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ΠΡ�Λ�Γ�Σ

Την Κυριακ� 29 Απριλ��υ 2007, στην α�θ�υσα τελετ�ν της, η
Εταιρε�α Μακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν δι�ργ!νωσε επιστηµ�νικ� ηµε-
ρ�δα µε θ#µα «∆ιεθνικ� Ιστ�ρ�α και Εθνικ� Ιστ�ρ�α: Απ�δ&µηση
της Ιστ�ρ�ας και τ�υ 'Εθν�υς». Τα Πρακτικ! αυτ�ς δηµ�σιε(�νται
στην παρ�(σα #κδ�ση και παρ!λληλα θα δια)υθ�(ν στ� ∆ιαδ�-
κτυ�.

Τη δι�ργ!νωση της ηµερ�δας ε�)ε αναγγε�λει #να µ�να ενωρ�-
τερα η Εταιρε�α µας µε ανακ��νωσ� της ανα*ερ�µ#νη στ� απαρ!-
δεκτ� σ)�λικ& εγ)ειρ�δι� διδασκαλ�ας της ελληνικ�ς Ιστ�ρ�ας στην
Στ' τ!+η τ�υ ∆ηµ�τικ�( Σ)�λε��υ και στην, δι’ αυτ�(, κατ!*ωρη
παρα/�αση τ�υ Συντ!γµατ�ς της Ελληνικ�ς ∆ηµ�κρατ�ας.

Η ελε(θερη διακ�νηση &λων των ιδε�ν και πληρ�*�ρι�ν ε�ναι,
*υσικ!, επι/ε/ληµ#νη και, µ#σα απ& νη*!λι� δι!λ�γ�, )ρ�σιµη.
Ωστ&σ�, η διδασκαλ�α αυτ�ν στ�υς Ελλην&παιδες µαθητ#ς της
Εθνικ�ς Παιδε�ας �ρ�4εται ρητ! απ& τ� Σ(νταγµα π�υ ε�ναι η α-
κ�/δηλη /�(ληση της λαϊκ�ς κυριαρ)�ας και η σιδηρ! εγγ(ησ� της.

Απ& τ� α#να� ρε(µα των ιδε�ν και θεωρι�ν #)ει αναδει)θε�
τ&σ� στην Ελλ!δα &σ� και διεθν�ς, µ�α συγκρ�τηµ#νη διεθνιστικ�
αντ�ληψη η �π��α αδρ�µερ�ς κηρ(σσει &τι, ε*’ &σ�ν πρ�)ωρε� α-
συγκρ!τητη η παγκ�σµι�π��ηση, συγκρ�τ�(νται υπερεθνικ#ς διε-
θνικ#ς εν&τητες και εµπεδ�νεται η Ν#α Τ!+η, η διδασκαλ�α της
Εθνικ�ς Ιστ�ρ�ας /λ!πτει. ∆ι&τι εγκλω/�4ει τ�υς αυριαν�(ς π�λ�-
τες της Ευρ�πης σε #ναν κλειστ&ν, εσωστρε*�, *�/ικ&ν, µισαλλ&-
δ�+�ν και ρατσιστικ&ν εθνικ&ν µικρ&κ�σµ�ν, π�υ αντιστρατε(εται
την πραγµατικ&τητα, υπ�ν�µε(ει τη διεθν� ειρ�νη και συνεργα-
σ�α, αυτ�καταργε� τις δυνατ&τητες, τα δικαι�µατα και τ� µ#λλ�ν
των ν#ων ως π�λιτ�ν της Ευρωπαϊκ�ς Εν�σεως και δυν!µει καρ-
πωτ�ν της παγκ�σµι�π��ησης και αντιτ�θεται στις ισ)(�υσες διε-
θνε�ς συµ*ων�ες κτλ. Αυτ&ς � τ&σ� επικ�νδυν�ς, και για τ�υς Ελλη-
ν&παιδες, µικρ&κ�σµ�ς ε�ναι �υσιαστικ! αν(παρκτ�ς και εικ�νι-
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κ&ς, #να ψευδ#ς ε�δωλ� στην �θ&νη των παρω)ηµ#νων ιδε�λη-
ψι�ν. Γι’ αυτ& �ι ν#�ι της Ελλ!δ�ς – και των !λλων )ωρ�ν – «πρ#-
πει» να διδα)θ�(ν µ�α ;λλη Ιστ�ρ�α, διεθνικ�, �στε να µην αυτ�-
καταστρα*�(ν στη Ν#α Τ!+η.

