική καταστροφή. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου (Οκτώβριος 

1827) οδήγησε τελικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 157), 

«Η πτώση του Μεσολογγίου έχει μεγάλο αντίκτυπο και συγκινεί την κοινή γνώμη των 

ευρωπαϊκών χωρών. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι Μεγάλες Δυνάμεις, μεσολαβούν στο 

ελληνικό ζήτημα. Αποφασίζουν στο Λονδίνο, το 1827, την κατάπαυση των 

εχθροπραξιών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη συγκρότηση ενός 

αυτόνομου ελληνικού κράτους. Στις αποφάσεις αυτές όμως αντιδρά η Υψηλή Πύλη. Οι 
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Μεγάλες Δυνάμεις μετά την άρνηση του σουλτάνου να συνεργαστεί αποφασίζουν να 

επιβάλουν τη θέση τους. 

    Η ναυμαχία στο Ναβαρίνο, το 1827, όπου ο ενωμένος στόλος των Μεγάλων 

Δυνάμεων καταστρέφει τον τουρκο- αιγυπτιακό στόλο, είναι καθοριστική και επιταχύνει 

τις εξελίξεις. Ο σουλτάνος τελικά συνθηκολογεί για μια Ελλάδα εδαφικά περιορισμένη. 

Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το 1830, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο και 

κυρίαρχο κράτος» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 56), 

«Οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν να μεσολαβήσουν από κοινού για την επίλυση 

του Ελληνικού Ζητήματος. Το 1827 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν στο 

Λονδίνο συνθήκη που καλούσε τις δύο εμπόλεμες πλευρές να κάνουν ανακωχή και 

ν’ αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία αυτόνομου ελληνικού κράτους. Η 

Υψηλή Πύλη όμως, ενθαρρυμένη από τις στρατιωτικές της επιτυχίες, αντέδρασε 

απορρίπτοντας τη μεσολάβηση. 

    Τότε αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά πολεμικά πλοία με αρχηγούς τους ναυάρχους 

Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέυδεν κατέπλευσαν στην Πύλο, για να εφαρμόσουν τις 

αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, τον Οκτώβριο του 

1827, ενωμένες οι ναυτικές συμμαχικές δυνάμεις αντιμετώπισαν με επιτυχία τον 

τουρκοαιγυπτιακό στόλο, καταστρέφοντάς τον ολοκληρωτικά. Η νίκη του στόλου των 

συμμαχικών δυνάμεων στο Ναυαρίνο ήταν καθοριστική και επιτάχυνε τις εξελίξεις, 

οδηγώντας τελικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας» (Κολιόπουλος κ.ά, 2012α, 131). 

4.2.2.5. Αυστρία 

4.2.2.5.1. Στάση απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες 

    Στα εγχειρίδια ιστορίας της περιόδου 1974- 2019 υπάρχουν αρκετές αναφορές στην 

δράση και την στάση της Αυστρίας απέναντι στην Επανάσταση του 1821. Αυτές οι 

αναφορές στο σύνολό τους έχουν αρνητική χροιά καθώς η Αυστρία εμφανίζεται ως 

πολέμιος της ελληνικής επανάστασης. Στις αναφορές των εγχειριδίων τονίζεται η 

εχθρική στάση της Αυστρίας, η οποία θέτει συνεχώς εμπόδια στους επαναστατημένους 

Έλληνες. Υποστηρίζεται ότι είναι φιλικά διακείμενη προς την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και εμφανίζεται με έμμεσο τρόπο ως υπεύθυνη για το θάνατο 

σημαντικών προσωπικοτήτων του εθνικού εαυτού, όπως ο Ρήγας Φεραίος και ο 

Αλέξανδρος Υψηλάντης. Ταυτόχρονα, έντονη κριτική ασκείται στην Αυστρία σχετικά 

με την σύσταση της Ιερής Συμμαχίας στην οποία εμφανίζεται να έχει ηγετικό ρόλο και 

στο πλαίσιο της οποίας επηρεάζει και τις πολιτικές των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών 
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ασκώντας τους επιρροή ώστε να στραφούν κι εκείνες εναντίον της ελληνικής 

επανάστασης.  

    Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο της ομάδας Ρεπούση (2006) στο οποίο δεν υπάρχει 

καμία αναφορά στην Αυστρία. Υπάρχει, βέβαια, μία σύντομη αναφορά στην Ιερή 

Συμμαχία και στην αρνητική της στάση απέναντι στην ελληνική επανάσταση, η όποια 

όμως αίρεται στην αμέσως επόμενη πρόταση όπου τονίζεται η αλλαγή πολιτικής των 

ευρωπαϊκών χωρών: 

«Από τη Βιέννη πήγε στην Τεργέστη με σκοπό να φροντίση να επιτύχη συνάντηση με το 

Ναπολέοντα, αλλά η αυστριακή αστυνομία τον έπιασε μαζί με εφτά συντρόφους του 

και τον έστειλε στη Βιέννη με την κατηγορία, πως προετοίμαζε επανάσταση. Και η 

αυστριακή κυβέρνηση που είχε φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, τον παρέδωσε στον 

Τούρκο πασά του Βελιγραδίου μαζί με τους συντρόφους του. Αυτός σκόπευε να τους 

στείλη στην Κωνσταντινούπολη, αλλ’ όταν έμαθε, πως ο πασάς του Βιδινίου σχεδίαζε να 

τους απελευθερώση, τους θανάτωσε με στραγγαλισμό το Μάη του 1798 κι έριξε τα 

πτώματά τους στο Δούναβη» (Καφεντζής, 1974, 36), 

«Οι Αυστριακοί κράτησαν τον Υψηλάντη στη φυλακή 6 χρόνια, και όταν τον 

απελευθέρωσαν στα 1827, ήταν πια ετοιμοθάνατος, γιατί μέσα στη φυλακή είχε 

προσβληθή η υγεία του από σοβαρή καρδιακή πάθηση. Ύστερα από ένα χρόνο πέθανε σε 

ηλικία 38 ετών, αφού αξιώθηκε να δη ένα μικρό μέρος της πατρίδας του ελεύθερο» 

(Καφεντζής, 1974, 44), 

«Στη Ρωσία είχε πεθάνει ο τσάρος Αλέξανδρος, που είχε αποκηρύξει τον Υψηλάντη, και 

είχε αναλάβει ο Νικόλαος, που δεν παρασυρόταν από τον μισέλληνα πρωθυπουργό της 

Αυστρίας Μέττερνιχ. Στη Γαλλία επίσης είχε παύσει η επιρροή της Αυστρίας» 

(Καφεντζής, 1974, 99), 

«Στην Τεργέστη όμως η αυστριακή αστυνομία, που παρακολουθούσε όλες τις 

κινήσεις του Ρήγα, τον έπιασε και μαζί με 7 συντρόφους του τον έστειλε πάλι στη 

Βιέννη με την κατηγορία ότι προετοίμαζε επανάσταση. 

    Οι κυβερνήτες της Αυστρίας ήταν φιλότουρκοι και με φανατισμό πολεμούσαν την 

ιδέα της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που είχε κηρύξει στον 

κόσμο η Γαλλική Επανάσταση. Γι’ αυτό παρέδωσαν το Ρήγα και τους συντρόφους του 

στον πασά του Βελιγραδίου, ο οποίος σιδηροδέσμιους τους έριξε στη σκοτεινή φυλακή, 

όπου έμειναν 40 ημέρες με φριχτά βασανιστήρια» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 

1979, 40), 
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«Έπειτα από την καταστροφή αυτή ο Υψηλάντης κατέφυγε στην Αυστρία με σκοπό να 

περάσει στη Ρωσία και από εκεί να κατεβεί στην Πελοπόννησο. Οι Αυστριακοί όμως, 

που ήταν φιλότουρκοι, τον φυλάκισαν στις υγρές φυλακές του Μουγκάτς. 

Αποφυλακίστηκε το 1827 και μετά ένα χρόνο σε ηλικία 38 χρονών πέθανε από τη λύπη 

του και από τις κακουχίες της φυλακής» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 58), 

«Η Ελληνική Επανάσταση, που απέβλεπε στην απελευθέρωση ενός μικρού λαού από το 

βάρβαρο τουρκικό ζυγό, συνάντησε από την πρώτη στιγμή ζωηρή εχθρότητα των 

Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Γιατί την Ευρώπη την κυβερνούσαν τότε απολυταρχικοί 

άρχοντες, που καταπίεζαν τους λαούς και δεν ήθελαν να τους δώσουν καμιά ελευθερία. 

    Φοβήθηκαν μάλιστα οι άρχοντες αυτοί μήπως η ελληνική επανάσταση γίνει 

παράδειγμα στους λαούς της Ευρώπης. Και γι’ αυτό προσπάθησαν με κάθε τρόπο να την 

πνίξουν. 

