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Ιστορία με την ηροδότεια έννοια σημαίνει έκθεση της έρευνας που προηγήθηκε.
Σήμερα βέβαια η Ιστορία είναι μια πολυεπιστήμη. Με την επιρροή του Μαρξ (και
αργότερα του Μαξ Βέμπερ και των Annalles) και τη μετατροπή της σε λαϊκό προπαγανδιστικό ή όχι- ανάγνωσμα, η επιστήμη τούτη άρχισε να προσεγγίζει και άλλες
άσχετες, ως τότε, επιστήμες, όπως η Οικονομία, η Κοινωνιολογία κτλ. Έτσι, στο
μεσοπόλεμο και ως το ’80 ανδρώθηκαν η Κοινωνική, η Οικονομικά, η Διπλωματική, η
Πολιτική Ιστορία κ.ά.τ.
Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα οι νέες πιέσεις1 και η άνθηση των θετικών
επιστημών, της Ιατρικής και της Βιολογίας2 μαζί με τον ψευδότιτλο εκδημοκρατισμό της
κοινωνίας έφεραν στο πλευρό της Ιστορίας επιστήμες που έμοιαζαν ως τότε ασύμβατες. Η
Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία σήμερα πια εξετάζουν όχι μόνο απολιθώματα, αλλά και
καθημερινά ιστορικά ζητήματα, όπως το τι έτρωγαν στην αρχαιότητα ή τα ιατρικά
προβλήματα –ασθένειες, λιμοί κτλ- των περασμένων αιώνων3.
Στο πλευρό ενός ιστορικού σήμερα πια στέκεται η Εθνολογία, η Γεωγραφία και η
Ψυχολογία εξετάζοντας διαχρονικά έθιμα ή εγκλήματα του ανθρώπου στη φύση -υπό την
πίεση των οικολογικών ανησυχιών- δημιουργώντας την Κοινωνική Ανθρωπολογία4.
Βλέποντας αξιολογικά όλες τις επιμέρους ειδικότητες εύκολα να διακρίνουμε μία
πολυδιάσταση της Ιστορίας -ανάλογη της Γεωγραφίας5. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλες
τούτες οι ειδικεύσεις συχνότατα μένουν αποσπασματικές και ανεξάρτητες μη επιτρέποντας
στο ευρύτερο κοινό να έχει μία συνολική εικόνα του παρελθόντος. Οι ίδιοι οι ιστορικοί
συχνά απέχουν από τη γενική θεώρηση των παλιών κοινωνιών μένοντας προσκολλημένοι
στην ειδίκευσή τους. Η Ιστορία είναι, λοιπόν, μια πολυδιάστατη επιστήμη που όμως έχει
την ανάγκη της διαλεκτικής σύνδεσης.
Αξίζει να τονίσουμε μια ακόμα παθογένεια της Ιστορίας: εκείνη της έγκαιρης
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των ερευνών της. Δυστυχώς, η Ιστορία δημοσιοποιείται
τουλάχιστον 20 χρόνια αργότερα από τις έρευνες με αποτέλεσμα τόσο τη λαϊκή φενάκη
για το παρελθόν όσο και συγκρούσεις ιδεολογικές για τα νέα στοιχεία6.
Το πρόβλημα της Ιστορίας είναι ίσως ένα από τα σπουδαιότερα που έχει ανακύψει τα
τελευταία χρόνια στη φιλοσοφική σκέψη. Ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού πολλοί
είχαν προσπαθήσει να προσεγγίσουν φιλοσοφική την Ιστορία7. Δε θέλω να σταθώ στον
προπαγανδιστικό της σκοπό, αφού αυτός επιτελείται κυρίως μέσα από συγκεκριμένα
παιδευτικά κανάλια (σχολείο, κόμματα, Εκκλησία κτλ). Με ή χωρίς προπαγανδιστικό
στόχο η Ιστορία είναι το κύριο στοιχείο της σύγχρονης ιδεολογικής πάλης, αφού ακόμα
και πλάι σε φιλοσοφήματα οικονομικής ή κοινωνικής φύσης, το ιστορικό παράρτημα είναι
αναγκαίο.
Π.ρ. ην θεκηληζηηθό θίλεκα, ην νηθνινγηθό θηι.
Αλίρλεπζε DNA, θισλνπνίεζε θηι.
3 Κέζα από ηηο αξραηνινγηθέο -ελάιηεο ή ρζόληεο- αλαθαιύςεηο ή βάζεη ησλ αλαθαιπθζέλησλ ζθειεηώλ ή
κνπκηώλ θ.ά.η.
4 Ζ Θνηλσληθή Αλζξσπνινγία νκνηάδεη πηα κε ηελ Θνηλσληθή Ηζηνξία εμεηάδνληαο έζηκα, ζπλήζεηεο
δηαηξνθηθέο ελδπκαηνινγηθέο, ηηο ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ ή θνηλσληθνύο ζεζκνύο, όπσο ν γάκνο, ε ηαθή θηι
5 Ζ Γεσγξαθία ζπλδπάδεη Δζλνινγία, Γεσινγία, Φπζηθή, Χεκεία θαη Βηνινγία θαη ιηγόηεξν νηθνλνκία θαη
θνηλσληνινγία, αιιά ζπρλά ζπλνδνηπνξεί κε ηελ Ηζηνξία
6 Πέξα από ηνλ πξόζθαην θαβγά γηα ην θξπθό ζρνιεηό, παιαηόηεξα είρακε ζύγθξνπζε γηα ηελ αμία ησλ
καθξπγηάλλεησλ απνκλεκνλεπκάησλ, ελώ αθόκα ε ηδέα ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ Όκεξν είλαη πώο κηιάκε γηα
έλα -θαη κάιηζηα ηπθιό- πνηεηή.
7 Αμίδεη λα ηνλίζνπκε ηελ αμηνζεκείσηε πξνζθνξά ηνπ Χέγθει θαη αξγόηεξα ηνπ Καξμ πνπ έδσζαλ κηα
κνλαδηθή ώζεζε ζηελ θηινζνθηθή ηεο δηάζηαζε θαη ζηαδηαθά ηελ έθαλαλ κηα απηνηειή επηζηήκε.
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Η Ιστορία δεν είναι απλά μια ακόμα φιλοσοφία. Είναι το επιστέγασμα της σκέψης
μας για παλαιότερες εποχές, είναι το σύνολο της αυτοεκτίμησής της κοινωνίας μας. Η
Ιστορία, λοιπόν, από μια απλή επιστήμη, ανάγεται σε μία ιδεολογία. Καθώς όμως
αντικατοπτρίζει την κοινή κοινωνική μας σκέψη, αποτελεί ένα ισχυρό 8 εθνικό δεσμό -και
βέβαια όπλο εθνικής ενότητας και διαφοροποίησης.
Ως θεσμός, λοιπόν, η Ιστορία δέχεται τη δική της αμφισβήτηση, τη δική της κριτική.
Στις δυτικές κοινωνίας η ιστορία δε γράφεται από νικητές πια αλλά από ηττημένους.
Αμφισβητείται άμεσα πια ο τρόπος παραδοχής δεδομένων για άλλες εποχές γεγονότων κι
εκτιμήσεις. Ως θεσμός, όμως, επιδέχεται και σημαντικές αλλαγές στην προσέγγισή της. Και
οι αμφισβητήσεις αυτές μόνο αρνητικές δε μπορούν να θεωρηθούν, αφού προάγουν ένα
διάλογο μοναδικής αξίας για την κοινή γνώμη (όχι των δημοσιογράφων τη γνώμη)
κριτική των ιδεών και της αυτοαντίληψής μας.