Η Εταιρε�α Μακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν δεν α+ι�λ�γε� τα αισθ�-
µατα �(τε τα κ�νητρα αυτ�ν των α+ι�σηµει�των και ευαρ�θµων
µ!λιστα π�λιτ�ν (επιστηµ&νων, επι)ειρηµατι�ν, π�λιτικ�ν κ.!.)
π�υ ενστερν�4�νται και συ)ν! διδ!σκ�υν την ανωτ#ρω «µεταµ�-
ντ#ρνα» αντ�ληψη τ�υ Κ&σµ�υ. � πανδαµ!τωρ >ρ&ν�ς κρ�νει
τ�υς π!ντες και τα π!ντα. Σηµει�νει, ωστ&σ�ν, &τι:

1�ν. Τις ανωτ#ρω (αδρ�µερ�ς και �σως εν µ#ρει εσ*αλµ#νως)
νεωτερικ#ς ιδ#ες �υδ#π�τε �ι *�ρε�ς τ�υς #θεσαν +εκ!θαρα υπ&ψη
τ�υ ελληνικ�( Λα�(, τ�ν �π���ν αυτ�� επιθυµ�(ν πρ�*αν�ς να υ-
πηρετ�(ν και � �π���ς, πρ�ς τ� παρ&ν, ε�ναι � µ�ναδικ&ς κυρ�αρ-
)�ς. �υδε�ς δικαι�(ται να απ�*ασ�4ει για τ�ν Λα& ερ�µην τ�υ Λα-
�(. Απ�*ασ�4ει απ�κλειστικ! � Λα&ς – ε�τε απ’ ευθε�ας ε�τε δια της
αιρετ�ς Εθνικ�ς Αντιπρ�σωπε�ας τ�υ.

2�ν. Τις ανωτ#ρω νεωτερικ#ς ιδ#ες, &µως, �ι *�ρε�ς τ�υς διδ!-
σκ�υν ερ�µην τ�υ Λα�( στα τ#κνα τ�υ Λα�( µ#σα απ& τ� δηµ&σι�
εκπαιδευτικ& σ(στηµα τ�υ Υπ�υργε��υ Εθνικ�ς Παιδε�ας και
Θρησκευµ!των. Και &)ι µ&ν�ν µε τ� σ)�λικ& εγ)ειρ�δι� της Στ′ ∆η-
µ�τικ�(. Στην πραγµατικ&τητα, εντ&ς και εναντ��ν της Εθνικ�ς
Παιδε�ας, #)ει στηθε� και �δη λειτ�υργε� #να Κρυ*& Σ)�λει&, νε�-
τα+ικ& και διεθνιστικ&, &π�υ, σε πανελλαδικ� κλ�µακα, συντελε�ται
#να παιδ�µ!4ωµα. Τα !γ�υρα Ελλην&π�υλα εκπαιδε(�νται να αλ-
λα+�πιστ�σ�υν κυρι�λεκτικ! απ�τ!σσ�ντας, ως Σαταν!, την π�-
στη των γ�ν#ων τ�υς και πρ�σηλυτι4&µενα στην π�στη της Ν#ας
Τ!+ης.

Τα αυτ&*ωρα αυτ! γεγ�ν&τα και η συγκριτικ� επιστηµ�νικ�
#ρευνα *ανερ�ν�υν &τι ερ�µην τ�υ ελληνικ�( Λα�( επι)ειρε�ται
συστηµατικ! να απ�δ�µηθε� η Εθνικ� Ιστ�ρ�α των Ελλ�νων πρ�-
κειµ#ν�υ ν�µ�τελειακ! να απ�δ�µηθε�  τ� Εθνικ& Κρ!τ�ς των
Ελλ�νων. Συνεπ�ς, απαιτε�ται εν πρ�κειµ#νω επειγ&ντως #νας νη-
*!λι�ς επιστηµ�νικ&ς δι!λ�γ�ς �στε να πληρ�*�ρηθε� τ�υλ!)ι-
στ�ν τ� 'Εθν�ς για &σα τ�υ πρ�ετ�ιµ!4�υν !λλ�ι εν αγν��α τ�υ
και, 4υγ�4�ντας πρ�σεκτικ!, να διαλ#+ει απρ�κατ!ληπτα την π�-
ρε�α τ�υ πρ�ς !µεσ� µ#λλ�ν τ�υ και την σ(γ)ρ�νη διεθν� πραγ-
µατικ&τητα.