    Μεγάλη δύναμη είχε τότε η Αυστρία και διεύθυνε την πολιτική της Ευρώπης. Ο 

υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, ο πονηρός και δεσποτικός Μέττερνιχ, 

πολέμησε με όλο του το πείσμα την ελληνική επανάσταση κι έδινε συμβουλές και 

θάρρος στο σουλτάνο να καταστρέψει την Ελλάδα. Αυτός έπεισε τον τσάρο 

Αλέξανδρο να αποκηρύξει τον Υψηλάντη» (Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 

135), 

«Στη Ρωσία εξάλλου πέθανε ο τσάρος Αλέξανδρος και τον διαδέχτηκε ο αδερφός του 

Νικόλαος, που είχε σταθερό χαρακτήρα και δεν επηρεαζόταν από τον μισέλληνα 

Μέττερνιχ. Αλλά και η Γαλλία έπαψε να επηρεάζεται από την Αυστρία» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 139), 

«Για το σκοπό αυτό προσπάθησε να μυήσει πολλούς. Άφησε τη Βιέννη, που ήταν το 

κέντρο της επαναστατικής του δραστηριότητας, και πήγε στην Τεργέστη. Εκεί όμως τον 

περίμενε η αυστριακή αστυνομία και τον έπιασε, γιατί ανακαλύφθηκαν κάτι κιβώτια 

με επαναστατικές προκηρύξεις που προορίζονταν για την Ελλάδα. Οι Αυστριακοί τον 

παρέδωσαν στους Τούρκους κι αυτοί τον μετέφεραν στο Βελιγράδι, όπου και τον 

σκότωσαν (1798) μαζί με άλλους εφτά συντρόφους του» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 81- 82), 

«Στην Ευρώπη η Ιερή Συμμαχία κράτησε από την αρχή εχθρική στάση απέναντι 

στην Ελληνική επανάσταση. Έσπευσε μάλιστα να την καταδικάσει σε επίσημα συνέδριά 

της το 1821 και το 1822. 

    Την πολιτική της Ιερής Συμμαχίας εξέφραζε κυρίως ο πρωθυπουργός της 

Αυστρίας Μέτερνιχ» (Ακτύπης κ.ά., 1997α, 129), 
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«Οι Μεγάλες Δυνάμεις αρχικά καταδικάζουν την Ελληνική Επανάσταση σύμφωνα με 

τις θέσεις της Ιεράς Συμμαχίας. Σταδιακά όμως οι διπλωματικές ενέργειές τους για 

την επίλυση του ελληνικού ζητήματος συνδέονται με τα συμφέροντα τους στην περιοχή 

αλλά και με τον ανταγωνισμό μεταξύ τους» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 56), 

«Ωστόσο, η δράση του έγινε γρήγορα γνωστή και προκάλεσε την αντίδραση της 

Αυστρίας, η οποία τότε διατηρούσε καλές σχέσεις με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Οι Αυστριακοί τον παρέδωσαν μαζί με επτά συντρόφους του στους 

Τούρκους, οι οποίοι τους θανάτωσαν και τους έριξαν στον ποταμό Δούναβη» 

(Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 59), 

«Η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας έγινε σε μια ιδιαίτερα δυσμενή για την ελληνική 

υπόθεση στιγμή. Το 1815 νικήθηκε οριστικά ο Ναπολέοντας και οι φιλελεύθερες ιδέες 

της Γαλλικής Επανάστασης παραμερίστηκαν. Τότε ιδρύθηκε η Ιερή Συμμαχία με 

πρωτοβουλία των νικητών (κυρίως της Αυστρίας, της Ρωσίας και της Πρωσίας), οι 

οποίοι επιθυμούσαν να διατηρηθεί το «παλαιό μοναρχικό καθεστώς». Για το λόγο αυτό, 

ήταν αντίθετοι σε κάθε επαναστατική κίνηση, καταδικάζοντάς την ως επικίνδυνη» 

(Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, Παράθεμα, 76), 

«Το ξέσπασμα της ελληνικής Επανάστασης, τον Μάρτιο του 1821, αρχικά καταδικάστηκε 

από τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής. Η Ιερή Συμμαχία, που συγκροτήθηκε το 1815 

μεταξύ της Ρωσίας, της Πρωσίας, της Αυστρίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, με 

κοινές αποφάσεις που έλαβε σε συνέδριά της το 1821 και το 1822 ήταν αντίθετη 

απέναντι σε οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 131). 

4.2.2.6. Η.Π.Α. 

4.2.2.6.1. Στάση απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες 

    Τα εγχειρίδια της έρευνας περιλαμβάνουν υπάρχουν μερικές αναφορές στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη στάση τους απέναντι στην Επανάσταση του 

1821. Οι αναφορές αυτές εντοπίζονται στο πιο πρόσφατο εγχειρίδιο ιστορίας του 2012, 

ενώ στα προγενέστερα βιβλία δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτή τη χώρα. Σε αυτές 

προβάλλεται η θετική στάση της Αμερικής απέναντι στην επανάσταση των Ελλήνων. 

Ωστόσο τονίζεται ότι εκτός από τη έκφραση της συμπαράστασής τους οι Αμερικανοί 

δεν παρείχαν κάποιου άλλου είδους υποστήριξη στην επανάσταση: 

«Στην Αμερική, παρά το διάγγελμα του προέδρου της Μονρόε το 1822 υπέρ του 

αγώνα των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία τους, το φιλελληνικό ενδιαφέρον 
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περιορίστηκε κυρίως στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας» (Κολιόπουλος κ.ά., 

2012α, 127), 

«Επιστολή του Τόμας Τζέφερσον στον Αδαμάντιο Κοραή, Μοντιτσέλο, Βιρτζίνια, 31 

Οκτωβρίου 1823 

Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από μας για τα δεινά που 

υποφέρουν οι συμπατριώτες σας, κανένας δεν απευθύνει στο Θεό πιο θερμές και πιο 

ειλικρινείς παρακλήσεις για την επιτυχία των σκοπών τους. Και πραγματικά, τίποτε 

άλλο παρά η κεφαλαιώδης αρχής της κυβερνήσεώς μας να μην μπλεκόμαστε στις έριδες 

της Ευρώπης δε θα μπορούσε ν’ αναχαιτίσει τη φιλελεύθερη νεολαία μας από το να 

συμμετάσχει με κάποιο τρόπο στον ιερό αυτόν αγώνα» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 

Παράθεμα, 128), 

«Στις 4 Δεκεμβρίου του 1822 με διάγγελμά του, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής Τζέιμς Μονρόε εξέφρασε τη συγκίνησή του για τον αγώνα των 

επαναστατημένων Ελλήνων καθώς και την ελπίδα του πως αυτοί θα κέρδιζαν 

σύντομα την ελευθερία τους. Παρά την έκφραση συμπάθειας όμως, οι ΗΠΑ 

ενημέρωσαν την ελληνική επαναστατική Κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 1823, πως είχαν 

επιλέξει την ουδετερότητα στην ελληνοτουρκική σύγκρουση και κατά συνέπεια, δεν 

ήταν διατεθειμένες να παράσχουν οποιαδήποτε ένοπλη βοήθεια» (Κολιόπουλος κ.ά., 

2012α, Παράθεμα, 128). 

 

4.2.2.7 Φιλελληνισμός 

    Σε όλα τα εγχειρίδια που ερευνώνται στην παρούσα εργασία υπάρχουν αναφορές 

στον φιλελληνισμό ως κίνημα υπέρ της ελληνικής επανάστασης που αναπτύχθηκε στις 

ευρωπαϊκές χώρες. Οι αναφορές στους φιλέλληνες είναι εκτενείς και ιδιαίτερα θετικά 

φορτισμένες. Εξαίρονται τα αγνά αισθήματα των φιλελλήνων οι οποίοι συνέβαλαν με 

μεγάλη προθυμία και σε όλα τα επίπεδα στην επιτυχή έκβαση της επανάστασης. 

Προβάλλεται, μάλιστα, το φιλελληνικό κίνημα ως κινητήρια δύναμη απέναντι στην 

αρχική αρνητική στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στην επανάσταση, οι 

οποίες όμως επηρεαζόμενες από τους φιλέλληνες αποφάσισαν να αλλάξουν την 

πολιτική τους. Επιπλέον, τονίζεται η προσφορά των φιλελλήνων τόσο σε οικονομικό 

επίπεδο όσο και σε έμψυχο δυναμικό και επαινείται η γενναιότητα και το πνεύμα 

αυτοθυσίας αρκετών φιλελλήνων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης.   
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    Κορυφαία προσωπικότητα ανάμεσα στους φιλέλληνες σε όλα τα εγχειρίδια 

αναδεικνύεται ο λόρδος Μπάιρον. Στα δύο παλαιότερα εγχειρίδια μάλιστα του 

αφιερώνεται μία ενότητα. Τονίζεται η αγάπη του για την Ελλάδα και η προσφορά του, 

υλική και ηθική, στον αγώνα. Τέλος, στην περίπτωση των φιλελλήνων δημιουργείται 

στα εγχειρίδια μία ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον εθνικό άλλο η οποία έρχεται σε 

αντίθεση με την αρνητική εικόνα που αρκετές φορές επιχειρείται να δημιουργηθεί για 

τις ίδιες χώρες: 

«Ένα ρεύμα φιλελληνισμού δημιουργήθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αγγλία, στη 

Γαλλία, στην Ελβετία και στην Αμερική ιδρύθηκαν φιλελληνικοί σύλλογοι, που 

μάζευαν χρήματα και βοηθήματα για τους Έλληνες και πίεζαν τις κυβερνήσεις των 

χωρών τους να επέμβουν και να υποστηρίξουν τα ελληνικά δίκαια. 