Η αμφισβήτηση της ιστορικής παραδοχής κρύβει και τις δικές της παγίδες. Έτσι,
συχνά, δίνεται η εντύπωση ότι είναι ένα ιδεολογικό υποχείριο και άρα όχι κάτι το
αντικειμενικό9. Οι αλλαγές που υφίστανται η Ιστορία οφείλονται αποκλειστικά στο θέμα
που εξετάζεται και στην αφορμή του. Έτσι, όταν γίνεται λόγος για εθνική ιστορία, σαφώς
και η αυτοεκτίμησή μας κλονίζεται καθώς το φαντασιακό διαρρηγνύεται από την
εκτίμηση των άλλων.
Η Ιστορία εναπόκειται στους νόμους της αντι-κομφορμιστικής λογικής που
καλλιεργεί ο σύγχρονος ατομικισμός. Ξεπερνώντας τα σταθερά εθνικά καλούπια εισάγεται
πια στη σφαίρα της θετικής επιστήμης και ελέγχεται φιλοσοφικά και βεβαίως ιδεολογικά.
Έλεγχος όμως δε σημαίνει απόρριψή της. Έλεγχος είναι η ιδεολογική κριτική που
οφείλουμε να κάνουμε -μακριά από τη στείρα γεγονοτολογία που δε γεννά κρίσεις και
βοηθά στην απόκρυψη λόγω όγκου στοιχείων ή προάγει το μερικό σε γενικό και το
επαγωγικό σε παραγωγικό. Έλεγχος στην Ιστορία είναι η αφορμή που μας οδήγησε στη
συγκεκριμένη θεματολογία, αφήνοντας αυτό καθαυτό το εξεταζόμενο θέμα, αφού ποτέ δε
θα καταλήξουμε σε κοινή παραδοχή της ιδέας τούτης. Η συζήτηση γύρω από ένα ιστορικό
θέμα είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια εκδημοκρατισμού και εξυλισμού της πλατωνικής
φιλοσοφίας.
Σχολιάζοντας όμως πάνω στο αίτιο της θεματολογίας, έχουμε ένα πλούσιο κριτικό
διάλογο για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας και την πολιτική της διάσταση. Ίσως έτσι κάποτε
μπορέσουμε να δούμε και το παρελθόν μας κριτικά, αφού πια θα γνωρίζουμε με ποιο
στόχο μιλάμε.
Είναι ανάγκη να τονίσουμε και τούτο: η Ιστορία η ίδια δεν εναπόκειται σε αλλαγές.
Ούτε η σκέψη ούτε η ζωή των παρελθουσών κοινωνιών θα αλλάξει, αν αλλάξουμε μία
λέξη10 ή αν αλλάξουμε την αυτοεκτίμησή μας. Αλλάζει απλά ο προσανατολισμός της
θεματολογίας της. Κρίνεται όχι απλά λάθος, αλλά αστειότητα να αμφισβητείται η Ιστορία
εξαιτίας του θέματός της. Ελέγχεται η μεθοδολογία και η φιλοσοφία της.
Εξάλλου, η Ιστορία ούτε στεγανά γνώρισε -το αποδεικνύει η πρόσφατη νίκη των
ηττημένων- ούτε γραμμική είναι. Σπειροειδώς κινείται και παλινωδεί με βάση το αίτιο της
σκέψης μας. Οι νέες ιδεολογικές μάχες στην παγκοσμιοποιημένη τεχνολογικά Γη
δημιουργούν νέες θεματολογίες που ξεπερνούν τα εθνικά στεγανά και γκρεμίζουν οχυρά
σκέψης.

Γεπηεξεύνλ δήηεκα αθνύ απνηειεί ηκήκα ηεο θνηλά δηακνξθσκέλεο ηδενινγίαο.
Αο ηνλίζνπκε όκσο θαη πάιη όηη δελ αλαθεξόκαζηε ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα.
10 Βι. Ενδέ Σαξακάγθνπ, Η πολιορκία της Λισαβόνας.
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Διαφοροποιήσεις της ιστορικής κρίσης
Οι διαμάχες γύρω από την Ιστορία που είδαμε να ζωντανεύουν τα τελευταία χρόνια
δεν μπορούν να ερμηνευτούν έξω από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο έλαβαν χώρα. Οι
συγκρούσεις για την Ιστορία ούτε ελληνικό ούτε νέο φαινόμενο αποτελούν. Ωστόσο, έλαβε
ιδιαίτερες διαστάσεις με τη δράση των ΜΜΕ που γνώριζαν την ιδιαίτερη ενασχόληση του
κοινού με ένα ζήτημα που εύκολα μπορεί από επιστήμη να γίνει λαϊκό ανάγνωσμα. Στην
ουσία οι εκδότες διείδαν μία αλλαγή της ιστορικής μας κουλτούρας. Το υψηλότερο
μορφωτικό επίπεδο, το διαδίκτυο, η κατάκτηση ότι οι λαϊκές μάζες μπορούν να
ασχολούνται με την Ιστορία, έφεραν στο προσκήνιο πολύ κόσμο και άρα και τα ΜΜΕ στο
εμπορικό παιχνίδι προβολής της θέσης μας. Βεβαίως η έκρηξη αυτή δεν είχε μια
μεθοδολογική ακολουθία.
Έτσι, για τους αρνητές δεν έγινε αντιληπτό ότι η Ιστορία δεν αφορά το παρελθόν, αλλά
το παρόν. Η Ιστορία αναφέρεται σε νοητικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος στη
συγκαιρινή μας περίοδο με όρους σύγχρονους, η Ιστορία γράφεται με σχήματα σύγχρονα.
Αμφισβητεί και διαμορφώνει εικόνες του παρελθόντος μέσα από τις παροντικές
αναζητήσεις των ιστορικών. Μελετά ξανά και ξανά, ελέγχει τις πηγές υπό το πρίσμα
ερωτημάτων-ζητημάτων. Ο Κρότσε διακήρυττε ότι οι πρακτικές απαιτήσεις που αποτελούν τη
βάση κάθε ιστορικής κρίσης δίνουν σε όλη τη την ιστορία το χαρακτήρα της “σημερινής ιστορίας”.
Όσο χρονικά απομακρυσμένα κι αν φαίνονται τα γεγονότα που εκτίθενται στην πραγματικότητα η
ιστορία αναφέρεται σε ανάγκες και καταστάσεις του παρόντος, στο πλαίσιο των οποίων πάλλονται τα
γεγονότα αυτά11.
Εξάλλου, η ίδια η ερώτηση του “τι είναι Ιστορία” συνειδητά ή ασυνείδητα αντικατοπτρίζει τη
θέση μας στο χρόνο και αποτελεί μέρος της απάντησής μας στο γενικότερο ερώτημα πώς βλέπουμε
την κοινωνία πού ζούμε12 .
Σήμερα όμως πολλοί θεωρούν ότι η Ιστορία είναι η απαρέγκλιτη παρουσίαση
γεγονότων του παρελθόντος· τη βλέπουν ως μια δογματική καταγραφή συμβάντων
μακριά από κρίσεις. Ωστόσο, μια κοινωνία δε διαβάζει μόνο το παρελθόν με συγχρονικούς
όρους, αλλά και το παρόν της με τον κώδικα με τον οποίο έχει μάθει να διαβάζει το
παρελθόν. Μέσα από την κουλτούρα το παρελθόν ενσωματώνεται στις τωρινές αντιλήψεις για τον
χρόνο και τη χρονικότητα13. Η αντίληψη αυτή του παρελθόντος εξαρτάται από την
παροντική κρίση και σκέψη, επειδή το παρελθόν υπήρχε και πριν το φωτίσουμε όπως ο
τάφος του προγόνου. Γιατί ο ιστορικός ως τυμβωρύχος φώτισε μια όψη του νεκροθαλάμου
του παρελθόντος, γιατί όπως γράφει και ο Jameson οι μη ζώντες δεν είναι άλλο παρά απόδειξη
ότι η αιωνιότητα υπάρχει όντως, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή των μεταμοντέρνων μέσων
επικοινωνίας· οι χαμένοι είναι συστατικό στοιχείο της όλης επιχειρηματολογίας, καθώς αποδεικνύουν
τον κατ’ ανάγκην χαμένο χαρακτήρα του παρελθόντος: όλα τα μεγάλα έργα δε διατηρούν το ίδιο
ενδιαφέρον για μας14.