Αυτ&ν τ�ν επιστηµ�νικ& δι!λ�γ� !ν�ι+ε η Εταιρε�α Μακεδ�-
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νικ�ν Σπ�υδ�ν και ε�ναι απ�*ασισµ#νη να τ�ν τηρ�σει αν�ικτ& σε
&λες τις ιδ#ες. Γι’ αυτ& ευ)αριστε� θερµ! τ�υς επτ! επι*ανε�ς ετα�-
ρ�υς της, π#ντε Καθηγητ#ς της Ιστ�ρ�ας στ� Αριστ�τ#λει� Πανεπι-
στ�µι� και δ(� ειδικ�(ς πανεπιστηµιακ�(ς επιστ�µ�νες, π�υ κατ#-
θεσαν τις γν�σεις τ�υς.

Θεσσαλ�ν�κη, Μ!ϊ�ς 2007                                 � Πρ&εδρ�ς
της Εταιρε�ας Μακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν

Νικ&λα�ς Ι. Μ#ρτ4�ς
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Ιω�ννης Σ. Κ	λι�π	υλ	ς*

Η ΙΣΤ�ΡΙΑ ΚΑΙ �Ι 	ΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

Η µελτη τ�υ ιστ�ρικ�� παρελθ�ντ�ς ��ηθ�ει τ�υς ανθρ�π�υς
να καταν�!σ�υν �τι απ�τελ��ν µρ�ς εν�ς κ�σµ�υ ενια"�υ και �τι �ι
κ�ινων"ες και τα θνη δεν απ�τελ��ν απ�µ�νωµνες ανθρ�πινες
κ�ιν�τητες ��τε �ι π�λιτισµ�" στεγανς εν�τητες α&ι�ν π�υ διατη-
ρ��ν την αυτ�ν�µ"α τ�υς στ�ν 'ρ�ν�, αλλ� εν�τητες ιδε�ν και πρα-
κτικ�ν λ�σεων π�υ διαρκ�ς ανασυγκρ�τ��νται υπ� την π"εση των
νων συνθηκ�ν και µε τη δηµι�υργικ! παρµ�αση των ανθρωπ"νων
�µ�δων( να καταν�!σ�υν τ�υς "δι�υς και τ�υς «�λλ�υς», διακρ"ν�-
ντας τις δια)�ρς και τις �µ�ι�τητες µετα&� των, στ� παρελθ�ν και
τ� παρ�ν( να αµ)ισ�ητ��ν την α&"α των στερε�τ�πων για �λλ�υς λα-
��ς, αλλ� και για τ�υς "δι�υς( να σ��νται την ιδιαιτερ�τητα και να
µην )����νται την ετερ�δ�&"α, να δυσπιστ��ν δε πρ�ς τη µισαλλ�-
δ�&"α( να διακρ"ν�υν τα γεγ�ν�τα απ� τις εικασ"ες και την ιστ�ρικ!
πραγµατικ�τητα απ� την πλασµατικ! εικ�να( να καταν���ν την π�-
λυπλ�κ�τητα των αιτ"ων και να δυσπιστ��ν πρ�ς τις απλ�υστευτικς
απαντ!σεις και τις ε�κ�λες ε&ηγ!σεις( να αναγνωρ"+�υν την πλαστ!
αναλ�γ"α και την κατ�'ρηση των «διδαγµ�των» της ιστ�ρ"ας, να ε-
κτιµ��ν δε τις συνπειες ττ�ιας κατα'ρ!σεως( να θεωρ��ν �τι η �-
γν�ια τ�υ ιστ�ρικ�� παρελθ�ντ�ς µπ�ρε" να τ�υς καταστ!σει θ�µα-
τα εκε"νων π�υ γνωρ"+�υν αυτ� τ� παρελθ�ν, 'ωρ"ς να λησµ�ν��ν �-
τι η ιστ�ρ"α δεν πα"+ει τ�ν ρ�λ� δικαστηρ"�υ και �τι �ι ιστ�ρι�γρ�-
)�ι δεν ε"ναι εισαγγελε"ς π�υ ανα+ητ��ν εν�'�υς( να αναγνωρ"+�υν
�τι �ρισµνα πρ��λ!µατα δεν επιδ'�νται λ�σεων π�υ 'ρησιµ�π�ι!-
θηκαν στ� παρελθ�ν( να ε"ναι πρ�ετ�ιµασµν�ι να αντιµετωπ"σ�υν
στη +ω! πρ�&εις και στ�σεις παρ�λ�γες και ανλπιστες( να µην πα-
ραιτ��νται απ� την ανα+!τηση της αντικειµενικ!ς αλ!θειας ��τε να
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επιτρπ�υν να κλ�ν"+εται η πεπ�"θησ! τ�υς �τι υπ�ρ'ει ττ�ια αλ!-
θεια.