    Ένας τέτοιος σύλλογος ήταν και το φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου, που βοήθησε 

τον ελληνικό αγώνα όχι μόνο με εφόδια και χρήματα, αλλά και με πολλά μέλη του, που 

ήρθαν στην Ελλάδα, για να πολεμήσουν και με το όπλο ακόμα, για την ελληνική 

ανεξαρτησία» (Καφεντζής, 1974, 79- 80), 

«Επιφανέστερος φίλος των Ελλήνων ήταν ο λόρδος Βύρων. Ήταν απόγονος μεγάλης 

και πλούσιας οικογένειας της Αγγλίας. Είχε λεπτή κι ευγενική ψυχή και ταξίδευσε σε 

πολλές χώρες και στην Ελλάδα, που την αγάπησε και την ύμνησε με ωραίους ποιητικούς 

στίχους. Θλιβόταν κατάκαρδα για το κατάντημα του ελληνικού λαού κι επιθυμούσε να 

βοηθήση στην απελευθέρωσή του. Και όταν πληροφορήθηκε την έκρηξη της 

επαναστάσεως, εργάστηκε με ζωηρόν ενθουσιασμόν για την ενίσχυσή της» (Καφεντζής, 

1974, 80),  

«Αντίθετα όμως με την πολιτική των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων οι λαοί της Ευρώπης 

χαιρέτησαν με ενθουσιασμό την ελληνική επανάσταση. Τα κατορθώματα των 

αγωνιζόμενων Ελλήνων, σε ξηρά και σε θάλασσα, ενθουσίασαν τους λαούς τους λαούς 

της Ευρώπης, οι οποίοι έβλεπαν με συμπάθεια το ξεσήκωμά τους. 

    Το ρεύμα αυτό συμπάθειας ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο οι βαρβαρότητες και οι 

σφαγές των Ελλήνων από τους Τούρκους και ιδιαίτερα ο απαγχονισμός του Πατριάρχη 

και η καταστροφή της Χίου. 

    Οι δημοσιογράφοι έδιναν περιγραφές των μαχών, οι ποιητές έψελναν την παλικαριά 

των αγωνιστών και οι καλλιτέχνες ζωγράφιζαν τα κατορθώματα και τις ατυχίες τους. 

    Σε πολλά μέρη της Ευρώπης ιδρύθηκαν σύλλογοι, που μάζευαν χρήματα κι 

έστελναν πολεμοφόδια στην Ελλάδα. Πολλοί μάλιστα Ευρωπαίοι ήρθαν στην 
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Ελλάδα να πολεμήσουν για την ελευθερία της κι έχυσαν το αίμα τους στο Πέτα και 

στη Σφακτηρία, όπως είδαμε, και σε άλλα μέρη. 

    Τους ξένους αυτούς ανθρώπους, που έδειξαν τόση αγάπη στην Ελλάδα, τους 

ονόμασαν Φιλέλληνες και η κίνησή τους ονομάστηκε φιλελληνισμός. 

    Πάρα πολλοί φιλέλληνες αξιωματικοί από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη 

Βρετανία, την Ελβετία, την Πολωνία και άλλες χώρες άφησαν τις πατρίδες τους κι 

έτρεξαν στην Ελλάδα, για να πολεμήσουν για τη λευτεριά της ως απλοί στρατιώτες. 

Μεταξύ αυτών διακρίνονται ο γέροντας Πολωνός στρατηγός Μιρζεύσκι, ο Γερμανός 

στρατηγός Νόρμαν, ο Γάλλος συνταγματάρχης Φαβιέρος, οι Ιταλοί Σανταρόζα και 

Τορέλα και άλλοι. 

    Η συμπάθεια και ο ενθουσιασμός των λαών της Ευρώπης για την Ελλάδα ανάγκασε 

στο τέλος και τις Κυβερνήσεις τους να μεταβάλουν τη φιλοτουρκική πολιτική τους» 

(Διαμαντόπουλος, Κυριαζόπουλος, 1979, 135- 136), 

«Ο επιφανέστερος από όλους τους φιλέλληνες ήταν ο φημισμένος ποιητής λόρδος 

Βύρων ή Μπάυρον. Γεννήθηκε το 1788 και ήταν απόγονος παλαιάς αριστοκρατικής 

οικογένειας της Αγγλίας» 

«Ενώ οι κυβερνήσεις των δυνάμεων χάραζαν την πολιτική τους, όπως είναι φυσικό, με 

βάση τα συμφέροντα των χωρών τους, δημιουργήθηκε ανάμεσα στους απλούς 

ανθρώπους μεγάλη συγκίνηση από τα κατορθώματα αλλά και τις θυσίες των 

επαναστατών. Η αγάπη των ξένων για τους επαναστατημένους Έλληνες ονομάστηκε 

φιλελληνισμός. Οι ίδιοι οι φιλέλληνες έκαναν εράνους για την ενίσχυση του Αγώνα 

και πίεζαν με διάφορους τρόπους τις κυβερνήσεις τους να βοηθήσουν τους Έλληνες. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα έρχονταν και οι ίδιοι στην Ελλάδα και 

πολεμούσαν στο πλευρό των επαναστατών.  

    Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσφορά των ανθρώπων του πνεύματος, ποιητών και 

καλλιτεχνών, οι οποίοι με τα έργα τους πρόβαλλαν τον ελληνικό αγώνα και συγκινούσαν 

τους συμπατριώτες τους. Εξαιρετική θέση ανάμεσα στους Φιλέλληνες κατέχει ο 

Άγγλος λόρδος Βύρων, σπουδαίος ποιητής της εποχής, που όχι μόνο πρόσφερε υλικά 

στην Επανάσταση, αλλά θυσίασε και την ίδια του τη ζωή γι’ αυτήν. Άλλοι διάσημοι 

φιλέλληνες ήταν ο Ουγκό, ο Σέλλεϊ, ο Ντελακρουά, ο Σανταρόζα και άλλοι» (Ακτύπης 

κ.ά., 1997α, 130), 

«Με την έκρηξη της επανάστασης εκδηλώνεται στη Ευρώπη μια δυναμική κίνηση 

υποστήριξης του Αγώνα στην Ευρώπη και λίγο αργότερα και στην Αμερική. Άνθρωποι 
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διαφορετικής κοινωνικής και θρησκευτικής προέλευσης προσφέρουν ό,τι μπορούν στον 

Αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους. 

    Ο φιλελληνικός Τύπος με ειδήσεις από τα πολεμικά μέτωπα ευαισθητοποιεί την 

κοινωνία στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οργανώνονται εκδηλώσεις για την 

οικονομική και ηθική ενίσχυση των επαναστατημένων Ελλήνων. Σημαντικοί 

φιλέλληνες ασκούν πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να υποστηρίξουν τον 

Αγώνα. Καλλιτέχνες εμπνέονται από την Επανάσταση και δημιουργούν σπουδαία 

έργα. Πολλοί φιλέλληνες έρχονται ως εθελοντές και πολεμούν στο πλευρό των 

Ελλήνων, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους. Σημαντική φιλελληνική δράση 

αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων, ο Λόρδος Μπάιρον, η Σοφία ντε Μαρμπουά, ο 

Φαβιέρος και ο Σανταρόζα. 

    Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στη Β. Αμερική οργανώνονται επιτροπές με 

φιλανθρωπική δραστηριότητα για τους άμαχους της Επανάστασης. Ανάμεσα στις 

φροντίδες τους είναι η αποστολή φαρμάκων και πολεμοφοδίων καθώς και η 

στρατολόγηση και διευκόλυνση της μεταφοράς εθελοντών. 

    Ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς λόγους και τρόπους βοήθειας, οι φιλέλληνες, 

άνδρες και γυναίκες, με τον ενθουσιασμό τους συμβάλλουν στο να διατηρηθεί ζωντανό 

το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για την Ελληνική Επανάσταση» (Ρεπούση κ.ά., 2006α, 

54), 

«Η προσφορά των Φιλελλήνων στην ελληνική Επανάσταση ήταν ποικίλη. 

Περισσότεροι από 1.200 Ευρωπαίοι (Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Πολωνοί, Ελβετοί, 

Άγγλοι) συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο αγώνα, παίρνοντας μέρος σε μάχες 

εναντίον των Τούρκων. Παράλληλα σχηματίστηκαν Φιλελληνικές Επιτροπές σε 

μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, με σκοπό την ενίσχυση του αγωνιζόμενου λαού είτε 

με υλικά μέσα, στέλνοντας χρήματα, τροφές και πολεμοφόδια είτε παρέχοντας 

ηθική υποστήριξη με δημοσιεύσεις σε έντυπα και εφημερίδες, καλλιτεχνικά έργα και 

συναυλίες. 

