
 

Οι διανοητές συνέβαλαν στη νίκη του σκοταδισμού 
Γράφει η Χριστίνα Αγριαντώνη  
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      ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΛΟΙΠΟΝ, ΤΕΛΙΚΑ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΟΝΙΟΡΤΟ ΠΟΥ 
ΣΗΚΩΣΑΝ ΟΙ ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΟΛΩΣΕ ΚΑΠΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΕΙΝΑΙ 
ΣΑΦΕΣ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  

       Το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού το πολέμησαν κατ΄ αρχήν και κατ΄ εξοχήν εκείνοι που επιδιώκουν- για 
ποικίλους λόγους, που δεν είναι πάντοτε άμοιροι και συγκεκριμένων συμφερόντων να καθηλώνουν το επίπεδο 
νοημοσύνης των πολιτών, να τρέφουν φανατισμούς και να καλλιεργούν μύθους- και ιδίως τους μύθους που συγκροτούν 
την εθνική ταυτότητα-, εκείνοι που φοβούνται  τις αλλαγές και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δοξολογούν την 
(επινοημένη) «παράδοση», με δυο λόγια, και χωρίς να φοβόμαστε τις λέξεις, δυνάμεις συντηρητικές και οριακά 
σκοταδιστικές. Υπάρχει δε και κάτι χειρότερο: πρόκειται για μια νίκη που κερδήθηκε «διά βοής», δηλαδή με απολύτως 
αυθαίρετες, αστάθμητες και αδιαφανείς μεθόδους φωνασκιών και πιέσεων, και βεβαίως χωρίς καμία, έστω και 
υποτυπώδη, δημοκρατική, επιστημονική ή άλλη θεσμοποιημένη διαδικασία. Η νομιμοποίηση που επιχειρήθηκε με την 
παρέμβαση της Ακαδημίας δεν έχει κανένα θεσμικό ή ηθικό έρεισμα.  

       Οι φράσεις αυτές γράφονται με πλήρη επίγνωση της ωμότητάς τους, γιατί απευθύνονται σε αυτούς που 
συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα χωρίς, ενδεχομένως, να το γνωρίζουν. Δεν απευθύνονται φυσικά στην Εκκλησία, τον 
κύριο υποκινητή- μαζί με τους συγγενικούς της ακροδεξιούς εθνικιστικούς κύκλους- του πολέμου κατά του βιβλίου, με την 
οποία δεν εκκρεμεί, έτσι κι αλλιώς, οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν απευθύνονται ούτε στην κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας- μολονότι θα ήθελα, προσωπικά, να συγχαρώ την κ. Γιαννάκου για την απέλπιδα μάχη που έδωσε για να 
μην περάσει η εθνικιστική τύφλωση, μάχη την οποία έχασε πανηγυρικά. Η Νέα Δημοκρατία, ελέχθη ήδη αυτό, 
αποδείχθηκε απολύτως δέσμια των ακροδεξιών ακροατηρίων που συστηματικά προσπάθησε να συγκρατήσει στην 
εκλογική της επιρροή. Αυτό όμως που μπορούσε ακόμη να κάνει, έστω και κολοβό, η κ. Γιαννάκου, δεν μπορεί πλέον να 
το κάνει ο κ. Στυλιανίδης. Πράγμα που δίνει, απλώς, το στίγμα των καιρών. Δεν απευθύνονται ούτε στην ηγεσία και τα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που έδωσαν ρεσιτάλ, και στο θέμα αυτό, αντιφατικών θέσεων και τοποθετήσεων συμβάλλοντας 
αποφασιστικά στην κατίσχυση του εθνικιστικού μετώπου και στον θρίαμβο των συνακόλουθων δεισιδαιμονιών. Και 
βεβαίως, δεν απευθύνονται ούτε στο ΚΚΕ, τον «αριστερό» πλειοδότη αυτής της εθνικιστικής ομοψυχίας. Δεν 
απευθύνονται, τέλος, ούτε καν στα κανάλια και τους δημοσιογράφους τους, που πρωταγωνίστησαν στην πολεμική κατά 
του βιβλίου, χαρίζοντας άφθονα τον χρόνο τους στις «πιασάρικες» κόντρες ακροδεξιών, εθνικιστών και εκπροσώπων 
των κομμάτων- οι οποίοι παθαίνουν γλωσσοδέτη από το λαϊκιστικό τους σύνδρομο. Τα κανάλια άλλωστε, όπως 
γνωρίζουμε όλοι, καταβάλλουν καθημερινά ιδιαίτερη προσπάθεια για να βελτιώσουν το πνευματικό επίπεδο του κοινού 
τους.  

Απευθύνονται σε όλους εκείνους, δεξιούς, κεντρώους ή αριστερούς διανοητές, επιστήμονες και μη, που χωρίς 
να αναγνωρίζονται στις θέσεις των παραπάνω κύκλων, πολέμησαν το βιβλίο, είτε επειδή το θεώρησαν έργο 
ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας, ή προϊόν της μεταμοντέρνας αντι-εθνικής και αντι-αφηγηματικής ιστοριογραφίας, είτε επειδή 
θέλησαν να υπερασπιστούν την «εθνική  ιδιαιτερότητα», ή την πάλη των τάξεων, ή τη μακρά διάρκεια του έθνους, είτε 
επειδή έκριναν ότι αφού η ιστορία δεν είναι επιστήμη ο καθένας επιτρέπεται να έχει τη δική του εκδοχή γι΄ αυτήν, είτε 
επειδή από το δυσθεώρητο ύψος του ακαδημαϊκού τους θώκου αλίευσαν με το μικροσκόπιο «λάθη και παραλείψεις». 
Όλοι αυτοί λοιπόν, αλλά και εκείνοι που προσεκτικά πλην όμως εκκωφαντικά σιώπησαν, θα πρέπει να γνωρίζουν- και να 
έχουν την ειλικρίνεια να ομολογήσουν- ότι βρέθηκαν σε άλλον τόπο και έδωσαν κάποιες άλλες φανταστικές μάχες. Και 
ότι στον πραγματικό πόλεμο που διεξήχθη στην πραγματική ετούτη χώρα, συνέβαλαν με τον τρόπο τους στη νίκη των 
δυνάμεων για τις οποίες μίλησα και οι οποίες ήδη έχουν εκφράσει, και ευλόγως, την ικανοποίησή τους. 

      Η Χριστίνα Αγριαντώνη είναι καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  
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