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Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008  Αναζήτηση  Οδηγοί  Σύνδεσµοι  Επικοινωνία

Πολιτική Οικονοµία ∆ιεθνή Πολιτισµός Αθλητισµός Θέµατα/άρθρα Αναγνώσεις Eνθέµατα Παιδεία & Κοινωνία Ο ∆αίµων της Οικολογίας

 

Ηµεροµηνία φύλλου       Πρώτη Σελίδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Η ελεύθερη έναρξη ειδικότητας θα καταργηθεί.. 

Πλήθος παραβάσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας
περιβάλλοντος.. 

Οι &quot15" (πάλι) δεν τόλµησαν.. 

Τα µη µέτρα του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας..

Ανεπαρκή τα υπάρχοντα τεστ.. 

∆ραστική παρέµβαση σε εργασία, ασφάλιση,
µισθούς.. 

Ο Ρίφκιν στην Αθήνα.. 

Ο καιρός.. 

Με ελληνικό όνοµα... και αµερικάνικο επώνυµο.. 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ

Σάββατο 9.30.. 

Ευρω-διαφωνίες στη Νίκαια.. 

Η αντι-σύνοδος των πολιτών.. 

Ο Χάρτης των ∆ικαιωµάτων δεσµεύει το
Ευρωκοινοβούλιο.. 

Ένας επίτροπος κάθε χώρα έως το 2005.. 

15+13+1..... 

Συµπεράσµατα - αποφάσεις της Συνόδου
Κορυφής.. 

Τις πταίει;.. 

Όπου η βασίλισσα, µε στέµµα και σκήπτρα,
εγκαινιάζει την προεκλογική εκστρατεία.. 

Έχουν δρόµο τα ΜΟΕ µέχρι το αδιέξοδο.. 

Στη µνήµη του Πασχάλη Γκόγκογλου.. 

Την Τρίτη.. 

Ωραία, ρε, η µαθητιώσα νεολαία. Ευχόµεθα
ολοψύχως καλή πρόοδο.. 

Ο Κ. Σηµίτης και οι ποσοτικοί δείκτες
απασχόλησης.. 

Τρέχουν στη Ρηγίλλης.. 

Επιµένει η ΠΟΛ.ΑΝ... 

Όχι..... 

Κατά τα λοιπά..... 

Ο πόλεµος των εγχειριδίων ιστορίας στην Ιταλία 10/12/2000

Της Μαρίας ΡΕΠΟΥΣΗ

Η Ιστορία, τόσο ως αντικείµενο των ιστορικών σπουδών όσο και ως αυτή καθαυτή σπουδή του ιστορικού
παρελθόντος, υπήρξε εξαιρετικά γόνιµη σε αντιπαραθέσεις και διαµάχες. Τεκµήριο κοινωνικής πολυφωνίας,
απόδειξη της σηµασίας που αποδίδουν οι σύγχρονες κοινωνίες στην αφήγηση της ιστορίας τους, µαρτυρία για τη
δυναµική των αναφορών και των συσχετίσεων που ενέχει, η διδασκαλία της ιστορίας βρέθηκε συχνά στο
επίκεντρο σηµαντικών κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς -κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα-
εδραιώνει την παρουσία της στα αναλυτικά προγράµµατα των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών, ανάγεται σε
θεµατοφύλακα των ηθικών και εθνικών αξιών και βασικό όχηµα εθνικής οµογενοποίησης.

Οι αντιθέσεις που συγκροτούνται για τη διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία αποκτούν µια νέα κάθε φορά
δυναµική, που υπερβαίνει την εκπαιδευτική και επιστηµονική κοινότητα και σχετίζεται µε καθολικού χαρακτήρα
συµφραζόµενα. Στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι αντιπαραθέσεις για την ιστορία στα σχολεία
εννοούνται µόνον αν συσχετιστούν µε την πάλη ανάµεσα στους νοσταλγούς του παλαιού καθεστώτος και τους
κληρονόµους της Γαλλικής Επανάστασης για τη διαµόρφωση της κυρίαρχης αναπαράστασης για το εθνικό
-µοναρχικό ή δηµοκρατικό- παρελθόν. Στο τέλος του 19ου αιώνα, στην ίδια χώρα, "οι πόλεµοι των εγχειριδίων",
κατά την επιτυχηµένη ρήση του Κριστιάν Άµαλβι (Christian Amalvi), αφορούν τη διαµάχη Εκκλησίας και κράτους
για τον έλεγχο της εκπαίδευσης και το βαθµό εκκοσµίκευσης του κοσµικού κράτους. Στις ΗΠΑ, ο δηµόσιος
διάλογος για τη διδασκαλία της ιστορίας στην καµπή του 19ου προς τον 20ό αιώνα εµπλέκει και εµπλέκεται, µέσω
του ζητήµατος της "αµερικανοποίησης" των νεήλυδων και της γρήγορης προσαρµογής τους στις ανάγκες της
αλυσίδας παραγωγής, µε τη φυσιογνωµία της αµερικανικής οικονοµίας και κοινωνίας.

