Εγχειριδίων Ιστορίας Λόγοι και Αντίλογοι
Πάνε αρκετά χρόνια1 που η ιστορία που διδάσκεται στα ελληνικά
σχολεία δεν απασχόλησε παρά µόνον µια µικρή οµάδα ιστορικών και
εκπαιδευτικών που µέσα από διαφορετικούς δρόµους εκφράζουν µε
επιχειρήµατα τις ανησυχίες τους για την ιστορία που διδάσκεται στα ελληνικά
σχολεία και τις επιπτώσεις της στη διαµόρφωση της ιδιότητας του πολίτη
αυτού του τόπου. Ιστορία γαρ και συγκρότηση των ατοµικών και συλλογικών
κοινωνικών υποκειµένων θεωρούνται και είναι στενά συνδεδεµένες διεργασίες.
Παρά ταύτα, σιωπή και ανοχή επικρατεί επί µακρόν για την απαξίωση της
ιστορικής εκπαίδευσης στον τόπο µας, για τη διαµόρφωση αρνητικών στάσεων
των παιδιών για το µάθηµα της ιστορίας, για τη συµβολή που έχει η σχολική
ιστορία στη διαµόρφωση µιας προβληµατικής κοινωνικότητας και εθνικής
ταυτότητας, για το αβάσταχτο φορτίο της µε στόχο τον εθνικό και κοινωνικό
φρονηµατισµό των νέων ανθρώπων.
Αντίθετα, µία καταρχήν πρόταση για το χαρακτήρα της κυπριακής
οργάνωσης ΕΟΚΑ στο εγχειρίδιο ιστορίας για το Νεότερο και Σύγχρονο
Κόσµο που συγγράφθηκε για τη Γ' Λυκείου -από οµάδα ιστορικών και
εκπαιδευτικών µε την επιµέλεια του Γιώργου Κόκκινου, εγκρίθηκε από τις
αρµόδιες επιτροπές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τυπώθηκε από τον ΟΕ∆Β
και αναµένει την πολτοποίησή του µετά από σχετική απόφαση της
εκπαιδευτικής ηγεσίας- έκρουσε πολλούς κώδωνες κινδύνου. Η ιστορική
αλήθεια, ο πατριωτισµός, η ελληνοκυπριακή οµοψυχία, η ελληνοτουρκική
συγκυρία, το µέλλον της Μεγαλονήσου, η ανάπτυξη των παιδιών, η
εκπαιδευτική ευθύνη του κράτους εµφανίστηκαν να βάλλονται αν το
εγκεκριµένο εγχειρίδιο όδευε προς τα σχολεία.
Η πρόσφατη διαµάχη για το δέον γενέσθαι είχε πολλές όψεις, έθεσε
πολλά ζητήµατα, ιστοριογραφικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτικά και
εµφάνισε µια ευρεία γκάµα συνοµιλητών. Ιστορικοί, εκπαιδευτικοί,
δηµοσιογράφοι, πολιτικοί, παράγοντες της δηµόσιας ζωής ενεπλάκησαν στο
σχετικό διάλογο αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά πόσο και πως η ιστορία
και κυρίως αυτή που διδάσκεται στα σχολεία θεωρείται πεδίο κοινωνικής
ευθύνης και αρµοδιότητας που υπερβαίνει τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς
του, πόσο σχετίζεται µε τα δηµόσια πράγµατα και εξαρτάται από αυτά αλλά
και πόσο δυσανάλογη µε την ουσιαστική µέριµνα για την ιστορική
εκπαίδευση στον τόπο µας είναι η προβαλλόµενη ευαισθησία.
Με την πρόθεση να συµβάλλουµε στην ανανέωση της σχολικής ιστορίας
σκεφθήκαµε ότι θα ήταν χρήσιµη για την εκπαιδευτική κοινότητα η
παρουσίαση των απόψεων που εκφράστηκαν µε αφορµή το επίµαχο ζήτηµα.
Παρουσιάζουµε αρχικά ένα χρονικό της υπόθεσης που απασχόλησε την κοινή
1 Στα τέλη της δεκαετίας του 1980,µε αφορµή το εγχειρίδιο της Α' Λυκείου του Λευτέρη Σταυριανού, Ιστορία
του ανθρω ίνου γένους.