Η ανα+!τηση της αλ!θειας, της αντικειµενικ!ς αλ!θειας ! �πως
αλλι�ς λγεται, της ιστ�ρικ!ς πραγµατικ�τητας υπ!ρ&ε εντ�λ! πρ�ς
τ�υς διακ�ν�υς της Ιστ�ρ"ας εν�ς απ� τ�υς πρ�τ�υς µεγ�λ�υς θερ�-
π�ντες της Κλει��ς, τ�υ Λ�υκιαν��, � �π�"�ς απε)�νθη ως ακ�λ��-
θως για τ�υς ιστ�ρικ��ς:

«Τ�ι��τ�ς ��ν µ�ι 	 συγγρα�ε�ς, �στω �����ς, �δ�καστ�ς, �λε�-
θερ�ς, παρρησ�ας κα! �ληθε�ας ��λ�ς, "ς 	 κωµικ#ς �ησ�ν, τ$ σ�κα
σ�κα, τ%ν σκ&�ην δ' σκ&�ην (ν�µ&σων, �) µ�σει �)δ' �ιλ�α ν�µων
�)δ' �ειδ*µεν�ς + �λε.ν + αισ/υν*µεν�ς + δυσωπ��µεν�ς, 0σ�ς δι-
καστ1ς, ε2ν�υς 3πασιν �/ρι τ�� µ% θατ�ρω τ! �π�νε4µαι πλε4�ν τ��
δ��ντ�ς, 5�ν�ς �ν τ�4ς �ι�λ��ις κα! �π�λις, α)τ*ν�µ�ς, ��ασ�λευτ�ς,
�) τ! τ6.δε δ*5ει λ�γι7*µεν�ς, �λλ$ τ! π�πρακται λ�γων».

«9A����ς», λ�ιπ�ν, � ιστ�ρικ�ς, «�δ�καστ�ς, �λε�θερ�ς, παρρη-
σ�ας κα! �ληθε�ας ��λ�ς», «0σ�ς δικαστ1ς, �π�λις, α)τ*ν�µ�ς, ��ασ�-
λευτ�ς», κατ� τ�ν Λ�υκιαν�( στ�ν �π�"�, καθ�ς και στ�ν µεγ�λ�
Θ�υκυδ"δη, θεµελι�θηκε η ιστ�ρι�γρα)"α τ�υ ∆υτικ�� Κ�σµ�υ και
π�λιτισµ��. 7ρεισµα αυτ!ς της ιστ�ρι�γρα)"ας υπ!ρ&ε η �αθε"α πε-
π�"θηση �τι η πιστ! αναπαρ�σταση της ιστ�ρικ!ς πραγµατικ�τητας
ε"ναι απαρα"τητη στη διαπαιδαγ�γηση των π�λιτ�ν µιας ευν�µ��µε-
νης π�λιτε"ας.