Οι αντιπαραθέσεις για τη διδασκόµενη στα δυτικά σχολεία ιστορία είναι ταυτόχρονα συχνά ιδεολογικά αµφίσηµες.
Οι υποστηρικτές για παράδειγµα µιας ιστορικής εκπαίδευσης στη Γαλλία που διαµορφώνει και ενισχύει την αγάπη
για τη δηµοκρατική λαϊκή πατρίδα οριοθετούνται προοδευτικά σε σχέση µε τους οπαδούς της µοναρχικής
παλινόρθωσης, αποτελούν ωστόσο ταυτόχρονα και τροχοπέδη για τις προτάσεις φιλειρηνιστών παιδαγωγών ή τις
απόπειρες µεθοδολογικής ανανέωσης του µαθήµατος. Εδραιώνουν κατ' αυτόν τον τρόπο τον εγκλεισµό της
ιστορικής εκπαίδευσης σε ένα γεγονοτολογικό, ηρωικό, σειραϊκό, εθνοκεντρικό µάθηµα και αναχαιτίζουν τη
µεταρρύθµισή του. Στις ΗΠΑ η ισχυρή τάση της εννόησης της ιστορίας ως κοινωνικής σπουδής, που καταλήγει το
1916 στην οργανική ένταξη του µαθήµατος της ιστορίας στις κοινωνικές σπουδές, σε συνδυασµό µε την
ευαισθησία των κοινωνικών επιστηµόνων στα προβλήµατα των σύγχρονων κοινωνιών και τη σύνδεση της
εκπαίδευσης µε τη συγχρονική της κοινωνία θα συνδράµει, συγκυρίας επιτρέπουσας, την περιθωριοποίηση της
ιστορίας στα αµερικανικά σχολεία στη διάρκεια του Μεσοπολέµου και τη βαθιά κρίση του µαθήµατος µε
ευφάνταστες συνέπειες στην φυσιογνωµία της κοινωνίας και στην ταυτότητα των πολιτών.

Οι αντιπαραθέσεις για τη διδασκαλία της ιστορίας αποκτούν νέο στίγµα µετά το τέλος του Β' Παγκοσµίου πολέµου
και το συγκλονισµό που προκύπτει στην ανθρώπινη κοινότητα από την αποκάλυψη των εγκληµάτων, πολλά από
τα οποία συντελέστηκαν στο όνοµα της πατρίδας. Συγκροτείται έκτοτε µε ρυθµούς που ποικίλλουν, αλλά σταθερά
και επίµονα, µια νέα συλλογικότητα που από διάφορες αφετηρίες αµφισβητεί το συγκεκριµένο διδακτικό
παράδειγµα και προτείνει τρόπους για την υπέρβασή του. Η όλη εξέλιξη συνδυάζεται µε την επιστηµολογική
εξέλιξη του αντικειµένου και τη συγκρότηση του αντίστοιχου επιστηµονικού χώρου.

Η δεκαετία του '60, τα περίφηµα sixties, αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για τη µετουσίωση στη πράξη των
διαδροµών που έχουν διανυθεί στην έρευνα και στη σκέψη. Το αντι-Βιετνάµ, τα κινήµατα των Μαύρων, η Άνοιξη
της Πράγας, ο Μάης του 68, τα κινήµατα των γυναικών αλλάζουν σηµαντικά το δηµόσιο νεωτερικό χώρο και
δηµιουργούν διευρυµένες δυτικές νησίδες για την ανάπτυξη πάσης φύσεως αµφισβητήσεων. Η νέα γενιά της
δεκαετίας του '60, τα κορίτσια µε τις κοντές φούστες, τις κρυµµένες καµπύλες και τα τονισµένα µάτια, τα αγόρια
µε τα µακριά µαλλιά, η γενιά του µπλουτζίν και των Μπητλς σχετικοποιεί µε την παρουσία της την εθνική
κατάτµηση του δυτικού χώρου και εκ των πραγµάτων αποδυναµώνει τη διδασκαλία που προκύπτει απ' αυτήν την
κατάτµηση και ταυτόχρονα την ενισχύει. Η ιστορία στα σχολεία καταγγέλλεται για τη συµβολή της στη διατήρηση
ενός άνισου, ανελεύθερου, ρατσιστικού και εθνικιστικού status quo και σε πολλές δυτικές χώρες υποδέχεται τις
προτάσεις για την ανανέωσή της. Πρόκειται για τη νέα ιστορία, που εισβάλλει σε πολλά σχολεία του
δυτικοευρωπαϊκού κέντρου.