Η ιστορική αλήθεια είναι πολυδιάστατη. Αλλάζουν τα ερωτήματα που την
πλησιάζουν, αλλάζει και η εικόνα μας για το παρελθόν. Ή καλύτερα φωτίζεται υπό τη
σκέπη νέων ερωτημάτων ξεφεύγοντας από τη στείρα λογική των καταγεγραμμένων
γεγονότων (αφού αυτά γράφονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους με ανάλογο
τρόπο σκέψης). Συνέπεια αυτού είναι ότι η Ιστορία δε μένει δογματική και ως επιστήμη

B. Croce, History as the Story of Liberty, London 1941, p. 19.
Δ. Χ. Θαξ, Τη είλαη Ιστορία;, εθδ. Γλώζε, Αζήλα 199, ζει.17.
13 Αληώλεο Ιηάθνο, πώο ην παξειζόλ γίλεηαη ηζηνξία; εθδ. Πόιηο, Αζήλα 2007, ζει. 102.
14 Fredric Jameson, ην κεηακνληέξλν ή ε πνιηηηζκηθή ινγηθή ηνπ ύζηεξνπ θαπηηαιηζκνύ, εθδ. Λεθέιε, Αζήλα
1999, ζει. 116.
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δεν μπορεί να ακολουθεί μία δογματική παραδοχή του παρελθόντος. Και όλα αυτά
σχετίζονται ακριβώς με το τι θέλουμε να μάθουμε, ποιο θέμα θέλουμε να εξετάσουμε 15.
Με νέες αναζητήσεις η Ιστορία γίνεται μέσο αμφισβήτησης της υφιστάμενης
κατάστασης. Οδηγεί σε συνειρμικές συγκρίσεις, σε κρίσεις του παρελθόντος και του
παρόντος, διατρανώνοντας μια απουσία διάθεσης να υποκύψει το άτομο και η κοινωνία
στα παραδομένα. Η αίσθηση ενός κόσμου που αλλάζει είναι εκείνη που δημιουργεί την ιστορική
συνείδηση, γιατί αυτή προϋποθέτει τη συνείδηση της αλλαγής16.
Μια συνάφεια σχέσεων, ένα γεγονός μπορεί να μην ενδιαφέρει μια άλλη εποχή.
Εξάλλου, ο ιστορικός βλέπει μια παρελθοντική πτυχή υπό τις προσεγγίσεις του παρόντος
του προς το παρελθόν του. Το έργο του ιστορικού καθρεφτίζει την κοινωνία στην οποία αυτός ζει
κι εργάζεται. Δεν είναι μόνο τα γεγονότα ρευστά, αλλά και ο ιστορικός 17. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει
ότι το παρελθόν μεταφράζεται με το παρόν, αλλά μεταφράζεται μέσα από παροντικούς
όρους. Ωστόσο, καθώς το άτομο διαμορφώνεται από την κοινωνία στην οποία ζει, έτσι και
ο ιστορικός ερμηνεύει το παρελθόν και τα γεγονότα που εξετάζει με ένα παροντικό
πρίσμα.
Από την άλλη, βέβαια, ενώ επιχειρεί μία δύσκολη μετάβαση από το ειδικό στο γενικό
και προσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα -που δυστυχώς συχνά μετατρέπονται σε
σχηματοποιημένη φανατική αντίληψη και προπαγάνδα- στην ουσία δεν ενδιαφέρεται
μόνο για το μοναδικό, αλλά για το γενικό που εμπεριέχεται στο μοναδικό18. Ακόμα και η
γλώσσα όμως που χρησιμοποιεί ένας ιστορικός δεν μπορεί παρά να είναι παροντική.
Αυτό, ωστόσο, σημαίνει πολύ απλά ότι άλλη έννοια έχουν σήμερα οι λέξεις και άλλη είχαν
στο παρελθόν19.
Ιδιαίτερη σημασία έχει συχνά η αδυναμία να κρίνουμε το παρελθόν λόγω της χρονικής
απόστασης· δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε το παρελθόν στην κάθε του στιγμή και
στην ανάγκη γενίκευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων κάνουμε συχνά το λάθος να
κρίνουμε από τη συνολική εικόνα που έχουμε για ολόκληρες -μικρές η μεγάλες- χρονικές
περιόδους20.
Η Ιστορία όμως ως μηχανισμός επιρροής και αντίληψης του παρόντος διά μέσου του
παρελθόντος δεν περιορίζεται μόνο στην έρευνα και τη συγγραφή απόψεων, επεκτείνεται
στη σύγχρονη πραγματικότητα με τη χάραξη εθνικών συνόρων, με την ονομασία πόλεων,
την οδική ονοματοθεσία, τα μνημεία και τους εθνικούς μας μύθους ως και τις εθνικές
γιορτές και τις οποίες τελετές (πολιτικές ή θρησκευτικές) και ακόμη τη δική μας
ο0νοματοδοσία.
Έτσι, η Ιστορία γίνεται μία επικοινωνιακή διαδικασία ανάμεσα στον ιστορικό που
εκφράζει επιστημονικά μια δεδομένη στις αντιλήψεις και αναζητήσεις της κοινωνία και
στο παρελθόν. Η επικοινωνία αυτή είναι μια κοινωνική λειτουργία της αμφισβήτησης που
Σρεηηθά βι. ην πξνεγνύκελν άξζξν. Γηα παξάδεηγκα πξηλ ην ’70 νη κεζαησληθέο ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ ή ε
νκνθπινθηιία ζηνπο Κέζνπο Χξόλνπο πνηέ δελ απαζρόιεζαλ ηελ Ηζηνξία. Ωζηόζν, ε πξνζέγγηζε ησλ
ζεκάησλ ηνύησλ θώηηζε ηνλ ηξόπν πνπ βιέπακε ην παξειζόλ. Τα εξσηήκαηα όκσο ηέζεθαλ ππό ηε ζθέπε
ηνπ θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο.
16 Αληώλεο Ιηάθνο, ό.π., ζει. 85.
17 Δ. Χ. Θαξ, ό.π., ζει. 62.
18 Δ. Χ. Θαξ, ό.π., ζει. 89-90.
19 Άιιε είλαη ε θόξηηζε ηεο ιέμεο δημοκρατία ζην παξειζόλ θαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ζήκεξα ή άιιε έλλνηα
είρε ε ιέμε πόιεκνο ην 1918 θαη άιιε δηαηεξνύκε ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αηώλα π.Χ. Αιιηώο βιέπακε ηνπο
Γεξκαλνύο ζην παξειζόλ θαη αιιηώο ζήκεξα. Κε άιιε θόξηηζε γξάθεηαη ε ιέμε εμνξία ζηα κπζηζηνξήκαηα
ηνπ Ινπληέκε θαη κε άιιε έλλνηα ηε ζέηεη έλα ηζηνξηθόο ηεο ζύγρξνλεο πεξηόδνπ.
20 Αθόκα πεξηζζόηεξν ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή έρνπκε κάζεη λα θξίλνπκε εθ ησλ πζηέξσλ θάλνληαο ηνπο
ζνθνύο. Τν δήηεκα είλαη -θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ηζηνξηθή θξίζε- είλαη λα βιέπνπκε ην παξειζόλ κέζα από ηηο
επηινγέο πνπ εθείλν επέηξεπε.