    Στους Φιλέλληνες συγκαταλέγονταν ρομαντικοί ιδεαλιστές (ιδίως φοιτητές), λάτρεις 

της αρχαίας Ελλάδας, πολιτικοί, άνεργοι πρώην στρατιωτικοί και διωκόμενοι για τη 

δράση τους επαναστάτες, όπως ο Ιταλός κώμης Σανταρόζα. Αλλά και έμποροι, 

τραπεζίτες και μέλη εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων ανέπτυξαν φιλελληνική 

δράση. 

    Η ενθουσιώδης δραστηριότητα φοιτητών και εμπόρων οδήγησε στη δημιουργία, ήδη 

από το 1821, των Φιλελληνικών Επιτροπών (Κομιτάτων) στην Ελβετία και τη Γερμανία, 
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με κύριο στόχο την περίθαλψη Ελλήνων προσφύγων. Πρωτοστάτες υπήρξαν 

πανεπιστημιακοί καθηγητές που αρθρογραφούσαν υπέρ της Επανάστασης, όπως ο 

Κρουγκ αλλά και τραπεζίτες σαν τον οικονομολόγο Ιωάννη Εϋνάρδο, που αργότερα 

συνέβαλε στην ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 127), 

«Δύο χρόνια αργότερα, παρόμοιες επιτροπές ιδρύθηκαν στη Γαλλία και την Αγγλία, το 

Βέλγιο και την Ολλανδία. Μέλη των επιτροπών αυτών ήταν και σημαντικοί Φιλέλληνες: 

ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ και ο Άγγλος νεαρός ποιητής λόρδος Μπάιρον, 

ο οποίος επισκέφτηκε το Μεσολόγγι στα τέλη του 1823, όπου μάλιστα αρρώστησε 

και πέθανε» (Κολιόπουλος κ.ά., 2012α, 127). 
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

    Μετά από τη διαχρονική έρευνα των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας της Στ΄ 

Δημοτικού της περιόδου 1975- 2019 με εστίαση στην περίπτωση της Ελληνικής  

Επανάστασης του 1821, και λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό μέρος της παρούσας 

εργασίας, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα σχολικά εγχειρίδια αυτής 

της περιόδου διακρίνονται από έντονο εθνοκεντρισμό και αρνητικά στερεότυπα για τον 

εθνικό άλλο δημιουργώντας εικόνες εχθρού. Αυτό γίνεται φανερό καθώς στα 

εγχειρίδια παρουσιάζεται κυρίως ο εθνικός εαυτός και τα ιστορικά γεγονότα που τον 

αφορούν άμεσα ενώ οι άλλοι λαοί γίνονται αντιληπτοί μόνο μέσα από την 

αλληλεπίδρασή τους με τον εθνικό εαυτό η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις 

αξιολογείται ως αρνητική. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, άμεσα συνδεδεμένη με 

τον εθνικό εαυτό, χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση προκειμένου να αναδείξει 

την ανωτερότητα του εθνικού εαυτού και ταυτόχρονα να εμφανίσει το υπόλοιπους 

λαούς, ιδίως τους βαλκάνιους γείτονες των Ελλήνων, ως προαιώνιους εχθρούς.  

    Αναφορικά με τον εθνικό εαυτό γίνεται φανερό ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί 

μία θετική στερεοτυπική εικόνα σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες εμφανίζονται 

ιδιαίτερα γενναίοι, ικανοί πολεμιστές οι οποίοι διακατέχονται από υψηλές ηθικές 

αξίες και αγάπη για την πατρίδα τους για την οποία δεν διστάζουν να θυσιάσουν 

τη ζωή τους. Διεκδικούν, ακόμη, την ελευθερία τους καθόλη τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας χωρίς να πάψουν ποτέ να εξεγείρονται και να ελπίζουν στην 

ανεξαρτησία τους. Επίσης, η ανδρεία εμφανίζεται ως έμφυτο χαρακτηριστικό του 

εθνικού εαυτού και πολλές φορές έρχεται σε αντιπαραβολή με τα χαρακτηριστικά των 

εθνικών άλλων οι οποίοι εμφανίζονται δειλοί και χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να 

επιτύχουν τους σκοπούς τους. 

    Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που συμβάλει στη διαμόρφωση της εθνικής 

ταυτότητας είναι η ταύτιση του εθνικού εαυτού με την ορθόδοξη χριστιανική 

θρησκεία. Στην αφήγηση της επανάστασης του 1821 στα εν λόγω εγχειρίδια η 

θρησκεία αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς εμφανίζεται να συμμετέχει σε όλα τα 

σημαντικά ζητήματα για τον εθνικό εαυτό. Αρχικά, τονίζεται η άμεση σύνδεση της 

έκρηξης της επανάστασης στην Πελοπόννησο με την ορθοδοξία μέσω της επικύρωσής 

της από τους εκπροσώπους του κλήρου. Ο μύθος της Αγίας Λαύρας προβάλλεται 

άμεσα στα παλαιότερα εγχειρίδια που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία (1974 και 
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1979), ενώ στα επόμενα οι αναφορές στην Αγία Λαύρα υποχωρούν ή και εκλείπουν. 

Επανέρχονται όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα από πηγές, παραθέματα και 

εικόνες , που πλαισιώνουν το κείμενο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο βιβλίο του  Δ. 

Ακτύπη (1990) επιχειρείται για πρώτη φορά να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια 

σχετικά με το ζήτημα αυτό.  

    Η άμεση σύνδεση του εθνικού εαυτού με την ορθοδοξία επιτυγχάνεται και με  τις 

πολυάριθμες αναφορές στο θρησκευτικό συναίσθημα των οπλαρχηγών και των 

υπόλοιπων αγωνιστών που έλαβαν μέρος στην επανάσταση. Οι αναφορές αυτές είναι 

κύριο χαρακτηριστικό των δύο παλαιότερων εγχειριδίων, του Καφεντζή (1974) και των 

Διαμαντόπουλου και Κυριαζόπουλου (1979). Σε  αυτά υπάρχουν πολλές αναφορές στο 

θρησκευτικό συναίσθημα και τη βαθιά πίστη των οπλαρχηγών στο θεό. Οι πολεμιστές, 

μάλιστα εμφανίζονται να πηγαίνουν στην εκκλησία και να προσεύχονται πριν και μετά 

από κάθε σημαντική μάχη. Η επιτυχής απόκρουση των εχθρών εμφανίζεται με αυτόν 

τον τρόπο ως αποδεκτή και εγκεκριμένη από το Θεό. Οι αναφορές, πάντως, αυτές 

εκλείπουν από το αμέσως επόμενο εγχειρίδιο της δεκαετίας του 1990 καθώς επίσης και 

στα δύο επόμενα. Σε αυτά τα εγχειρίδια όμως η σύνδεση με την ορθοδοξία επιχειρείται 

μέσω των αναφορών της συμμετοχής του κλήρου στην επανάσταση και της 

συμβολής της εκκλησίας στην αφύπνιση των υποδουλωμένων Ελλήνων. Οι 

αναφορές δεν είναι τόσο άμεσες στο αφηγηματικό κείμενο των εγχειριδίων, πολύ 

συχνά όμως επανέρχονται μέσω των παραθεμάτων. Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο της 

Μ. Ρεπούση (2006) όπου δεν υπάρχουν εκτενείς αναφορές. 

    Το ελληνικό έθνος εμφανίζεται ως μια ενιαία και διαχρονική οντότητα η οποία 

εμφανίζεται αναλλοίωτη από την πιο μακρινή αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. 

(Φραγκουδάκη, 1997: 145, Ζέρβας, 2018: 31)  Αυτό αποδεικνύεται και στα εγχειρίδια 

ιστορίας της περιόδου 1974- 2019 καθώς υπάρχει πληθώρα αναφορών στην ελληνική 

αρχαιότητα και στην άμεση σύνδεση της με τους επαναστατημένους Έλληνες του 

1821. Οι Έλληνες εμφανίζονται ως άμεσοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων οι οποίοι 

διατηρούν αναλλοίωτα όλα τα έμφυτα χαρακτηριστικά του εθνικού εαυτού όπως ο 

ανώτερος πολιτισμός, η ανδρεία και η πίστη σε υψηλές ηθικές αξίες και ιδανικά καθώς 

επίσης και η πίστη σε φιλελεύθερες ιδέες όπως η δημοκρατία και η ελευθερία του 

ανθρώπου. Σε αρκετά, μάλιστα, εγχειρίδια επιχειρείται να δημιουργηθεί η εικόνα του 

έθνους ως άχρονη και ενιαία με έμμεσο τρόπο καθώς γίνεται παραλληλισμός ανάμεσα 

σε διάφορες μάχες της επανάστασης του 1821 εναντίον των Οθωμανών με τις μάχες 
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των αρχαίων Ελλήνων εναντίον των Περσών όπως επίσης και η σύγκριση των 

οπλαρχηγών του 1821 με τους στρατηγούς των αρχαίων Ελλήνων.  