Η προσπάθεια έµελλε να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου. Η αποδυνάµωση του εθνοκεντρικού περιεχοµένου της
διδασκόµενης ιστορίας κινητοποιεί ήδη από το τέλος της δεκαετίας του '70 αµφιλεγόµενες συµµαχίες για την
υπεράσπιση της εθνικής ιστορίας και την επισήµανση του κινδύνου της απώλειας της εθνικής ταυτότητας της νέας
γενιάς. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και του πρώτου µισού της δεκαετίας του '90, πρωτοφανείς για την
ιστορία των διδακτικών αντικειµένων διαµάχες απασχολούν την κοινή γνώµη της Βρετανίας, της Γαλλίας, των
ΗΠΑ, της Γερµανίας, µε αντικείµενο τη διδασκόµενη στα σχολεία ιστορία και επιθυµία τον έλεγχο της αποσκευής
της. Η νέα ιστορία στα σχολεία ανησυχεί καταρχήν τις συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ και
κάποιοι µελετητές (Berghahn και Schissler) θα συνδέσουν την αναδίπλωση της νέας ιστορίας στα σχολεία µε το
γενικό κίνηµα συντηρητικής αντεπίθεσης που εκφράζεται στο πολιτικό επίπεδο από τις κυβερνήσεις Θάτσερ,
Ρέιγκαν και Κολ. Ανησυχεί κατά δεύτερον τη σοσιαλιστική και πατριωτική Γαλλία που µετά τις εκλογές του 1981
τελεί υπό σοσιαλιστική εξουσία. Στις σχετικές διαµάχες παρεµβαίνουν οι ίδιοι οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι
βουλευτές, η εθνική αντιπροσωπεία, τα ΜΜΕ. Οι κραυγές αγωνίας εµφανίζουν σηµαντικές οµοιοπάθειες από χώρα
σε χώρα και εστιάζονται στην επισήµανση του µελλοντικού κινδύνου που ενέχει για το έθνος η απώλεια, όπως
υποστηρίζεται, της ενιαίας εθνικής συλλογικής µνήµης.

"Η Μάργκαρετ Θάτσερ", γράφει ο Martin Kettle στην εφηµερίδα |Guardian| στις 4 Ιανουαρίου 1990, "έδωσε
πολλές ιστορικές µάχες για ό,τι οραµατιζόταν ως µέλλον της Βρετανίας. Λίγες από αυτές, όµως, ήταν τόσο µεστές
σε νόηµα όσο η τρέχουσα µάχη της για τον έλεγχο της βρετανικής ιστορίας... Εάν η πρωθυπουργός καταφέρει να
αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο διδασκόµεθα ιστορία, θα έχει καταφέρει ν' αλλάξει τους βασικούς κανόνες για τη
γενιά που έρχεται. Είναι ένας µεγάλος άθλος".

Η Θάτσερ δεν τα κατάφερε, για λόγους που δεν είναι της παρούσης. Ο διάλογος διευρύνθηκε τόσο που ήταν
αδύνατον να ελεγχθεί το αποτέλεσµα. Ανάλογη έκβαση, περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή για τη χειραφέτηση της
ιστορικής εκπαίδευσης είχαν και όσες απόπειρες διέφυγαν των κυβερνητικών κύκλων και έγιναν υποθέσεις της
εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Η Μαρία Ρεπούση διδάσκει Ιστορία και ∆ιδακτική της Ιστορίας στο ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ.

Συντάκτης : Άγνωστος

10/12/2000
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Φτου..... 

Η Ευρώπη σε σταυροδρόµι.. 

Μνήµη Σοφίας ∆ουδολίνου - Γορανίτη.. 

Αποκαλυπτική δηµοσκόπηση για την Ευρώπη..... 

Η εθνική κυριαρχία εµµένει..... 

Αναθεώρηση και Αυτοδιοίκηση.. 

Πού η αλήθεια και πού το ψέµµα;.. 

Αναζητεί νέο πρόσωπο.. 

Οι συγγραφείς, η πολιτική και τα παιδιά των
φαναριών.. 

Βλακώδης ύπαρξη.. 

"Οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να κάνουν εύκολα
υπερβάσεις...".. 

"Η ιδιοκτησία είναι κλοπή".. 

10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960.. 

Μη χάσετε.. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ.. 

Στην Ιταλία: τα εγχειρίδια ιστορίας στο εδώλιο.. 

Περιµένοντας τον ∆ηµήτρη..... 

Ο πόλεµος των εγχειριδίων ιστορίας στην Ιταλία.. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.. 

Το Εθνικό Θέατρο µετρά έναν αιώνα ζωής.. 

Μνήµη Καίτης και Μίλτου Πρωτογερέλλη.. 

Μνήµη Βασίλη Ζάχου.. 

Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο.. 

Ορατότης µηδέν..... 

Ζητούνται γήπεδα για την Ευρώπη!.. 

Η δουλειά του Τζορτζ..... 

Ένα άρτιο µυθιστόρηµα.. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.. 

Το πρόγραµµα.. 

Η βαθµολογία.. 

Η κοινωνία των πολιτών γίνεται δηµόσια, το κράτος
ιδιωτικοποιείται.. 

"Παιδιά ενός κατώτερου θεού", στο "Αλάµπρα".. 

Οι Άγγλοι και ο ΕΛΑΣ.. 
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"Η λογοκρισία στον κινηµατογράφο" επιµέλεια:
Ρουθ Πέτρι, µτφρ.: Ράνια Οικονόµου, εκδόσεις
Μαύρη Λίστα, Αθήνα 2000, σελ. 270.. 

CINE ΚΥΡΙΑΚΗΣ.. 
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