15
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δεν βλέπει το παρελθόν ως μονοδιάστατη ολότητα, αλλά ως ευμετάβολη σε νέα δεδομένα
κρίση. Έτσι, το παρελθόν μέσα στην επικοινωνιακή διαδικασία αλλάζει· ωστόσο, οι
αλλαγές του υφίστανται μόνο στο δικό μας παρόν και με βάση την αντίληψή μας για το
μέλλον. Η Ιστορία είναι μια αμφίδρομη επικοινωνία ανταλλαγής πληροφοριών και
ερεθισμάτων του παρόντος και του παρελθόντος με φόντο το μέλλον. Πολύ σωστά λοιπόν
παρατηρεί ο Fredric Jameson ότι το χρόνο και την ιστορική βιωμένη εμπειρία και την
ιστορικότητα τα χρησιμοποιούμε ως διαμεσολαβήσεις μεταξύ της κοινωνικοοικονομικής δομής και
του τρόπου με τον οποίο την αποτιμούμε, καθώς και ως προκαταβολικά πριμοδοτούμενη θεματική για
μια δημοκρατική σύγκριση21.
Δεν είναι όμως μόνο τα παροντικά ερεθίσματα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του
παρελθόντος, αλλά και οι ερμηνείες των απαντήσεων του προς τα παροντικά ερωτήματα.
Τα νέα δεδομένα ερμηνεύονται πάντα από τα σύγχρονά μας ενδιαφέροντα. λο αυτό το
επικοινωνιακό παιχνίδι της προπαγάνδας που διαμόρφωσε μία εθνική ταυτότητα,
οδήγησε όχι μόνο σε μαζοποίηση της γνώσης του παρελθόντος, αλλά και σε μία
ιδιοποίησή του. Η επιστροφή στην Ιστορία, που παρατηρείται σήμερα παντού, απαιτεί
αυστηρότερη κριτική της τάχα ιστορικής οπτικής της σύγχρονης δημοκρατίας. Βέβαια,
βλέπουμε ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για επιστροφή αφού συντελείται μια άνευ
προηγούμενου ισοπέδωση και οικειοποίησή της καθώς ενσωματώνεται αποσπασματικά
και αδιακρίτως ό,τι μας ενδιαφέρει με παράλληλη συχνά απόρριψη των λειτουργιών της.
Γνωστή είναι η άποψη του Wilhelm von Humbodt ότι καθήκον του ιστορικού είναι να
παρουσιάσει αυτό που πραγματικά συμβαίνει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια22. Ωστόσο, σπάνια το
γεγονός από μόνο του φωτίζει την κρίση και τις αιτίες. Πολλά χρόνια μετά και μέσα στην
ιδεολογική και κοινωνική ιδιοτυπία του παρόντος, ο μελετητής οφείλει να κρίνει, να
φανταστεί εικότως, να αναζητήσεις την αναγκαιότητα του φαινομένου και τους νόμους που το
διέπουν23.
Το παρελθόν αλλάζει γιατί αλλάζει το παρόν. σο ευμετάβολο είναι κοινωνικά το
παρόν, όσο αλλοιώνεται η παραδοσιακή ιδεολογία, τόσο αλλάζει και το παρελθόν, αφού
αλλάζουν τα ζητούμενα και η ιστορική θεματολογία. Εξάλλου, το παρελθόν και τα
συμβάντα του διαμορφωμένα σε ένα μακρινό ορίζοντα αποτελούν μια ξένη εμπειρία,
αλλοτριωμένη εκ φύσεως από το παρόν. Ερμηνεύεται μόνο εντασσόμενο στο δικό μας
σύγκαιρο αντιληπτικό πλαίσιο.
Ας σημειώσουμε όμως ότι το παρελθόν είναι σαν την αλήθεια. Αν η αλήθεια είναι το
ιριδικό φασματογράφημα μιας ακτίνας φωτός διά μέσου ενός πρίσματος, η Ιστορία είναι
το πρίσμα εκείνο που μας βοηθά να διασπάσουμε το φως της ανθρώπινης δραστηριότητας
στον πολύχρωμο ιριδισμό του παρελθόντος, φωτίζοντας, κρίνοντας κι αναλύοντας
ανθρώπινες δράσεις. Ωστόσο, το ιστορικό πρίσμα είναι πολυεδρικό. Έτσι, και η ιστορική
αλήθεια διαφέρει ανάλογα με την οπτική που την κοιτάμε, ανάλογα με τα ερωτήματα που
θέτουμε, με την ποιότητα του φωτός που την προσεγγίζουμε.
Στην ίδια λογική είναι δύσκολο να μιλάμε για αντικειμενική ιστορία. Είναι αστείο να
μιλάμε για αντικειμενικότητα όταν η επιστήμη τούτη προσεγγίζει όλο και νέα θέματα που
ήταν αδιανόητα για το παρελθόν. ταν πλησιάζουμε την ιστορία με τις αναζητήσεις του
παρόντος, τότε γίνεται ένας θεμιτός διάλογος του παρόντος με το παρελθόν και
αναζητούνται λύσεις στους σύγχρονους προβληματισμούς. Αν όμως το παρελθόν μείνει
Fredric Jameson, ην κεηακνληέξλν ή ε πνιηηηζκηθή ινγηθή ηνπ ύζηεξνπ θαπηηαιηζκνύ, εθδ. Λεθέιε, Αζήλα
1999, ζει. 120.
22 Wilhelm von Humbodt, History and theory, 1996, p.14-18.
23 Αληώλεο Ιηάθνο, ό.π., ζει. 137.
21
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κενή δογματική αλήθεια της αυθεντίας, τότε δε θα μπορεί να προσφέρει τίποτα στο παρόν
και το μέλλον εκτός από στείρα γνώση. Η αντίληψη ότι η ιστορία πρέπει να είναι
αντικειμενική κρίνεται ιδεαλιστική και εκτός πραγματικότητας. Είναι μόνο η αναφορά
του παρελθόντος μέσα από τις ανησυχίες του παρόντος. Ποιος νοιάστηκε παλαιότερα για
την οικολογική καταστροφή ώστε αυτή να απασχολήσει τους ιστορικούς; Γιατί πρέπει να
είναι γραμμική η Ιστορία και να μην αναθεωρείται; Κάποιοι επιμένουν να θέλουν να τη
βλέπουν δογματική και τάχα αντικειμενική όταν συγγράφεται από υποκείμενο. Η
διαφορά επιστήμης και δόγματος είναι ότι η επιστήμη αναζητά συνεχώς την αλήθεια και
τολμά να αναθεωρήσει, ενώ το δόγμα επαφίεται στην παραδομένη αλήθεια. Και η Ιστορία
είναι επιστήμη. Βέβαια, ο υποκειμενισμός αυτός του ιστορικού δεν μπορεί να είναι
αυθαίρετος από κοινωνικά επιβεβλημένος. Αύριο που θα αλλάξουν οι κοινωνικές
συνθήκες και οι κοινοτικές αναζητήσεις θα αλλάξει και ο ιστορικός αντιλήψεις.
Η έννοια της ιστορικής προόδου
Η αναζήτηση ενός νοήματος στην Ιστορία συχνά τής δίνει μια μυστικιστική χροιά που
ταυτίζεται με την εσχατολογική γραμμική απεικόνιση της κοινωνικής κίνησης είτε ενός
θρησκευτικού δόγματος είτε μιας φιλοσοφικής ιδεολογίας. Άλλοτε η ίδια αναζήτηση τη
μετατρέπει σε ένα τμήμα του εποικοδομήματος. Και οι δύο απαντήσεις/καταλήξεις όμως
περιλαμβάνουν την έννοια της ιστορικής προόδου, του τέλους της ιστορίας μέσα από την
κορύφωση της προόδου του ανθρώπινου γένους.