γνώµη. Η µατιά µας σε όσα προηγήθηκαν είναι επιλεκτική. Μας ενδιαφέρουν
κυρίως οι θέσεις που εκφράστηκαν αναφορικά µε τη σχολική ιστορία και όχι
τόσο ο χαρακτήρας της οργάνωσης ΕΟΚΑ στην οποία αναφερόταν η επίµαχη
πρόταση ή το ίδιο το βιβλίο, το οποίο εξάλλου δεν γνωρίζουµε. Ακολουθούν
στη συνέχεια τρία κείµενα.
Το πρώτο είναι του Γιάννη Παπαθεοδώρου που ανήκει στη συγγραφική
οµάδα του εγχειριδίου. Ο Γιάννης Παπαθεοδώρου συνδέει τις πρόσφατες
αντιδράσεις για το συγκεκριµένο βιβλίο µε τις αντιστάσεις για την αλλαγή του
παραδειγµατικού πλαισίου της σχολικής ιστορίας και την εµµονή στην
ιδεολογική της χειραγώγηση. Μας θυµίζει τη συµβολή των σχολικών
εγχειριδίων στη συστηµατική καλλιέργεια ερµηνευτικών µονοµερειών και
απλουστεύσεων µε αντικείµενο τον εθνικό φρονηµατισµό των παιδιών και όχι
την ιστορική τους εκπαίδευση. Το νέο εγχειρίδιο αποφεύγοντας τον
ελληνοκεντρισµό, εισάγοντας στη συγκριτική διεθνή οπτική, στην έννοια της
διαµεσολαβηµένης ιστορικής γνώσης και στην πολλαπλότητα των ερµηνειών
για το παρελθόν συνιστά µια επιστηµολογική πρόκληση που κλονίζει το
υπάρχον οικοδόµηµα της σχολικής ιστορίας και γίνεται ως εκ τούτου
αντικείµενο επικρίσεων της γνωστής -και όχι µόνο-, όπως αναφέρει
"εθνοφυλακής".
Το δεύτερο του Τραντάφυλλου Μηταφίδη επιχειρεί µια αναδροµή στις
λογοκριτικές επεµβάσεις της εξουσίας από τη Μεταπολίτευση και εντεύθεν
αναφορικά µε τα εγχειρίδια ιστορίας. ∆ιαβλέπει σ' αυτές, όπως και στις
πρόσφατες αντιδράσεις για το εγχειρίδιο ιστορίας της Γ' Λυκείου την κλασική
εθνικιστική ρητορική και τις ανάγει στο καθεστώς της ιδεολογικής και
πολιτικής οµηρίας που ισχύει στη χώρα µας για τη σχολική ιστορία. Ο
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, φιλόλογος ο ίδιος, υπογραµµίζει επίσης τις
επιπτώσεις του παραπάνω καθεστώτος στην παιδαγωγική λειτουργία και το
ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Καταλήγει µε την προτροπή της
υπεράσπισης της παιδαγωγικής αυτονοµίας των εκπαιδευτικών και της
ιστορικής παιδείας ως δηµόσιου αγαθού.
Το τρίτο της Χριστίνας Κουλούρη θέτει το ζήτηµα των σχολικών
εγχειριδίων στο σύνολό του και επισηµαίνει τους βασικούς άξονες για την
αναλυτική προσέγγισή τους. Το σύστηµα έγκρισης, παραγωγής και διάδοσης,
το περιεχόµενό τους και η διδακτική τους χρήση συνιστούν στη συνέχεια τα
πεδία για να ορισθούν οι ιδιοµορφίες και οι καθυστερήσεις της ελληνικής
περίπτωσης, οι παράµετροι επικαθορισµού τους, να ερµηνευθούν και να
κατανοηθούν οι επιλογές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. ∆ιότι,
όπως υποστηρίζει, η "κατανόηση της κατάστασης θα έπρεπε να είναι
προαπαιτούµενο για τη διατύπωση πολεµικής", κυρίως αν αυτή αφορά στους
ιστορικούς που ενδιαφέρονται να µετάσχουν στη σύγχρονη συζήτηση για τα
σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας.
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