    Σε αυτή την περίπτωση αναδεικνύεται και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του 

εθνοκεντρισμού των εγχειριδίων. Προβάλλεται η αιώνια αντίθεση ανάμεσα στην 

βάρβαρη και απολίτιστη Ανατολή και στην φωτισμένη Δύση. Αυτό συμβάλει στην 

αξιολογική ιεράρχηση των λαών και των πολιτισμών που είναι χαρακτηριστικό 

παράδειγμα του εθνικιστικού λόγου και του εθνοκεντρικού χαρακτήρα των 

εγχειριδίων. (Φραγκουδάκη, 1997: 166- 168, Κωνσταντινίδου, 2000: 187) Η αντίθεση, 

μάλιστα, αυτή εμφανίζεται ως αιώνια και συμβάλει στην άποψη ότι τα έθνη είναι 

φυσικές και διαχρονικές οντότητες. 

    Ένα ακόμη στοιχείο που προβάλλεται μέσα από την ιστορική αφήγηση των 

εγχειριδίων είναι η θυματοποίηση του εθνικού εαυτού. Ο εθνικός εαυτός 

προβάλλεται ως αποδέκτης ακραίας βίας από τους αντιπάλους του οι οποίοι του 

επιτίθενται με μένος και προσπαθούν να τον εξολοθρεύσουν με κάθε τρόπο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στα δύο παλαιότερα υπό μελέτη εγχειρίδια, του Καφεντζή (1974) και 

των Διαμαντόπουλου και Κυριαζόπουλου (1979) οι περιγραφές των ένοπλων 

συγκρούσεων ανάμεσα στον εθνικό εαυτό και στους  εθνικούς άλλους είναι ιδιαίτερα 

εκτενείς και συναισθηματικά φορτισμένες προβάλλοντας λεπτομερείς εικόνες ακραίας 

βίας και δημιουργώντας εικόνες εχθρού για τους γειτονικούς βαλκανικούς λαούς. Στα 

επόμενα εγχειρίδια παρατηρείται μία σταδιακή αποκλιμάκωση των περιγραφών αυτών 

οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις απουσιάζουν εντελώς, όπως στο εγχειρίδιο της 

συγγραφικής ομάδας της Μ. Ρεπούση (2006).  Η θυματοποίηση του εθνικού εαυτού 

συμβάλει και στη δημιουργία της αίσθησης συνεχούς απειλής από το εξωτερικό 

(Φραγκουδάκη, 1997: 143), στοιχείο που αποτελεί μόνιμο χαρακτηριστικό της εθνικής 

ταυτότητας που επιχειρείται να διαμορφωθεί μέσω των σχολικών εγχειριδίων. 

    Αντίθετα, οι αναφορές που σχετίζονται με τον εθνικό εαυτό ως επιτιθέμενο είναι 

πολύ διαφορετικές. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση βίας από μέρους του εθνικού 

εαυτού εμφανίζεται ως απολύτως δικαιολογημένη και αποδεκτή. Δεν ασκείται καμία 

κριτική απέναντι στη βίαιη συμπεριφορά των Ελλήνων και δε προβάλλεται σε καμία 

περίπτωση η οπτική του εθνικού άλλου που αποτελεί το θύμα. Επιπλέον, οι περιγραφές 

των πολεμικών συγκρούσεων είναι πολύ πιο διακριτικές με εξαίρεση τα δύο πρώτα 

χρονικά εγχειρίδια, του 1974 και του 1979 αντίστοιχα, στα οποία υπάρχουν πιο 
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εκτενείς αναφορές στις επιθέσεις του εθνικού εαυτού που όμως προβάλλονται ως 

απόλυτα αποδεκτές και δεν σχολιάζονται αρνητικά σε αντίθεση με τις περιπτώσεις 

όπου ο επιτιθέμενος είναι ο εθνικός άλλος. Στο επόμενο εγχειρίδιο, της συγγραφικής 

ομάδας Ακτύπη (1990) οι αναφορές που σχετίζονται με τον εθνικό εαυτό ως 

επιτιθέμενο περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό και γίνονται πιο διακριτικές, 

προβάλλοντας όμως τη βίαιη συμπεριφορά του εθνικού εαυτού. Στα δύο νεότερα 

εγχειρίδια, των συγγραφικών ομάδων της Μ. Ρεπούση (2006) και του Ι. Κολιόπουλου 

(2012) οι αναφορές στον εθνικό εαυτό ως επιτιθέμενο στις περισσότερες περιπτώσεις 

εκλείπουν χωρίς να προβάλλονται περιγραφές έντονης βίας, αποσιωπώντας, όμως, 

ταυτόχρονα, και τη χρήση ακραίας βίας από την πλευρά του εθνικού εαυτού. 

    Η ανδρεία και η γενναιότητα του εθνικού εαυτού προβάλλεται και μέσα από την 

στρατιωτική τους οργάνωση. Στα εγχειρίδια τονίζεται η έλλειψη κεντρικής 

οργάνωσης και πολεμικής πείρας των Ελλήνων πολεμιστών. Επίσης, τονίζεται και η 

έλλειψη εξοπλισμού καθώς επίσης και η αριθμητική υστέρηση. Ωστόσο, τα παραπάνω 

αναφέρονται προκειμένου να αναδείξουν την υπεροχή του εθνικού εαυτού ο οποίος αν 

και με λιγότερα μέσα και από κάθε άποψη περισσότερο αδύναμος από τους Οθωμανούς 

καταφέρνει να αναδειχτεί νικητής.   

    Αναφορικά με την πολιτική οργάνωση των επαναστατημένων Ελλήνων 

παρατηρείται ότι αυτή χρησιμοποιείται για να τονίσει τις δημοκρατικές αντιλήψεις 

και την πίστη των Ελλήνων στην ισότητα και την ελευθερία όλων των ανθρώπων. 

Ωστόσο, μέσα από τις αναφορές στις εθνοσυνελεύσεις τονίζεται και ο αρνητικός 

αντίκτυπος της πολιτικής αντιπαράθεσης καθώς δημιούργησε ανταγωνισμούς οι οποίοι 

τελικά είχαν ως αποτέλεσμα τις εμφύλιες συγκρούσεις.  

    Οι διαμάχες ανάμεσα στους επαναστατημένους Έλληνες και οι εμφύλιες 

συγκρούσεις εμφανίζονται ως μια άκρως ατυχής στιγμή του εθνικού εαυτού η οποία 

είναι εμφανής σε όλα τα εγχειρίδια της περιόδου 1975- 2019 που μελετήθηκαν στην 

παρούσα εργασία. Χαρακτηριστικό των αναφορών αυτών είναι η διχόνοια, η οποία, 

μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρείται να παρουσιαστεί ως έμφυτο στοιχείο που 

χαρακτηρίζει το ελληνικό έθνος και το οποίο υπάρχει ως χαρακτηριστικό του από την 

αρχαιότητα. Επίσης, όσον αφορά τις εμφύλιες συγκρούσεις τονίζεται ο αρνητικός 

αντίκτυπος που είχαν αυτές στην ενότητα και την ομοψυχία των Ελλήνων και τα 

καταστρεπτικά τους αποτελέσματα για την επανάσταση. Οι αναφορές στους εμφυλίους 
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πολέμους κατά τη διάρκεια της επανάστασης συνοδεύονται και από έντονο διδακτικό 

ύφος σύμφωνα με το οποίο μόνο όταν υπάρχει ενότητα στο εσωτερικό του εθνικού 

εαυτού είναι δυνατό να υπάρξει πρόοδος και επιτυχία στο οποιοδήποτε εγχείρημα. 

Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα εγχειρίδια εστιάζουν μόνο στα καταστρεπτικά 

αποτελέσματα των εμφύλιων συγκρούσεων χωρίς να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις 

πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις και διεκδικήσεις που οδήγησαν σε αυτές. Με αυτό 

τον τρόπο παρουσιάζεται ο εθνικός εαυτός ως ομοιογενής και οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση στο εσωτερικό του απορρίπτεται ως επικίνδυνη για την ενότητα του 

έθνους. (Αβδελά, 1998: 44) 

    Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της 

επανάστασης προβάλλεται ιδιαίτερα η συμβολή των ελληνικών παροικιών και των 

επιφανών Ελλήνων του εξωτερικού. Οι ελληνικές  παροικίες στις μεγάλες 

ευρωπαϊκές πόλεις αναδεικνύονται σε πολιτιστικά κέντρα του εθνικού εαυτού από 

όπου ξεκινά ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και αφυπνίζεται το επαναστατικό πνεύμα 

του απανταχού ελληνισμού. Αρκετές είναι επίσης οι αναφορές σε Έλληνες που 

κατείχαν σημαντικά αξιώματα σε χώρες του εξωτερικού και βοήθησαν με διάφορους 

τρόπους την ελληνική επανάσταση. Τονίζεται η υψηλή μόρφωσή τους, η πίστη σε 

ηθικές αξίες και ιδανικά καθώς επίσης και η αγάπη τους για την πατρίδα και η 

αφοσίωση στο έθνος και τα συμφέροντά του. Οι περιγραφές αυτές επομένως αποκτούν 

και ηθοπλαστικό χαρακτήρα και προσπάθεια ενστάλαξης ορισμένων αξιών στους 

μαθητές απομακρύνοντας το μάθημα της ιστορίας από τον επιστημονικό του 

χαρακτήρα και εισάγοντας άλλους εξωιστορικούς, κυρίως, στόχους. (Αδάμου- Ράση, 

2004: 334) Επιπλέον, οι αναφορές αυτές εξυπηρετούν την ανάδειξη του κύρους του 

εθνικού εαυτού και τη σύνδεσή του με την Ευρώπη2. 