Η τελεολογική άποψη για την ιστορία πηγάζει ακόμα από τα εβραϊκά εσχατολογικά
κείμενα που μέσω της χριστιανικής φιλοσοφίας διαμόρφωσε τη σκέψη όλου του
Διαφωτισμού και του 19ου αιώνα επηρεάζοντας ακόμα και σήμερα επιστήμονες και
αναγνωστικό κοινό. Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η ιστορική κίνηση οδεύει προς ένα
συγκεκριμένο τέλος προοδευτικά κινούμενη -όπως βέβαια οραματίζεται στη σκέψη του ο
καθένας την πρόοδο. Ωστόσο, η πρόοδος είναι κάτι που καταγράφεται μόνο ιστορικά, εκ
των υστέρων.
Από την άλλη, συχνά κάνουμε λόγο για την ιστορική κίνηση, για την Ιστορία
γενικότερα δίνοντάς της μια αίσθηση υπερκόσμια και εξωανθρώπινη. Η Ιστορία -και
βέβαια- δεν είναι μια έλλογη πτυχή της δράσης μας, αλλά μόνο η απόρροια των
ανθρωπίνων ενεργειών που εξετάζονται πολλά χρόνια μετά. Η Ιστορία ουσιαστικά είναι η
αυτοεκτίμηση του παρόντος για το παρελθόν και η εμφύτευσή του στις προσδοκίες του μέλλοντος.
Μπορεί να κινείται προοδευτικά, αλλά ποτέ χωρίς τις παλινδρομήσεις της και πάντα
σύμφωνα με την κρίση του ιστορικού. Είναι πολύ εύκολο μελετώντας ιστορία και
κρίνοντας και αξιολογώντας το υλικό του να διατυπώνει εσχατολογικούς νόμους περί
προόδου. Είναι όμως αστεία η γραμμική διαδρομή την οποία βλέπουν στην ιστορική
χάραξη θρησκευτικοί ή πολιτικοί και επιστημονικοί κύκλοι.
Και τούτο διότι η έννοια της προόδου είναι πέραν του χώρου και του χρόνου. Ο
πολιτισμός και η πρόοδός του τη μια χρονική στιγμή εμφανίζονται σε ένα σημείο του
πλανήτη και σε άλλο χρονικό σημείο μεταφέρεται σε άλλη γωνιά. Και βέβαια πάλι είναι
σχετικό, αφού εξαρτάται από την έννοια που θα προσδώσουμε στην πρόοδο. Η όποια
πρόοδος, όμως, δε μένει σταθερά στον ίδιο τόπο καθόλη της διάρκεια της ανθρώπινης
ιστορίας. Εξάλλου, αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο μία λαότητα να ακμάζει και με τον
καιρό να πέφτει σε παρακμή δίνοντας την πρωτοκαθεδρία σε άλλους.
Κάποιοι βλέπουν το μεσογειακό πολιτιστικό κέντρο να μεταφέρεται δυτικότερα στο
μεσαίωνα, ενώ αργότερα στα σύγχρονα χρόνια ακόμα πιο δυτικά. Ωστόσο, και αυτοί
μπορούν και μιλάνε έχοντας μόνο τη γνώση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Γιατί κάθε λαός
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είχε τη δική του πρόοδο και βελτίωση του κοινωνικού του ιστού και της οικονομικής του
δύναμης (μέσα από την ανάπτυξη νέων βελτιστοποιημένων τρόπων καλλιέργειας της γης,
το εμπόριο κτλ) ή την ανάπτυξη της φιλοσοφίας του σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο ευρωπαϊκός
εγωκεντρισμός -σήμερα φτάνει και στην αμερικάνικη ήπειρο- δεν επιτρέπει να οράται
πρόοδος στην Ασία ή την Αφρική, παρά μόνο μετά την δική μας εκεί εισβολή.
Έχει ιδιαίτερη σημασία όμως να τονίσουμε ότι η πρόοδος επέρχεται μέσα από την ίδια
την εργασία· είναι το θεμέλιο του όλου οικοδομήματος. Ωστόσο, αυτή επέρχεται μόνο
χρησιμοποιώντας τις κατακτήσεις των προηγούμενων γενεών και επεκτείνοντάς τις. Είναι
προϋπόθεση της ιστορίας ότι ο άνθρωπος μπορεί να επωφελείται (έστω και δεν το κάνει πάντοτε) από
την εμπειρία των προγενέστερων, ότι η πρόοδος στην ιστορία αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με την
εξέλιξη στη φύση βασίζεται στη μεταβίβαση των κεκτημένων -είτε πρόκειται για υλικές κατακτήσεις,
είτε για την ικανότητα να κυριαρχεί στο περιβάλλον να το μετασχηματίζει και να το αξιοποιεί 24.
Εξάλλου, η πρόοδος όταν συντελείται δε γίνεται αντιληπτή αφού οι παρατηρητές πάντα
αποτελούν μέλη της κοινότητας αδυνατώντας να δουν τον κόσμο αντικειμενικά μια και
είναι φορείς συγκεκριμένων κοινωνικών και φιλοσοφικών ιδεών.
Έτσι, λοιπόν, η πρόοδος είναι μια αφηρημένη έννοια που καταγράφεται εκ των
υστέρων. Οι ίδιοι οι στόχοι της ανθρωπότητας -που στην ουσία είναι ατομικοί στόχοι τους
οποίους εμείς γενικεύουμε συλλήβδην κάνοντας λόγο για ανθρωπότητα- προέρχονται και
γεννιούνται μέσα από την πορεία της κοινωνίας και της ιστορίας.
Η πρόοδος και οι όποιες μελλοντικές απεικονίσεις γεγονότων δεν είναι παρά η
οπτασία του ιστορικού και η ελπίδα του. Το γεγονός ότι κάθε κοινωνία βαθμιαία
προοδεύει (οικονομικά και κοινωνικά) με τις όποιες παλινδρομήσεις της- είναι
αυταπόδεικτο. Η σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία είναι σαφώς καλύτερη συγκριτικά με
εκείνες του παρελθόντος. Το να πει βέβαια ένας ιστορικός ότι είναι η καλύτερη δυνατή,
σαφώς και παραβιάζει κάθε λογική κρίση καθιστώντας το ουσιαστικά προπαγανδιστικό
όργανο συγκεκριμένων ιδεολογικών αποχρώσεων.
Ωστόσο, η ιστορική πρόοδος δεν αποκτά ένα στόχο· η εσχατολογική αντίληψή της όσα υλιστικά στοιχεία και να χρησιμοποιεί- δεν παύει να είναι ιδεαλιστική εκτίμηση
δίνοντας μια θεϊκή και έλλογη διάσταση σε μία επιστήμη που απλά κρίνει το παρελθόν· το
“τέλος της ιστορίας” ουσιαστικά προβάλλει ένα εξωανθρώπινο στοιχείο. Οι προβολές και
οι κρίσεις για το μέλλον, σαφώς και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εσχατολογίες, αφού
όπως γράψαμε παραπάνω- αυτά είναι μέρος της επικοινωνιακή διαδρομής παρόντοςπαρελθόντος. Είναι όμως πολύ εύκολο μία κρίση για το μέλλον, να μετασχηματιστεί σε
τελεολογική κρίση της ιστορίας. Στον αγγλόφωνο τουλάχιστον κόσμο παρατηρούνται σήμερα
φαινόμενα “λατρείας του άλογου στοιχείου” κυρίως από εκείνους που υποτιμούν τα επιτεύγματα και
τις δυνατότητες του ορθού λόγου25. λοι σχεδόν οι προφήτες και οι κήρυκες της παρακμής ή
του τέλους της προόδου είναι ενδεικτικό ότι προέρχονται είτε από περιοχές του πλανήτη
που έχασαν την δύναμη να ελέγχουν την εξουσία είτε από κοινωνικές τάξεις που
παίζοντας ηγεμονικό ρόλο σήμερα στον πολιτισμό και την πρόοδό του, επιδιώκουν μία
κοινωνική ομοιομορφία και μία κατάλληλη για τα οικονομικά συμφέροντα των
δημοκρατών κοινωνική ειρήνη.
