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(Χ. ΚΑΡΤΣΑΚΑ) 

 

Με αφορμή τη σημερινή ημερίδα θα προσπαθήσω  να αναλύσω τον 

καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην προσπάθεια αποτροπής των νέων να 

γνωρίσουν  τη θεωρία του σοσιαλισμού – κομμουνισμού.  

Η αναγκαιότητα ανάδειξης του συγκεκριμένου θέματος έγκειται στη 

συνειδητοποίηση ότι η ταξική συνείδηση αρχίζει να διαμορφώνεται στην εφηβική 

ηλικία. Πολύ συχνά ο έφηβος εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την αδικία που 

βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του. Προσπαθεί να ερμηνεύσει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει, αναζητά και προσεγγίζει τα θέματα με έντονο ενθουσιασμό. Την 

παρορμητικότητα των νέων για αλλαγή της κατάστασης έρχεται να εμποδίσει 

οργανωμένα και στοχευμένα το καπιταλιστικό σύστημα με φορέα την εκπαίδευση 

και τα προγράμματα σπουδών. 

Το μάθημα της Ιστορίας αποτελεί τον βασικό πυλώνα κατευθυνόμενης 

γνώσης. Σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, βασικός σκοπός της 

διδασκαλίας του μαθήματος, είναι  «η ενεργοποίηση του συναισθήματος και της 

φαντασίας  των μαθητών/-τριών, στοιχεία που καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη 

τους, εξίσου σημαντική για την  ανάπτυξη τη ιστορικής σκέψης τους».1 Από τα 

παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η βαθιά μελέτη των γεγονότων θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω γνώση, προβληματισμό, συγκρίσεις και εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με τον ιστορικό ρόλο των λαών, που φυσικά, δεν 

εντάσσεται στους στόχους του μαθήματος.  

 Οι μαθητές καλούνται να διδαχθούν την Ιστορία «με την παράλληλη χρήση 

των ιστορικών πηγών ως διδακτικού μέσου στο οποίο  εντάσσεται η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων απαραίτητων για την προσέγγιση και την  κατανόηση του ιστορικού 
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γίγνεσθαι».2 Ό όρος «δεξιότητα» δεν επιλέχθηκε τυχαία. Εμπεριέχει περιοριστικές 

έννοιες σε αντίθεση με τον όρο ικανότητα ο οποίος περικλείει και τις μεθοδολογικές 

ικανότητες στις οποίες στηρίζεται η μελέτη της Ιστορίας. Αξίζει να απισημάνουμε ότι 

η χρήση του όρου δεξιότητα/ δεξιότητες αποτελεί οδηγία του ΟΑΣΑ και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

 Πρώτο παράδειγμα συστηματικής προσπάθειας διαμόρφωσης 

αντιμαρξιστικής συνείδησης των μαθητών αποτελεί η διδασκαλία της Αρχαίας 

Ιστορίας στην Α΄Γυμνασίου, η οποία επικεντρώνεται στη γραμμική πορεία των 

γεγονότων, χωρίς, να έχει διευκρινιστεί το πιο βασικό, ότι η βασική μονάδα 

παραγωγής ήταν οι δούλοι, αυτοί ήταν η κινητήριος δύναμη των αρχαίων 

κοινωνιών. Έτσι η εκμετάλλευση της εργασίας τους προβάλλεται ως κάτι το 

φυσιολογικό και η κοινωνική τους θέση αποτελεί  μία σταθερά με την απαραίτητη 

και αναγκαία για το σύστημα διάρκεια. Αρκεί, ωστόσο, να αναφερθεί σε αυτούς η 

θέση του Αριστοτέλη για τον δούλο, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «όργανον τι» 

(Πολιτικά I 4,1253b), δηλαδή ως χρηστικό αντικείμενο. Αυτή η αναφορά μπορεί να 

αποτελέσει αφετηρία για βαθύ προβληματισμό των μαθητών σε σχέση με τη θέση 

ανθρώπου- δούλου και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει κάθε τάξη στην ιστορική 

εξέλιξη. Στοχευμένα, όμως, αποκρύπτεται ο ρόλος του δούλου και υπερτονίζονται 

οι ευγενείς οι οποίοι αποκαλούνται κυρίαρχη τάξη.      

Επιπροσθέτως, η έννοια της πόλης- κράτους δε διδάσκεται ως βασική μορφή 

πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης της αρχαίας κοινωνίας3, που ως στόχο έχει την 

εδαφική της επέκταση και την πολιτική και  οικονομική κυριαρχία. Αντιθέτως, 

εξαίρεται ο ρόλος της με στόχο τη διαμόρφωση μιας κανονιστικής αντίληψης  των 

μαθητών. Επιπλέον, οι πολεμικές επιχειρήσεις των ισχυρών πόλεων και συμμαχιών 

στην αρχαιότητα διδάσκονται απλά ως πολεμικά γεγονότα και δε συνδέονται με τις  

επιδιώξεις της πόλης για εκμετάλλευση των κατακτημένων περιοχών Επίσης, το 

φαινόμενο του αποικισμού διδάσκεται ως μια διαδικασία μετακίνησης πληθυσμών, 

χωρίς να διερευνώνται τα κοινωνικοπολιτικά αίτια. Αποκρύπτεται, ο καταπιεστικός 

 
2 ΙΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ Α’ Β’ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 2021 
3  



3 

 

ηγετικός ρόλος της Αθήνας σε σχέση με τις συμμαχικές πόλεις, για να μην 

αμισβητηθεί στη σκέψη των μαθητών ο ρόλος των σύγχρονων ιμπεριαλιστικών 

δυνάμεων.   

Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Α΄Γυμνασίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι δραστηριότητες που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι μαθητές. 

Χαρακτηρίζονται από ένα στείρο φορμαλισμό με ελάχιστη ή και καμία ουσιαστική 

μελέτη των ιστορικών πηγών και από μια φανερά επιφανειακή προσέγγιση, η οποία 

διόλου δεν υπηρετεί το περιεχόμενο της ιστορικής επιστήμης. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αυτών των κατ΄ επίφαση δραστηριοτήτων είναι τα ακόλουθα: «α)Να 

σχεδιάσουν πίνακα με τους πολιτειακούς θεσμούς του τιμοκρατικού πολιτεύματος 

και τα χαρακτηριστικά του καθενός.      

β)Να συντάξουν έναν κατάλογο με τα έργα που έκανε ο Πεισίστρατος για την Αθήνα 

και να συζητήσουν για την πολιτική δράση του»4. Δηλαδή, ιστορικά θέματα που 

συμβάλλουν στην κατανόηση της διάκρισης των τάξεων ανάλογα με το εισόδημα 

των πολιτών και στην πολιτική της τυραννίδας του Πεισίστρατου περιορίζονται στη 

σύνταξη ενός καταλόγου. Αυτές οι δραστηριότητες εμποδίζουν στοχευμένα την 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών και τους οδηγούν σε γνώση η οποία 

εγκλωβίζεται σε καθορισμένα πλαίσια. Η διάκριση των τάξεων θεωρείται δεδομένη 

και, φυσικά, δεν υφίσταται λόγος μελέτης του ρόλου κάθε τάξης στην οικονομία της 

πόλης – κράτους της Αθήνας, γιατί η μελέτη κάθε κοινωνικής τάξης θα οδηγήσει στο 

ερώτημα ποιος πλουτίζει από την εκμετάλλευση των δούλων. 

 Η διδασκαλία της Νεότερης και Σύχρονης Ιστορίας στη Γ΄ Γυμνασίου, 

αποτελεί σταθμό στην ιδεολογική αναζήτηση των νέων, καθώς τα ιστορικά 

γεγονότα  που διδάσκονται είναι πολύ πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους. Ο 

Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση, η Βιομηχανική Επανάσταση και η 

εμφάνιση των σοσιαλιστικών ιδεών, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ρωσική 

Επανάσταση, ο Φασισμός στην Ευρώπη, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος  ο ρόλος της 

Ναζιστικής Γερμανίας και ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης, αποτελούν ιστορικά 

ζητήματα που προβληματίζουν, ιδιαίτερα, τους μαθητές. Τα γεγονότα του 19ου και 
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20ου αιώνα αποτελούν τον βασικό μοχλό αντικομμουνιστικής – αντισοβιετικής 

προπαγάνδας  στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί φυσικών δικαιωμάτων, η 

θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, η γενική βούληση δε διδάσκονται σε 

συνδυασμό με τις ανάγκες  που προέκυψαν κατά τον 18ο και 19ο αιώνα και με την 

ανερχόμενη κυρίαρχη θέση της αστικής τάξης και την εμφάνιση της εργατικής. Στο 

δικαίωμα της αντίστασης με βάση το κοινωνικό συμβόλαιο δε διασαφηνίζεται ποιος 

έχει το δικαίωμα αντίστασης στην εξουσία. Έτσι, αφήνεται να εννοηθεί ότι τα 

ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα αποκτούν ξαφνικά  δικαιώματα.  Φυσικά, αυτή η 

αντίληψη έρχεται να ανατραπεί, όταν διδάσκεται η Βιομηχανική Επανάσταση και οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται τη σκληρή εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, της 

γυναικείας και παιδικής εργασίας.  

Η Οκτωβριανή Επανάσταση, διδάσκεται χωρίς να προσδιορίζεται ότι 

οδήγησε στην ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και στην ανάδυση ενός 

νέου κόσμου σοσιαλιστικού. Καμία απολύτως σύνδεση δε γίνεται με τη μαρξιστική 

θεωρία και ο ιστορικός ρόλος της εργατικής τάξης, φυσικά, παραλείπεται. Η 

επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα 

αναφέρεται επιγραμματικά. Στις δραστηριότητες του Νέου Αναλυτικού 

Προγράμματος,  σχετικά  με την Οκτωβριανή Επανάσταση, δίνεται  «εργασία  με 

θέμα την παρουσίαση των αλλαγών που επέφερε στην παγκόσμια ιστορία η 

Οκτωβριανή Επανάσταση αντλώντας υλικό από τη λογοτεχνία και τον 

κινηματογράφο»5. Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος αντικαθιστούν έτσι τις 

ιστορικές πηγές.  