    Όσον αφορά τον εθνικό άλλο οι εικόνες που διαμορφώνονται διαφέρουν αρκετά για 

κάθε λαό. Έτσι, λοιπόν, οι περισσότερες αρνητικές περιγραφές αφορούν τους 

 
2   Στο πλαίσιο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού οι Έλληνες που ζουν κάτω από την Οθωμανική 
κυριαρχία εμφανίζονται ως άμεσοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Αυτή η άποψη προβάλλεται από 
τους λόγιους της εποχής ως ιδεολογικό έρεισμα της επανάστασης. Στην εδραίωση αυτής της 
αντίληψης συνέβαλε και η αποδοχή της από τους Ευρωπαίους λόγιους και φιλέλληνες οι οποίοι 
επηρεασμένοι από τη γενικότερη άνθιση της μελέτης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη δυτική 
Ευρώπη εκείνη την εποχή οραματίζονται την ίδρυση ενός ελληνικού κράτους. (Ζέρβας, 2018: 69- 71, 
Κρεμμυδάς, 2016: 45, Δερτιλής, 2018: 235- 236) Αυτό το ενδιαφέρον για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό 
τονίζεται αρκετές φορές μέσα στα εγχειρίδια που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία προκειμένου 
να αναδειχθεί το κύρος του εθνικού εαυτού και να τονιστεί εναργέστερα η συμβολή του στην 
πολιτισμένη Δύση αλλά και η αυτονόητη ένταξή του σε αυτήν παρά στην απολίτιστη Ανατολή. 
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γειτονικούς βαλκανικούς λαούς και κυρίως τους Οθωμανούς Τούρκους. Αντίθετα, 

απέναντι στους λαούς της Ευρώπης διαμορφώνεται μία εξαιρετικά αντιφατική στάση 

άλλοτε ιδιαίτερα θετική και άλλοτε αρνητική ανάλογα με τη στάση των χωρών αυτών 

απέναντι στον εθνικό εαυτό. 

    Οι Οθωμανοί Τούρκοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες αρνητικές αναφορές και 

αναδεικνύονται ως ο κατεξοχήν εθνικός άλλος η εικόνα του οποίου διαμορφώνεται σε 

πλήρη αντιπαραβολή με την εικόνα του εθνικού εαυτού. Εμφανίζονται, ιδίως στα 

παλαιότερα εγχειρίδια, του 20ου αιώνα, ως οι προαιώνιοι εχθροί του εθνικού εαυτού, 

οι οποίοι προσπαθούν με κάθε μέσο να εξολοθρεύσουν και να εξαφανίσουν από τον 

κόσμο το ελληνικό έθνος. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο η αίσθηση μιας συνεχούς 

απειλής του εθνικού εαυτού από κάποιον εξωτερικό κίνδυνο πάνω στην οποία 

βασίζεται η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας μέσω των εγχειριδίων. 

(Φραγκουδάκη, 1997: 143) Επιπλέον, τονίζεται σε μεγάλο βαθμό η βιαιότητα και η 

αγριότητα των Οθωμανών η οποία, μάλιστα, συνδέεται και με τη θρησκεία τους. 

Αναδεικνύεται και πάλι μια αξιολογική αντίθεση σύμφωνα με την οποία οι λαοί της 

Ανατολής ιεραρχούνται ως κατώτεροι και  χωρίς σπουδαίο πολιτισμό, ενώ οι λαοί της 

Ευρώπης, στους οποίους εντάσσεται και ο εθνικός εαυτός, ως πολιτισμικά ανώτεροι 

και ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι σε όλα τα επίπεδα. 

    Αντίθετα, όσον αφορά τις περιγραφές των εγχειριδίων που σχετίζονται με  τη 

στρατιωτική οργάνωση των Οθωμανών παρατηρείται ότι αυτές στο σύνολό τους 

είναι θετικές. Προβάλλεται η καλή οργάνωση του οθωμανικού στρατού και στόλου 

καθώς επίσης και ο σύγχρονος εξοπλισμός και ο μεγάλος αριθμός του προσωπικού 

τους. Εξαίρονται, ακόμη, οι στρατηγικές ικανότητες και η εμπειρία των οθωμανών 

αξιωματικών που ηγούνται των πολεμικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η θετική αυτή 

προβολή της στρατιωτικής οργάνωσης των Οθωμανών εξυπηρετεί την ανάδειξη του 

κύρους και της γενναιότητας του εθνικού εαυτού άλλοτε για να τονίσει ότι παρά την 

ατυχή για τους Έλληνες έκβαση της μάχης, αυτοί δεν δείλιασαν και θυσιάστηκαν για 

την πατρίδα τους, είτε για να προβάλει ακόμη περισσότερο την ανδρεία και την 

ικανότητα των Ελλήνων, οι οποίοι αν και λιγότεροι, χωρίς εξοπλισμό και καλή 

οργάνωση καταφέρνουν να επικρατήσουν έναντι πολύ μεγαλύτερων και οργανωμένων 

στρατευμάτων.  
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    Αναφορικά με τους Αλβανούς, αυτοί εμφανίζονται αποκλειστικά στα δύο 

παλαιότερα εγχειρίδια του 1974 και του 1979, ενώ στα επόμενα δεν υπάρχει καμία 

αναφορά σε αυτούς. Οι αναφορές αυτές είναι στο σύνολό τους αρνητικές και 

δημιουργούν εικόνες εχθρού για τον γειτονικό λαό. Επιχειρείται η διαμόρφωση μίας 

στερεοτυπικής αρνητικής αντίληψης για τους Αλβανούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως 

βίαιοι και απάνθρωποι, αναξιόπιστοι και πανούργοι, οι οποίοι προσπαθούν είτε με 

τη βία είτε με δόλια μέσα να βλάψουν τον εθνικό εαυτό για να εξυπηρετήσουν τα δικά 

τους συμφέροντα. Στις περιγραφές των εν λόγω εγχειριδίων τονίζονται τα αρνητικά 

στοιχεία του χαρακτήρα των Αλβανών κυρίως μέσα από τις αναφορές στο χαρακτήρα 

των ηγετικών τους προσωπικοτήτων καθώς επίσης και η εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά 

τους στις πολεμικές συγκρούσεις με τον εθνικό εαυτό. Εμφανίζονται, ακόμη, ως 

συνεργάτες των Οθωμανών που επιστρατεύονται για να καταπνίξουν κάθε 

επαναστατική ενέργεια των Ελλήνων.  

    Αξίζει να σημειωθεί ότι στα υπόλοιπα εγχειρίδια υπάρχει πλήρης αποσιώπηση των 

Αλβανών καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά, αρνητική, ουδέτερη ή θετική σε αυτούς. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ αρνητικές εικόνες που διαμορφώνονται για 

τους Αλβανούς στα δύο προηγούμενα εγχειρίδια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από τη 

δεκαετία του 1990 και μετά επιχειρείται μία αποκλιμάκωση της αρνητικής 

στερεοτυπικής εικόνας που διαμορφώνεται από τα σχολικά εγχειρίδια για τους 

Αλβανούς. Ωστόσο, η όποια αρνητική αναφορά αίρεται μέσω της αποσιώπησης και 

δεν επιχειρείται η ανασκευή των αρνητικών στερεότυπων αντιλήψεων. 

    Αναφορές στους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς υπάρχουν ελάχιστες και μόνο σε 

δύο από τα ερευνώμενα εγχειρίδια. Στα δύο παλαιότερα εγχειρίδια, του 1974 και του 

1979, αποσιωπώνται καθώς δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτούς. Αναφορές σε 

άλλους βαλκανικούς λαούς υπάρχουν στα βιβλία των Δ. Ακτύπη (1990) και Μ. 