Το άτομο στην Ιστορία
Μελετώντας κανείς την ιστορία ενός λαού ή μιας ευρύτερης χρονικής περιόδου δεν
μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από την έκταση που καταλαμβάνουν οι ενέργειες μεγάλων
24
25

Δ. Χ. Θαξ, ό.π., ζει. 155.
Δ. Χ. Θαξ, ό.π., ζει. 179.
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προσωπικοτήτων, βασιλέων ή άλλων επωνύμων. Το ζήτημα είναι όμως ότι σπάνια κάτι
τέτοιο ηχεί στ’ αυτιά μας περίεργα. Από την Αρχαιότητα ακόμα -από τον Ηρόδοτο και το
Θουκυδίδη με αποκορύφωση τον ηθικολόγο βιογράφο Πλούταρχο- η ιστοριογραφία
στηριζόταν στις πράξεις και τις κρίσεις μεμονωμένων προσώπων και όχι στις γενικότερες
οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες που τους γέννησαν ή διαμόρφωσαν την
προσωπικότητά τους και επηρέασαν καταλυτικά τις αποφάσεις του.
Τούτη η φιλοσοφία κράτησε μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά την καινοτομία
του Μαρξ που άρχισε να επιδρά στην ιστορική σκέψη μόνο στον Κ΄ αιώνα. Σήμερα,
βέβαια, φαντάζει αστείο ένας ιστορικός να εκφέρει ηθικές κρίσεις για την ιδιωτική ζωή
ενός ιστορικού προσώπου. Τούτο όμως δε σημαίνει ότι ο ιστορικός δεν εκφέρει αξιολογικές
κρίσεις για ενέργειες -που αποσπασματικά ορώμενες μοιάζουν ηθικές.
Το πρόβλημα με την εμμονή των ιστορικών να καθιστούν τους επώνυμους κεντρικά
πρόσωπα της ιστορικής κίνησης, είναι πως δημιουργούν την ιδέα ότι οι εξελίξεις
διαμορφώνονται από άτομα. Ωστόσο, το άτομο είναι μέρος μόνο ενός συγκεκριμένου
κοινωνικού σχηματισμού και ενεργεί στο πλαίσιο αυτού. Οι ενέργειές του μπορούν μόνο
συνδυαστικά (διαλεκτικά) να εξεταστούν σε σχέση με τις πιέσεις που δέχονται από την ίδια
την κοινωνία και τις επιδιώξεις του κάθε κοινωνικού στρώματος.
Βέβαια κάτι τέτοιο δε σημαίνει ότι το άτομο δεν έχει ευθύνες ή ότι δε συντελεί στην
ιστορική εξέλιξη. Οι ατομικές ευθύνες είναι σημαντικότατες, αλλά ειδικά στη σύγχρονη
και τη μεσαιωνική περίοδο είναι φαιδρό να γράφεται ότι οι χαρισματικοί ή κακοί ηγέτες
οδήγησαν με τη στάση ή τις πεποιθήσεις τους στη συγκεκριμένη εξέλιξη, αφού οι πολιτικές
εξελίξεις σαφώς και δε διαμορφώνονταν μόνο από την προσωπικότητα του ηγέτη, αφού
υπήρχαν σύμβουλοι ή άλλες εξελίξεις που επηρέαζαν τις θέσεις τους. Στην Ιστορία όμως το
άτομο, ειδικά όταν εξετάζεται μεγάλη χρονική περίοδος, επηρεάζει μέρος της κίνησης.
Ωστόσο, η καταγραφή είναι σημαντική για να δείξει όχι τόσο τις ευθύνες του, αλλά
σημειολογικά προκειμένου να οριοθετήσει την επικρατούσα πολιτική σκέψη μιας εποχής.
Το ζήτημα είναι αν το άτομο μπορεί να επηρεάσει την ιστορική εξέλιξη. Μόνο του ένα
πρόσωπο μπορεί υπό προϋποθέσεις και μόνο από υψηλά πόστα να την επηρεάσει· αλλά
όταν όλοι μαζί οι αντικομφορμιστές κινηθούν, τότε με αίγλη επαναστατική (ίσως και
ειρηνικά ανάλογα το θέμα) αλλάζουν την κοινωνία εκ θεμελίων. Το άτομο επηρεάζει την
κοινωνία· το πόσο έχει σημασία και η θέση που κατέχει (τουλάχιστον από ιστορική
άποψη). Ωστόσο, ο ρόλος αυτός μπορεί να έχει ιστορικό ενδιαφέρον μόνο στη
γεγονοτολογία. ταν γίνεται λόγος για μελέτη ηθών και εθίμων (διατροφή, ενδυμασία
κτλ) τότε το άτομο γίνεται απλά μέλος μιας ευρύτερης ομάδας που συντελεί στην ιστορική
εξέλιξη ασυνείδητα.
Το μετανεωτερικό δόγμα βλέπει την Ιστορία όχι ως επιστήμη, αλλά ως παραμύθι που
εξαρτάται από το άτομο. Θεωρεί ότι δε μεταβάλλεται η αντίληψη του κόσμου για το
παρελθόν, ότι η ιστορία είναι στατική όπως και η κοινωνία. Η δημοκρατική ιστορία
απομονώνει το παρελθόν από την κοινωνιολογική σχέση με το παρόν και την ιδεολογική
επαφή του με το μέλλον. Πάντως το μεταμοντέρνο είναι η κλασσική δημοκρατική
αντίληψη περί επιφανειακής οπτικής των πάντων και φτηνού εντυπωσιασμού.
Μελέτη της ιστορίας, όμως, σημαίνει μελέτη των αιτίων26. Το κύριο ερώτημα που
πρέπει να βασανίζει έναν ιστορικό είναι το γιατί ή -όπως προτιμούν ορισμένοι- το πώς, που
βέβαια οδηγούν στον παρονομαστή, της αναζήτησης των ερμηνειών και των εξηγήσεων.
Στην ιστορική έρευνα σήμερα δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα. Η επιλογή της τυχαίας
26
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αιτιολόγησης συνδέεται άμεσα με την ιστορία των προσωπικοτήτων και κινείται στο ίδιο
αντι-ορθολογικό ιδεαλιστικό πλαίσιο αποπροσανατολισμού της κριτικής σκέψης.
Ο σύγχρονος ιστορικός συνδιαλέγεται με το παρελθόν προσπαθώντας σε κάθε βήμα να
διακρίνει τα αίτια και βέβαια να τα ταξινομήσει. Η παλαιότερη επιλογή ως αιτία του
τυχαίου σήμερα απορρίπτεται καθώς είναι πολύ βολική αφού αποφεύγεται τόσο η
καταγραφή της κοινωνικής εικόνας -για προπαγανδιστικούς σκοπούς- ή η επίπονη
αναζήτηση των αιτίων. Κατά του Θουκυδίδη τυχαίο είναι αυτό που αδυνατεί να
προβλέπει το άτομο -χωρίς να αποτελεί αίτιο. Κατά τον Καρ η λύση στο πρόβλημα του
τυχαίου πρέπει να αναζητείται σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο ιδεών 27.
Η ιστορία ως παιδευτική δραστηριότητα
Καθώς, λοιπόν, η Ιστορία είναι ένα επιστημονικό αντικείμενο που διαμορφώνεται
βάσει των κοινωνικών συνθηκών και αντιλήψεων, λογικό είναι να αλλάζει και η σχολική
του προσέγγιση. Εξάλλου, η Παιδαγωγική και η Διδακτική δεν είναι στατικές επιστήμες
και αυτές επηρεάζονται από τις συνθήκες και τις ιδεολογικές αντιλήψεις της κοινωνίας.