Την ιστ�ρ"α, 'ωρ"ς �λλ�υς επιθετικ��ς πρ�σδι�ρισµ��ς, '�υµε
�ι πανεπιστηµιακ�" δ�σκαλ�ι εντ�λ! και καθ!κ�ν να διακ�ν��µε
στα πανεπιστ!µια της '�ρας µας, αυτ!ν την ιστ�ρ"α διδ�σκ�υµε !,
πρπει να διδ�σκ�υµε στ�υς µαθητς µας, ν�υς π�λ"τες της ευν�-
µ��µενης π�λιτε"ας µας. �ι ιστ�ρικ�", ��αια δεν ε"µαστε «απ�λιδες»
! «α�ασ"λευτ�ι», �πως θα µας !θελε � Λ�υκιαν�ς. ��τε � "δι�ς �λ-
λωστε, ��τε � Θ�υκυδ"δης, µπ�ρ��σαν να καυ'ηθ��ν �τι !σαν «α-
π�λιδες» ! «α�ασ"λευτ�ι». Με την επ"κληση αυτ�� τ�υ ιδανικ��, δηλ.
της απ�λυτα πιστ!ς αναπαραστ�σεως της ιστ�ρικ!ς πραγµατικ�τη-
τας, !θελε να πρ�στατε�σει � Λ�υκιαν�ς τ�ν ιστ�ρι�γρ�)� απ� τη
σαγ!νη π�υ ασκε" η εκ�στ�τε ε&�υσ"α επ’ αυτ�� και να τ�ν στηρ"&ει
στην απραντη µ�να&ι� τ�υ, �ταν επιδι�κει να ανακαλ�ψει, στα τεκ-
µ!ρια τ�υ ιστ�ρικ�� παρελθ�ντ�ς, την αντικειµενικ! αλ!θεια και να
τ�ν πε"σει να µην κλ�νισθε" ��τε στιγµ! η πεπ�"θησ! τ�υ �τι υπ�ρ'ει,
πρ�γµατι, αντικειµενικ! αλ!θεια, �πως υπ�ρ'ει, τ� καλ� και τ� δ"-
και�, ως απ�λυτη α&"α.

Αυτ! η αναπαρ�σταση της ιστ�ρικ!ς πραγµατικ�τητας ως απ�-
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λυτης α&"ας ε"ναι απαρα"τητη στη διαµ�ρ)ωση των π�λιτ�ν µιας ευ-
ν�µ��µενης π�λιτε"ας, �στε να µην �λισθα"ν�υν �ι π�λ"τες στ�ν σ'ε-
τικισµ� των α&ι�ν και των αρ'�ν π�υ καλλιεργ��ν �λ�ι �ι δηµεγρ-
τες, αλλ� να εκτιµ��ν δια της µελτης των πρ�&εων και των απ�)�-
σεων των ανθρ�πων στ� παρελθ�ν την α&"α και τη σηµασ"α τ�υ η-
ρωισµ�� και της αυτ�θυσ"ας, αλλ� και της δειλ"ας και της ιδι�τλει-
ας, της πρ�σ)�ρ�ς αλλ� και της πλε�νε&"ας, τ�υ δικα"�υ αλλ� και
τ�υ αδ"κ�υ, της αν�'!ς και τ�υ σε�ασµ�� πρ�ς την ετερ�δ�&"α, αλλ�
και της µισαλλ�δ�&"ας. � σ'ετικισµ�ς, αυτ! η µ�στιγα της ευν�µ��-
µενης π�λιτε"ας, π�υ �ρθ�νει τ� αν�στηµ� της και σαγηνε�ει τ�υς
θιασ�τες της !σσ�ν�ς πρ�σπ�θειας, τ�υς νωθρ��ς και τ�υς δειλ��ς,
τ�υς απα"δευτ�υς, καλλιεργε" τη θση �τι δεν υπ�ρ'ει αντικειµενικ!
αλ!θεια, ��τε ιστ�ρικ! πραγµατικ�τητα, και �τι η �π�ψη τ�υ απα"-
δευτ�υ 'ει την "δια α&"α µε αυτ!ν τ�υ πεπαιδευµν�υ, �τι �λες �ι α-
π�ψεις για τ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν, �λες �ι «πρ�σεγγ"σεις», ε"ναι απ�-
δεκτς και σε�αστς, �τι δεν υπ�ρ'�υν αυθεντ"ες.

�ι αρ'ς και α&"ες π�υ αντλ��νται και καλλιεργ��νται δια της
µελτης των ανθρωπ"νων πρ�&εων ε"ναι, ��αια, πρ�ϊ�ντα τ�υ ∆υτι-
κ�� κ�σµ�υ και π�λιτισµ��, αλλ� '�υν επηρε�σει και επηρε�+�υν
και �λλ�υς π�λιτισµ��ς και κ�σµ�υς, αναγνωρ"+�νται δε πλ�ν ως
αρ'ς και α&"ες µε γενικ�τερη ε)αρµ�γ!, ωστ�σ�, πρ���λλ�νται και
καλλιεργ��νται στ� πλα"σι� της π�λιτε"ας π�υ αναπτ�'θηκε απ�
κ�ιν�� µε τ� εθνικ� κρ�τ�ς των νε�τερων 'ρ�νων. Ελλε"ψει µιας πα-
γκ�σµιας π�λιτε"ας, η π�λιτε"α π�υ 'ει στη δι�θεσ! τ�υ τ� εθνικ�
κρ�τ�ς ε"ναι η µ�νη εν�τητα π�υ πρ���λλει και καλλιεργε" τις αρ'ς
και α&"ες αυτς. Αναπ�)ευκτα, λ�ιπ�ν, και �σπ�υ να αντικαταστα-
θε" τ� εθνικ� κρ�τ�ς απ� κ�π�ι� �λλ� π�λιτικ� µ�ρ)ωµα, δεν ε"ναι
δυνατ� να υπ�ν�µευθε" η απ�δεδειγµνα επιτυ'ηµνη στγη της π�-
λιτε"ας π�υ ευν�ησε την καλλιργεια και την παραγωγ! των αρ'�ν
και των α&ι�ν της ευν�µ��µενης π�λιτε"ας, τ� εθνικ� κρ�τ�ς.