Ρεπούση (2006). Οι αναφορές στα βιβλία αυτά έχουν θετικό πρόσημο καθώς τονίζεται 

η αρμονική συμβίωση των λαών αυτών (Σέρβων, Ρουμάνων, Βουλγάρων κ.α.) με 

τον εθνικό εαυτό κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας καθώς επίσης και η 

ανταλλαγή πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων. Τονίζονται ακόμη οι κοινές 

επιδιώξεις για ανεξαρτησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στους Αλβανούς. Στο πιο πρόσφατο εγχειρίδιο, του Ι. Κολιόπουλου (2012), 

παρατηρείται, ωστόσο, μία παλινδρόμηση καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά στους 
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βαλκανικούς λαούς. Στην περίπτωση αυτή μέσω της αποσιώπησης δεν  υπάρχουν 

αρνητικές αναφορές, ταυτόχρονα όμως, αποφεύγεται και οποιαδήποτε θετική αναφορά 

σε αυτούς καθώς επίσης και οποιαδήποτε συσχέτιση του εθνικού εαυτού με τους 

υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς. 

    Παρατηρείται, πάντως, και σε αυτή την περίπτωση ότι από τη δεκαετία του 1990 και 

μετά στα σχολικά βιβλία επιχειρείται η άρση των αρνητικών στερεοτυπικών 

εικόνων για τους βαλκανικούς λαούς και η ανακατασκευή τους στην κατεύθυνση της 

αρμονικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης. Η τάση αυτή γίνεται πιο εύκολα κατανοητή 

αν συσχετιστεί με την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος στις χώρες αυτές από τη 

δεκαετία του 1990 και αργότερα και την συνακόλουθη αλλαγή της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής απέναντι στις χώρες αυτές. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι στα 

σχολικά εγχειρίδια ιστορίας αντικατοπτρίζονται οι επιδιώξεις της εκάστοτε πολιτικής 

ηγεσίας, η οποία επιδιώκει την εισαγωγή εξωιστορικών σκοπών και στόχων στο 

μάθημα της ιστορίας προκειμένου να εξυπηρετήσει τις σκοπιμότητές της. (Αδάμου- 

Ράση, 2004: 334) 

    Όσον αφορά τις τρεις μεγάλες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) η εικόνα που 

επιχειρείται να διαμορφωθεί για αυτές τις χώρες είναι εξαιρετικά αντιφατική. 

Υπάρχουν εξίσου τόσο θετικές όσο και αρνητικές αναφορές για τις χώρες αυτές στα 

περισσότερα εγχειρίδια που ερευνώνται στην παρούσα εργασία. Παρατηρείται ότι οι 

χώρες αυτές κατηγορούνται για καιροσκοπισμό και ιδιοτέλεια όταν η εξωτερική 

πολιτική τους δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εθνικού εαυτού, ενώ όταν ευνοούν 

την επανάσταση και τα συμφέροντα των Ελλήνων εμφανίζονται ως προστάτιδες 

δυνάμεις οι οποίες ενδιαφέρονται και εκτιμούν τον εθνικό εαυτό για τα κατορθώματά 

του. 

    Οι αναφορές των εγχειριδίων που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική της 

Ρωσίας είναι διττές. Σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργείται αρνητική εικόνα για τη 

Ρωσία η οποία εμφανίζεται να χρησιμοποιεί τους υποδουλωμένους Έλληνες και να 

εκμεταλλεύεται τον πόθο τους για ανεξαρτησία από την οθωμανική κυριαρχία 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα και τις πολεμικές και τις 

διπλωματικές της επιδιώξεις. Έτσι, λοιπόν, υποκινεί τους Έλληνες σε επαναστάσεις 

μόνο όταν έρχεται σε αντιπαραθέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία προκειμένου 

να λειτουργήσουν αυτοί ως αντιπερισπασμός. Μόλις, όμως, διευθετήσει της διαφορές 
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της, εγκαταλείπει τους Έλληνες στις άγριες διαθέσεις των Οθωμανών. Από την άλλη 

πλευρά, σε αρκετές περιπτώσεις η Ρωσία εμφανίζεται ως προστάτιδα δύναμη του 

ελληνισμού καθώς επίσης και των χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας τους οποίους δέχεται στα εδάφη της και τους τοποθετεί σε υψηλά 

αξιώματα. Επίσης, θετικές είναι οι αναφορές που σχετίζονται με την επέμβασή της 

στην τελική διευθέτηση του ελληνικού ζητήματος.  

    Η Αγγλία και η Γαλλία παρουσιάζονται ως επί το πλείστον θετικά στα εγχειρίδια 

του δείγματος. Εμφανίζονται ως προστάτιδες δυνάμεις του εθνικού εαυτού, οι οποίες  

θαυμάζουν τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, θεωρούν τους 

σύγχρονους Έλληνες άμεσους απόγονους των αρχαίων και επιθυμούν να τους 

βοηθήσουν να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Ωστόσο, υπάρχουν και ελάχιστες 

αρνητικές αναφορές που σχετίζονται με την αρχική αρνητική στάση τους απέναντι 

στην ελληνική επανάσταση στο πλαίσιο της Ιερής Συμμαχίας. Και σε αυτή την 

περίπτωση όμως η αρνητική εικόνα μετριάζεται καθώς τονίζεται ότι η πολιτική αυτή 

ήταν αποτέλεσμα της επιρροής της Αυστρίας.  

    Συνολικά οι τρεις μεγάλες δυνάμεις παρουσιάζονται με ιδιαίτερα θετικές αναφορές 

σε όλα τα εγχειρίδια στην περίπτωση της ναυμαχίας του Ναβαρίνου καθώς επίσης και 

στις αναφορές που σχετίζονται με την επέμβασή τους στο ελληνικό ζήτημα και την 

αναγνώριση από μέρους τους του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.  Σε αυτό το 

σημείο είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι στο εγχειρίδιο της συγγραφικής ομάδας 

της Μ. Ρεπούση (2006) δεν υπάρχουν αναφορές θετικές ή αρνητικές σε κάθε μία χώρα 

από αυτές. Υπάρχει όμως μία συλλογική αναφορά με τον όρο «Μεγάλες Δυνάμεις» στην 

οποία προβάλλεται η αρνητική στάση των χωρών αυτών απέναντι στην ελληνική 

επανάσταση  η οποία στη συνέχεια μεταβάλλεται και γίνεται ευνοϊκή για την επίλυση 

του ελληνικού ζητήματος. 

     Αναφορικά με την Αυστρία, αυτή συγκεντρώνει πληθώρα αρνητικών αναφορών 

στο σύνολο σχεδόν των εγχειριδίων. Δημιουργείται μία εξαιρετικά αρνητική εικόνα 

για τους Αυστριακούς οι οποίοι στα δύο παλαιότερα εγχειρίδια, του Καφεντζή (1974) 

και των Διαμαντόπουλου και Κυριαζόπουλου (1979), χαρακτηρίζονται ως 

«μισέλληνες» και «φιλότουρκοι» και οι οποίοι προσπαθούν με κάθε μέσο να 

υπονομεύσουν των αγώνα του εθνικού εαυτού για ανεξαρτησία. Επίσης, η Αυστρία 

αναδεικνύεται ως ηγετική μορφή στο πλαίσιο της Ιερής Συμμαχίας και υπεύθυνη για 
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την αρνητική στάση και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην 

επανάσταση των Ελλήνων αφού έχει την ικανότητα να τους ασκεί ισχυρή επιρροή. 

Εξαίρεση αποτελεί το εγχειρίδιο της Μ. Ρεπούση (2006) στο οποίο δεν γίνεται καμία 

αναφορά στην Αυστρία. Υπάρχει, βέβαια, μία έμμεση αναφορά μέσω της Ιερής 

Συμμαχίας και της αρνητικής στάσης που αυτή κράτησε απέναντι στην ελληνική 

επανάσταση. 

    Όσον αφορά τις Η.Π.Α. υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στη στάση τους απέναντι 

στους επαναστατημένους Έλληνες οι οποίες προέρχονται  από το εγχειρίδιο της 

συγγραφικής ομάδας του Ι. Κολιόπουλου (2012), ενώ στα προηγούμενα εγχειρίδια δεν 

υπάρχει κάποια αναφορά. Οι αναφορές αυτές αξιολογούνται κυρίως ως θετικές καθώς 

προβάλλεται η θετική στάση των Η.Π.Α. και του Αμερικανού προέδρου απέναντι 

στην Επανάσταση του 1821. Εκφράζεται, βέβαια, και μία απογοήτευση προβάλλοντας 

την ουδέτερη στάση των Η.Π.Α. απέναντι στο ελληνικό ζήτημα οι οποίες στήριξαν την 

επανάσταση μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών. 