Συχνές, βέβαια, είναι και οι διαφωνίες σχετικά με τα σχολικά ιστορικά εγχειρίδια. Ωστόσο,
οι διαμάχες τούτες αποκαλύπτουν το πώς βλέπουμε την Ιστορία σα μέσο διδασκαλίας.
Εκτός από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον τρόπο που γράφεται μία ιστορική
μελέτη, μπαίνουν πια και παιδαγωγικά ζητήματα.
Σε μία εποχή που η Ελλάδα -όπως και όλη η Ευρώπη- στοχεύοντας στην ανάπτυξη
εθνικής συνείδησης, επένδυσε στην εθνική ιστορία όπου όμως πολύ συχνά έκανε
φανατικές και ρατσιστικές αναφορές σε έθνη. Κανείς δε φάνηκε να υπολογίζει ότι οι
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες αλλάζουν. Τίποτα δεν είναι στάσιμο. Το μεθοδολογικό
αυτό πρόβλημα καταντά ιδεολογικό αν σκεφτούμε ότι το υπερασπίζονται επιστήμονες και
πολιτικοί που υποστηρίζουν τη γραμμική εξέλιξη της ιστορίας μέσα από ένα στατικό
πρίσμα. Ωστόσο, η σχολική ιστορία δεν μπορεί να μένει προσκολλημένη στην εθνικιστική
λογική που τη διακατείχε παλαιότερα. Σήμερα πολιτικά προέχει η καλλιέργεια μιας
οικουμενικής συνείδησης.
Η παλιά παιδαγωγική προσέγγιση του αντικειμένου οδήγησε πολλούς σε εθνικιστικές
τάσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να κρίνουν μέσα από το νέο πρίσμα το
παρελθόν. Μάλιστα, σε τέτοιο σημείο είχε προχωρήσει η σχετική προπαγάνδα ώστε
αδυνατούν να διαχωρίσουν το παρόν από το παρελθόν, ταυτίζοντας σύγχρονα
ευκαιριακά συμφέροντα με χιλιετείς και πλέον συγκρίσεις. Και ας θυμηθούμε ότι η κακή
διδακτική προσέγγιση -της αποστήθισης και της γεγονολογίας- έστρεψε τις λαϊκές τάξεις
στη διαμόρφωση μιας ιστορικής συνείδησης μέσα από την κινηματογραφική παραγωγή,
εγχώρια και ξένη.
Το ζητούμενο όμως σήμερα δεν είναι να αναπτυχθεί ένα πατριωτικό και εθνικιστικό
ιδεώδες μέσα από ένα αντικείμενο που διδάσκεται προπαγανδιστικά. Το ζητούμενο είναι
να καλλιεργηθεί η κριτική ικανότητα στους νέους και να μεταδοθεί μία βασική
πλατφόρμα γνώσεων για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ποιος ο λόγος σε μία
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία να διδάσκουμε μόνο τον ελληνικό πολιτισμό,
παραβλέποντας άλλους αρχαιότερους ή νεότερους; Μακριά από τις εθνικές ιστορικές
αναφορές, οι νέοι θα μπορέσουν να προσαρμοστούν καλύτερα στη νέα οικουμενική και
πολυπολιτισμική κοινότητα. Ο λόγος γίνεται για άλλους μεσογειακούς πολιτισμούς
(αιγυπτιακό, βαβυλωνιακό, ασσυριακό, περσικό, τουρκικό). Επιπλέον, δε μαθαίνουμε
τίποτε για ιστορία των αρχαϊκών πολιτισμών του Νέου Κόσμου ή τους ιθαγενείς της
27
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Αυστραλίας και τους αφρικανικούς πολιτισμούς. Στόχος, λοιπόν, έπρεπε να είναι η
διδασκαλία της ιστορίας των κοινωνιών και των πολιτισμών.
Τα ιστορικά σχολικά εγχειρίδια δεν μπορούν να μένουν στην απλή παράθεση
γεγονότων ούτε επιτρέπεται να αναφέρονται μόνο σε πολεμικά γεγονότα (κατακτήσεις,
μάχες κλπ). Βασικότερα σημεία διδασκαλίας πρέπει να είναι εκείνα που καταδεικνύουν
την εξέλιξη της κοινωνίας και των αντιλήψεών της και να υπογραμμίζουν τις αρχές
διαμόρφωσης του ανθρώπινου πολιτισμού. Έτσι, είναι αναγκαίο να διδάσκονται μέσα
από την ιστορική προσέγγιση λαογραφικά στοιχεία διαφόρων πολιτισμών (έθιμα, ήθη,
λατρείες, διατροφή, ενδυμασία κ.ά.τ.). Και καθώς όλα τα προηγούμενα παραδειγματικά
αντικείμενα συνδέουν την Ιστορία με άλλες επιστήμες (θρησκειολογία, κοινωνικές και
πολιτικές επιστήμες, βιολογία και φυσικές επιστήμες) καθίσταται υποχρεωτικό στη
σχολική πράξη να συνδεθούν μεταξύ τους διαθεματικά.
Σαφώς και τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να περιλαμβάνουν κριτική ανάλυση, αλλά
βασικά στόχος οφείλει να είναι η ώθηση των μαθητών στη μελέτη, την έρευνα και την
κρίση. Είναι αναγκαίο το μάθημα να διδάσκεται μέσα από πολλές πηγές και αυξημένο
αριθμό αποσπασμάτων. Ακόμα και τα ίδια τα διαγωνίσματα οφείλουν να στηρίζονται
στην κριτική σκέψη των μαθητών και να βαθμολογούν την κριτική τους ανάλυση με
ερωτήσεις επί των πηγών. Με αυτό τον τρόπο, το μάθημα θα είναι ένας ερευνητικός
διάλογος, μία αναζήτηση πτυχών του παρελθόντος και των κοινωνιών του.
Από την άλλη, διδακτικά το αντικείμενο θα έπρεπε να στηρίζεται στο διάλογο του
εκπαιδευτικού με τους μαθητές του και των μαθητών μεταξύ τους προκειμένου να
μαθαίνουν μέσα από τη συζήτηση και όχι με το διάβασμα. Έτσι, όχι μόνο το μάθημα θα
είναι πιο ευχάριστο, αλλά παράλληλα θα καλλιεργεί το σεβασμό στις απόψεις των άλλων,
θα διδάσκει τις προϋποθέσεις ενός διαλόγου χωρίς μισαλλοδοξία και στερεότυπα.
Συμπληρωματικά, αξίζει να πούμε ότι ιδιαίτερης αξίας είναι οι περίπατοι σε
αρχαιολογικές τοποθεσίες με τη συνοδεία εξειδικευμένων ιστορικών που θα εισάγονται ή
θα καταλήγουν στη συγγραφή ιστορικών πονημάτων από ομάδες μαθητών ή ατομικής
μορφής. Εκδρομές και περίπατοι που θα οργανώνουν οι ίδιοι οι μαθητές και θα
αποτελούν τμήμα μιας μεγάλης κι ενιαίας ομαδικής εργασίας. Εξάλλου, οι εργασίες
ιστορίας με τη συμβουλή εύκολης βιβλιογραφίας βοηθούν όχι μόνο στην κριτική σκέψη
του μαθητή, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγής γραπτού λόγου με άμεσες συνέπειες
στη βαθμολογία της έκθεσης και των άλλων φιλολογικών μαθημάτων. Έτσι, ο μαθητικός
πληθυσμός συνδέεται όχι μόνο με τα ιστορικά μνημεία της περιοχής, αλλά και την τοπική ιστορία και
κουλτούρα· και μνημεία δεν είναι μόνο οι αρχαίοι ή οι βυζαντινοί ναοί, αλλά και η οθωμανική κρήνη,
τα ερείπια του τζαμιού, ο νερόμυλος της περιοχής, ο αρχαίος τάφος κ.ά. Περίπατοι στο χώρο από τα
σχολεία και η δημιουργία χώρων αναψυχής δίπλα στα μνημεία θα τα αναδείξουν περαιτέρω.