Πρ�ϊ�ν αλλ� και συντελεστ!ς της αναπτ�&εως τ�υ εθνικ�� κρ�-
τ�υς υπ!ρ&ε και η εθνικ! ιστ�ρ"α, η �π�"α εσ'�τως δ'εται πυρ� α-
π� δι�)�ρ�υς διεθνιστικ��ς κ�κλ�υς. Η εθνικ! ιστ�ρ"α, αναπτ�'θη-
κε κυρ"ως µετ� τη Γαλλικ! επαν�σταση και την �ν�δ� τ�υ εθνικι-
σµ��, δια)ρει δε απ� την ιστ�ρ"α 'ωρ"ς �λλ� επιθετικ� πρ�σδι�ρι-
σµ�, �πως ε&ηγ!θηκε πι� π�νω, στ� ε&!ς: απ�σκ�πε" στη διαµ�ρ)ω-
ση της απαρα"τητης σε µια εθνικ! π�λιτε"α εθνικ!ς ταυτ�τητας. Η ε-
θνικ! ιστ�ρ"α π�υ διδ�σκεται στα σ'�λε"α ε"ναι συν!θως πρ�ϊ�ν
συνθσεως π�ικ"λων στ�ι'ε"ων, επιλεγµνων µε τρ�π� �στε να πρ�-
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��λλ�νται �ι αρετς εν�ς θν�υς. Την επ�'! τ�υ Ρ�µαντισµ��, µ�λι-
στα, �ταν τθηκαν �ι πρ�διαγρα)ς της εθνικ!ς ιστ�ρ"ας των δια)�-
ρων λα�ν, παρεισ)ρυσαν π�λλ� στ�ι'ε"α, &να πρ�ς την ιστ�ρικ!
πραγµατικ�τητα, αλλ� π�υ κρ"θηκαν πως ε&υπηρετ��ν την αν�πτυ-
&η της εθνικ!ς ταυτ�τητας. Πρ�ϊ�ντα επιλ�γ!ς ιστ�ρικ�ν στ�ι'ε"ων
!σαν και τα ργα ιστ�ρι�γρ�)ων της επ�'!ς πριν απ� τη ρ�µαντικ!
ιστ�ρι�γρα)"α τ�υ 19�υ αι�ν�ς, απ�σκ�π��σαν δε στην αν�πτυ&η
της«αρετ!ς» (virtu) σε εκε"ν�υς τ�υς �λ"γ�υς π�υ πρ��ρ"+�νταν να
ασκ!σ�υν αν�τερα δηµ�σια α&ι�µατα. Η διδασκαλ"α των �"ων των
µεγ�λων ανδρ�ν της Ελλην�ρωµαϊκ!ς αρ'αι�τητας για την πρ�ετ�ι-
µασ"α των αυριαν�ν ηγετ�ν της Βρετανικ!ς Αυτ�κρατ�ρ"ας και η
διδασκαλ"α της κατ�λληλα διασκευασµνης εθνικ!ς ιστ�ρ"ας αν�λ�-
γ�υς στ�'�υς ε&υπηρετ��σαν.