    Τέλος, η πλειοψηφία των θετικών αναφορών στον εθνικό άλλο σχετίζονται με τους 

φιλέλληνες. Ο φιλελληνισμός αναδεικνύεται σε πολύ σημαντικό παράγοντα που 

επηρέασε θετικά την έκβαση της ελληνικής επανάστασης. Οι αναφορές στους 

φιλέλληνες είναι εξαιρετικά θετικές στο σύνολο των εγχειριδίων που μελετήθηκαν 

στην παρούσα εργασία. Τονίζεται η αμέριστη συμπαράσταση και η βοήθεια που 

παρείχαν οι φιλέλληνες στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία τόσο σε επίπεδο 

οικονομικό όσο και σε συμμετοχή αρκετών σημαντικών προσωπικοτήτων του 

εξωτερικού στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών. Επιπλέον, το ρεύμα 

του φιλελληνισμού που αναπτύχθηκε στις χώρες του δυτικού κόσμου προβάλλεται ως 

κομβικός παράγοντας που συνετέλεσε  στην αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής των 

χωρών αυτών και στην επέμβασή τους για την δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού 

κράτους. Ακόμη, οι φιλέλληνες εμφανίζονται ως λάτρεις του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού και με τη στάση τους  

    Συνοψίζοντας, μέσα από την διαχρονική έρευνα των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας 

της Στ΄ Δημοτικού της περιόδου 1974- 2019 αποδεικνύεται ότι σε αυτά διατηρούνται 

σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του εθνικιστικού λόγου και ο εθνοκεντρισμός. 

Προβάλλεται η ανωτερότητα του εθνικού εαυτού, ενώ παράλληλα επιχειρείται η 

διαμόρφωση αρνητικών στερεότυπων αντιλήψεων και εικόνων εχθρού για τον εθνικό 
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άλλο, η αναπαράσταση του οποίου δομείται σε πλήρη αντιπαραβολή με την 

αναπαράσταση του εθνικού εαυτού.  

    Πιο συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα εγχειρίδια της μεταπολιτευτικής περιόδου, του 

Καφεντζή (1974) και των Διαμαντόπουλου, Κυριαζόπουλου (1979) τα εθνοκεντρικά 

στοιχεία είναι πολύ έντονα. Εκθειάζεται ο εθνικός εαυτός καθώς τονίζονται συνεχώς 

τα προτερήματά του και η πολιτισμική ανωτερότητα του σε σύγκριση με τους άλλους 

λαούς. Ταυτόχρονα, προβάλλεται η θυματοποίηση του εθνικού εαυτού, ο οποίος είναι 

συνεχώς ο αποδέκτης της ακραίας βίας, των άγριων διαθέσεων και των ιδιοτελών 

σκοπιμοτήτων του εθνικού άλλου που προσπαθεί να εξολοθρεύσει το ελληνικό έθνος. 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η αίσθηση ότι ο εθνικός εαυτός βρίσκεται κάτω από 

τη μόνιμη απειλή των εθνικών άλλων από τους οποίους πρέπει να προστατευθεί. Από 

την άλλη πλευρά, οι άλλοι λαοί κυρίως οι γειτονικοί παρουσιάζονται με άκρως 

αρνητικές εικόνες ως προαιώνιοι εχθροί τους έθνους, ενώ κυριαρχούν οι εκτενείς και 

συναισθηματικά φορτισμένες περιγραφές εναντίον των λαών αυτών οι οποίες 

δημιουργούν αισθήματα μίσους και εχθρότητας και φανατίζουν τους μαθητές. Και οι 

ευρωπαϊκοί λαοί όμως εμφανίζονται να εκμεταλλεύονται και να καιροσκοπούν σε 

βάρος του εθνικού εαυτού, ενώ η βοήθειά τους έχει ιδιοτελή κίνητρα.  

    Στο επόμενο εγχειρίδιο, της συγγραφικής ομάδας Ακτύπη (1990) οι αρνητικές 

αναφορές στον εθνικό άλλο περιορίζονται, ενώ παράλληλα αποφεύγονται οι 

συναισθηματικά φορτισμένες περιγραφές άσκησης ακραίας βίας και από τις δύο 

πλευρές. Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στην αρμονική συμβίωση και 

αλληλεπίδραση του εθνικού εαυτού με τους γειτονικούς λαούς κατά τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ μειώνονται και οι αρνητικές αναφορές στις ευρωπαϊκές 

χώρες και τονίζεται η θετική συμβολή τους στην επανάσταση του 1821. Ωστόσο, 

παραμένουν αρκετά εθνοκεντρικά στοιχεία αφού κεντρικός άξονας της αφήγησης είναι 

ο εθνικός εαυτός στον οποίο αποδίδονται μόνο θετικά χαρακτηριστικά.  

    Στο επόμενο εγχειρίδιο, της συγγραφικής ομάδας Ρεπούση (2006) παρατηρείται μία 

σημαντική βελτίωση όσον αφορά την απεικόνιση του εθνικού εαυτού και του εθνικού 

άλλου κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821. Περιορίζεται στο ελάχιστο η 

προβολή αρνητικών στερεότυπων εικόνων για τους εθνικούς άλλους, ενώ εκλείπουν οι 

περιγραφές βίαιων και συναισθηματικά φορτισμένων σκηνών. Ταυτόχρονα υπάρχει 

μία θετική προσέγγιση των βαλκανικών λαών στη βάση της αρμονικής συνύπαρξης. 
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Επιπλέον, επιχειρείται μία πιο ουδέτερη και αντικειμενική παρουσίαση του εθνικού 

εαυτού για τον οποίο δεν προβάλλονται στερεότυπες εικόνες. Ωστόσο, ο εθνικός 

εαυτός παραμένει ο κεντρικός άξονας της ιστορικής αφήγησης και οι άλλοι λαοί 

γίνονται αντιληπτοί μέσω της αλληλεπίδρασής τους με αυτόν.  

    Τέλος, στο εν χρήσει εγχειρίδιο της συγγραφικής ομάδας Κολιόπουλου (2012) 

παρατηρείται μία παλινδρόμηση καθώς σε αυτό το βιβλίο εντοπίζονται 

χαρακτηριστικά των εγχειριδίων των προηγούμενων δεκαετιών. Οι άμεσες αρνητικές 

αναφορές στον εθνικό άλλο είναι βέβαια περιορισμένες σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο, τα 

εθνοκεντρικά στοιχεία είναι έντονα στις αναπαραστάσεις που επιχειρούνται να 

διαμορφωθούν για τον εθνικό εαυτό ο οποίος εκθειάζεται και προβάλλεται με 

στερεότυπες ιδιαίτερα θετικές εικόνες. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποσιωπώνται όλοι οι γειτονικοί λαοί, εκτός, βέβαια, από 

τους Οθωμανούς Τούρκους, και δεν υπάρχει καμία αναφορά στην συνύπαρξη του 

εθνικού εαυτού με άλλους λαούς. 

    Συμπερασματικά, γίνεται φανερό ότι στα εγχειρίδια ιστορίας της περιόδου 1975- 

2019 υπάρχει μία μικρή σταδιακή βελτίωση, από τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές 

του 21ου αιώνα, όσον αφορά τις αναπαραστάσεις του εθνικού εαυτού και του εθνικού 

άλλου, ο εθνοκεντρισμός, ωστόσο, παραμένει κυρίαρχος στα εγχειρίδια αυτά παρά τις 

μικρές βελτιώσεις που επιχειρήθηκαν. Επιπλέον, ο αργός εκσυγχρονιστικός ρυθμός 

των εγχειριδίων φαίνεται να αναχαιτίζεται με την κυκλοφορία του πιο πρόσφατου 

εγχειριδίου το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις επιστρέφει σε παλαιότερες αντιλήψεις για 

τη σχολική ιστορία.  

    Ακόμη, η περίπτωση της επανάστασης του 1821, όπως αποδείχτηκε και στην 

παρούσα έρευνα, χρησιμοποιείται και για την εισαγωγή εξωιστορικών στόχων στο 

μάθημα της ιστορίας και για διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών μέσω 

της ενστάλαξης ορισμένων αξιών και της ιδεολογικής χειραγώγησης που επιχειρείται 

από την εκάστοτε εξουσία. Είναι γνωστή άλλωστε η λειτουργία της σχολικής ιστορίας 

στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος 

της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η σχολική ιστορία αναδείχθηκε ήδη από 

τον 19ο αιώνα ως εργαλείο διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας και μέσω της 

διδασκαλίας της επιδιώκεται η παρουσίαση του ελληνικού έθνους ως φυσικής, 

υπερχρονικής και υπερτοπικής οντότητας, η οποία διατηρεί αναλλοίωτα τα 
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χαρακτηριστικά της συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτύπωση της εθνικής 

συνοχής και της κοινωνικής ενότητας. (Αβδελά, 1997: 42,  Αδάμου- Ράσση, 2004: 334)  

    Τα παραπάνω σε συνδυασμό και με την πολιτική του ενός και μοναδικού σχολικού 

εγχειριδίου ανά τάξη και ανά γνωστικό αντικείμενο καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την 

οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισμού της σχολικής ιστορίας όπως επίσης και την 

αναθεώρηση των εγχειριδίων ιστορίας καθώς μέσω αυτών εξυπηρετούνται παράλληλα 

και άλλες πολιτικές και κοινωνικές σκοπιμότητες οι οποίες βρίσκονται έξω από το 

γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι χρειάζεται να γίνουν 

ακόμη πολλά βήματα και να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια προκειμένου να καταστούν 

τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας αντικειμενικά, επιστημονικά επαρκή και απαλλαγμένα 

από εξωιστορικές σκοπιμότητες. 
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