Εβδομαδιαίες οργανωμένες εκδρομές θα διδάξουν στους ανηλίκους όχι μόνο την ιστορία -όπως
γίνεται στην τάξη-, αλλά θα τους φέρουν δίπλα στα ζωντανά απομεινάρια της28.
Το μάθημα, λοιπόν, οφείλει να αποβλέπει όχι στη στείρα εκμάθηση γεγονότων, αλλά
είναι αναγκαίο να στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών. Και
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διαθεματικότητα και τη σύνδεση των
μεταδιδόμενων γνώσεων, ώστε να μην καθίσταται ένα στείρο και κουραστικό μάθημα.
Είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα που μπορεί να οδηγήσει σε μία κοινωνία κριτικά
σκεπτόμενων ανθρώπων. Έτσι, όχι μόνο αναπτύσσεται η κοινωνική συνείδηση και η
κριτική ικανότητα, αλλά και η νέα γενιά θα έχει όλα εκείνα τα εφόδια και τις δεξιότητες
Γήκνο Χισπηζηνύδεο, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο,
Θεζζαινλίθε 2010.
28
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να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές εξελίξεις. Εξελίξεις που δεν είμαστε σε θέση να
εκτιμήσουμε ακόμη, καθώς η κοινωνία είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη.
Με την αμφισβήτηση συνεχώς στο κέντρο, η κοινωνία δε σταματά την εξέλιξή της, δεν
περιορίζεται σε παραδοσιακές μορφές. Οδηγείται προς ένα άγνωστο, καθόλου γραμμικό, μέλλον του
οποίου την κίνηση καμία μαθηματική επιστήμη δε θα μπορεί να προβλέψει. Η ανατροπή θα ορίζει
κάθε αλλαγή που θα επέρχεται μόνη, αβίαστα ή βιαίως. Το μέλλον της δημοκρατίας θα είναι χαώδες
όπως το χάος είναι απρόβλεπτο, επειδή ακριβώς η αμφισβήτηση οδηγεί σε χαώδεις συνειρμούς.
Εξάλλου, η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα, αλλά η ίδια η αυτοθέσμιση και η αυτοαξιολόγηση και
ο έλεγχος της κοινωνίας29.
Η μετάδοση της ιστορικής κρίσης, όμως, δεν μπορεί να προσαρμόζεται μόνο στην
ανήλικη γενιά. Η παιδεία αποτελεί μεν ένα θεσμό που δύναται να μεταδώσει γνώσεις και
να καλλιεργήσει κριτική ικανότητα, αλλά περιορίζεται μόνο σε μία γενιά η οποία θα
αποτελέσει δημιουργικό κορμό της κοινωνίας πολλά χρόνια αργότερα και η οποία δε
γνωρίζουμε με τι κοινωνικές συνθήκες θα εισέλθει στην παραγωγή.
Έτσι, γίνεται φανερή η αναγκαιότητα εκλαΐκευσης της Ιστορίας και των πορισμάτων
της, των ερωτημάτων που θέτει και των νέων προσεγγίσεων της. Και τούτο μπορεί να γίνει
μέσα από σεμινάρια, ειδικές εκδηλώσεις και ημερίδες στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης
είτε υπό την αιγίδα του αρμόδιου Υπουργείου είτε των αυτοδιοικητικών αρχών
(μορφωτικές δράσεις Επιχειρήσεων των ΟΤΑ, Λαϊκά Πανεπιστήμια κτλ). Εξάλλου, σήμερα
η προσέγγιση των λαϊκών μαζών στους ακαδημαϊκούς δασκάλους είναι ευκολότερη από
ποτέ.
Και φυσικά από μία τέτοια καμπάνια ενημέρωσης δεν μπορούν να απουσιάζουν τα
έντυπα κι ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Ο μεν τύπος από χρόνια έχει προχωρήσει σε
τέτοιες προσπάθειες και με σχετικά σημαντική συμβολή. Ωστόσο, η τηλεοπτική παραγωγή
υστερεί υπερβολικά. Τα ιστορικά ντοκιμαντέρ είναι πολύ λίγα και ακόμα λιγότερες οι
ευκαιρίες προβολής τους.
Αξίζει παρόλα αυτά να σημειώσουμε ότι οι ταινίες τεκμηρίωσης ιστορικού
περιεχομένου αποτελούν μία ακμάζουσα βιομηχανία. Τα ντοκιμαντέρ, άλλωστε,
αποτελούν μία ξεχωριστή μορφή Τέχνης που μεταφέρει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.
Μεταδίδουν γνώσεις αβίαστα που χάρη στην οπτικοακουστική μέθοδο γίνονται άμεσα
κατανοητές, ξεκούραστα και αποδοτικότερες. Τα ειδικά οπτικά και ηχητικά εφέ
καταφέρνουν κάλλιστα να αναπαραστήσουν τις αρχαιότερες περιόδους, ενώ το
καλλιτεχνικό προσωπικό μπορεί να υποδυθεί πρόσωπα και να αναπαραστήσει
καταστάσεις και κοινωνικά ή ατομικά βιώματα και δραστηριότητες.
Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών που -άλλοτε με επιτυχία κι
άλλοτε όχι- κατορθώνουν να προσεγγίσουν και να κρίνουν καταστάσεις του παρελθόντος.
Ακόμα και οι θεωρίες αποτελούν μία σημαντική διάσταση στην προσπάθειά μας να
εντοπίσουμε τους συνδέσμους των κοινωνιών στο χρόνο. Αρκεί, φυσικά, οι ταινίες τούτες
να μην αποσκοπούν μόνο στην προβολή συγκεκριμένων επιστημόνων οι οποίοι
παρουσιάζουν αμφίβολες αποδείξεις ή αναπόδεικτες θεωρίες και απόψεις συχνά
αντεπιστημονικές οι οποίες έρχονται να συσκοτίσουν ακόμα περισσότερο την ήδη θολή
εικόνα που έχουν οι αμαθείς.
Η κατανόηση της Ιστορίας και η σύνδεσή της με άλλες επιστήμες ενισχύουν όχι μόνο
το λαϊκό μορφωτικό επίπεδο, αλλά συνεισφέρουν στην κατανόηση του παρόντος, την
εξέλιξη των κοινωνιών και προετοιμάζουν κριτικά του πολίτες για το μέλλον. Η Ιστορία
δεν είναι ένα στατικό παραμύθι που καλύφθηκε ούτε στα μαθητικά χρόνια ούτε μέσα από
29
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προσεγγίσεις και ερωτήματα του παρελθόντος. Η Επιστήμη είναι ένας ζωντανός
οργανισμός που προσαρμόζεται -ως ερώτηση, αναζήτηση κι έρευνα- στις ιδεολογικές και
κοινωνικές προσαρμογές του παρόντος.
Η αμφισβήτηση, η δημιουργική δηλαδή σκέψη και η επακόλουθη δράση, θα είναι οι τριγμοί στα
θεμέλια ενός συστήματος που προβάλει μια εξωραϊσμένη δημοκρατία. Η αμφιβολία και η διαφωνία θα
δημιουργήσει γενιές που θα ατενίζουν το χάος της άρνησής τους να υποταχθούν, αλλά θα είναι
δοσμένες στο χάος τούτο και θα δημιουργούν ρομαντικά. Από την άλλη, η δημοκρατία είναι το ίδιο το
χάος, που με μανδύα ιδεολογίες αντικοινωνικές και ατομοκεντρικές συγκαλύπτει την ασχήμια και τη
μαυρίλα του30.
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