 Η περίοδος του Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση παρουσιάζεται ως εποχή «των 

διωγμών του λαού με συχνά βίαιες μεθόδους (εκτοπίσεις, δήμευση της γης των 

εύπορων αγροτών, διώξεις) και με μεγάλο κοινωνικό κόστος»6. Επιπλέον, 

αναφέρεται ότι «σχεδόν όλες οι εξουσίες συγκεντρώθηκαν στην κορυφή  της 

κρατικής ηγεσίας. Οσοι κρινόταν ότι μπορούσαν να απειλήσουν το καθεστώς 
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διώκονταν ανελέητα. Την περίοδο 1936 -1938 εκτελέστηκαν ως υπονομευτές  του 

καθεστώτος μετά από δίκες-παρωδίες, οι περισσότεροι από τους μπολσεβίκους 

ηγέτες που είχαν πάρει μέρος στην επανάσταση του 1917.  Το κομμουνιστικό κόμμα 

μετατράπηκε βαθμιαία σ’ ένα συγκεντρωτικό μηχανισμό που απλώς υλοποιούσε τις 

αποφάσεις και λάτρευε τον ηγέτη του.»7  Στόχος όλων αυτών είναι να ακυρωθεί στη 

συνείδηση των μαθητών η προσπάθεια εδραίωσης ενός δίκαιου κοινωνικού 

συστήματος που δε στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η 

κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής  θεωρείται διωγμός, ο κεντρικός 

σχεδιασμός αποκαλείται συγκεντρωτισμός και ελεγχόμενη οικονομία με αρνητικά 

αποτελέσματα. 

 Για το ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στον Β ‘ Παγκόσμιο πόλεμο δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα κίνητρα του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και στη 

συμβολή του χειμώνα, ως μοναδικού παράγοντα στην ήττα της ναζιστικής 

Γερμανίας στα εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης. Ο σημαντικός ρόλος της Σοβιετικής 

Ένωσης, του Κόκκινου Στρατού και του σοβιετικού λαού στον πόλεμο κατά του 

ναζισμού, επιμελώς, αποκρύπτονται.  

 Σε σχέση με τη μεταπολεμική Ευρώπη και συγκεκριμένα με την ίδρυση των 

Λαϊκών Δημοκρατιών αναφέρεται ότι «τα κομμουνιστικά κόμματα διαχειρίζονταν 

μονοπωλιακά την εξουσία, η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης πολιτικών απόψεων 

ήταν περιορισμένη, οι διώξεις αντιφρονούντων συχνό φαινόμενο, ενώ ο στενός 

έλεγχος της αγοράς από το κράτος προκαλούσε, συχνά, ελλείψεις σε καταναλωτικά 

προιόντα.»8  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα: Η μεταψυχροπολεμική  εποχή 

στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες αφορά 

«στην αναζήτηση και  συλλογή φωτογραφικού και έντυπου υλικού για την 

κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού».9 Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί μία 

πολύ καλά μελετημένη και στοχευμένη δράση αμισβήτησης των επιτευγμάτων του 

σοσιαλισμού, καθώς με την κατάρρευση, όπως αναφέρεται, ό,τι  είχαν καταφέρει 
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αυτοί οι λαοί κράτησε για λίγο και συνακόλουθα σε κανένα κοινωνικό – πολιτικό 

σύστημα δεν υπάρχουν σταθερά δικαιώματα. Φυσικά, ούτε λόγος για τα 

επιτεύγματα του σοσιαλισμού! Επιπλέον, όλη αυτή η αντικομμουνιστική 

προπαγάνδα επισφραγίζεται με τη δραστηριότητα με την οποία οι μαθητές 

καλούνται να «Να παρουσιάσουν την ανέγερση και την πτώση του τείχους του 

Βερολίνου ως συμβόλου του Ψυχρού Πολέμου»10.  

Στις παραπάνω διαπιστώσεις – παρατηρήσεις χρειάζεται να επισημάνουμε 

και τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της Ιστορίας. Η διδασκαλία της 

γίνεται ένα απλό αφήγημα, με βασική αρχή  ότι υπάρχουν πολλές ιστορικές 

αλήθειες. Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός παρακάμπτει τα γεγονότα και κυρίως όσα 

σχετίζονται με τις ιδέες του σοσιαλισμού και τα επιτεύγματά του, είτε, γιατί θέλει 

να αποφύγει τη συζήτηση πάνω στο θέμα είτε, λόγω ιδεολογίας, εμμένει  στις 

αδυναμίες και τις στρεβλώσεις, υπερτονίζοντας όσα γράφονται στα αντίστοιχα 

κεφάλαια του βιβλίου.  
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