Η επιστ!µη της ιστ�ρ"ας, της εθνικ!ς ιστ�ρ"ας συµπεριλαµ�αν�-
µνης, ε"'ε απ� τ�υς κλασικ��ς ελληνικ��ς 'ρ�ν�υς, διδακτικ� 'α-
ρακτ!ρα. Η αυτ�τλεια της ιστ�ρικ!ς ρευνας απναντι στ�ν ε&ωτε-
ρικ� καταναγκασµ� ! εις κ�θε ε"δ�υς πνευµατικς δεσµε�σεις και ε-
πιδρ�σεις, �ι εντ�λς τ�υ µεγ�λ�υ διακ�ν�υ της Κλει��ς, τ�υ Λ�υ-
κιαν��, δεν καθ�ρι+αν την ρευνα αυτ!ν και τ� πρ�ϊ�ν της ως αυτ�-
σκ�π� απ�σπασµν� απ� κ�θε ηθικ! ! παιδαγωγικ! σκψη. Η ανα-
+!τηση της αλ!θειας ! της ιστ�ρικ!ς πραγµατικ�τητας ε"'ε π�ντ�τε
για τ�υς 7λληνες να �αθ�τερ� ηθικ� σκ�π� να υπηρετ!σει, να �ελ-
τι�σει τ�ν �νθρωπ�, µε την εµµ�ν! στη µ�ναδικ! αλ!θεια.

Στις λ�γικς υπ�θσεις π�υ υπ�ρ'�υν συνυ)ασµνες µε την ι-
στ�ρικ! πραγµατικ�τητα, στ�υς «µ�θ�υς» π�υ ανακαλ�πτ�υν στην
εθνικ! ιστ�ρ"α µε ιερ! αγαν�κτηση �ι σηµεριν�" π�λµι�ι τ�υ θν�υς,
διακρ"ν�υν �ι πρ�σε'τικ�" παρατηρητς τα στ�ι'ε"α εκε"να µε τα �-
π�"α !θελε να ε)�δι�σει η π�λιτε"α τ�υ εθνικ�� κρ�τ�υς των Ελλ!-
νων τ�υς π�λ"τες της. Αυτ� τα στ�ι'ε"α κρ"ν�νταν στ� παρελθ�ν �τι
ε&υπηρετ��σαν τ�ν επιδιωκ�µεν� στ�'�, τη �ελτ"ωση τ�υ ανθρ�π�υ.
Αν τ�ρα κρ"ν�νται ακατ�λληλα, θα πρπει �ι π�λµι�" τ�υς να πρ�-
τε"ν�υν �λλα στ�ι'ε"α π�υ καλλιεργ��ν και πρ��γ�υν την αρετ!, �λ-
λ�υς «µ�θ�υς», ε&"σ�υ παιδαγωγικ��ς µε τ�υς υπ� διωγµ�ν. �ι αρ-
'α"�ι 7λληνες, ας µην λησµ�ν��ν �ι π�λµι�ι των µ�θων της εθνικ!ς
ιστ�ρ"ας, µε µ�θ�υς ε"'αν επενδ�σει �ρισµνα απ� τα µεγαλ�τερα δι-
δ�γµατα π�υ �)ησαν ως κληρ�ν�µι� σε �λ�ν τ�ν κ�σµ�.

∆ια τ�υ σ'�λικ�� �ι�λ"�υ, ιδ"ως δε τ�υ σ'�λικ�� �ι�λ"�υ της ι-
στ�ρ"ας, �ι αρµ�διες αρ'ς της π�λιτε"ας πρ�ωθ��ν και καλλιερ-
γ��ν την εθνικ! ταυτ�τητα των αυριαν�ν π�λιτ�ν, την πεπ�"θηση

14 Iω�ννης Σ. K�λι�π�υλ�ς



των π�λιτ�ν �τι αν!κ�υν σε µια διακριτ! κ�ιν�τητα ανθρ�πων, σε
µια διακριτ! π�λιτιστικ! κ�ιν�τητα, σε µια εθνικ! κ�ιν�τητα, καθ�ς
και την αγ�πη και την α)�σ"ωση πρ�ς αυτ!ν την κ�ιν�τητα, τ� -
θν�ς, και κατ’ επκταση πρ�ς την εθνικ! πατρ"δα. ∆ια τ�υ σ'�λικ��
�ι�λ"�υ ιστ�ρ"ας πρ���λλ�νται για να απ�τυπωθ��ν στη συλλ�γικ!
εθνικ! συνε"δηση γεγ�ν�τα, �πως απελευθερωτικ�" π�λεµ�ι, εθνικ�
πη αλλ� και τραγωδ"ες και δειν� τ�υ θν�υς, π�υ κρ"ν�νται �τι
στηρ"+�υν και πρ��γ�υν την τα�τιση µε την εθνικ! κ�ιν�τητα και
την αγ�πη πρ�ς την πατρ"δα. Αναπ�)ευκτα, η πρ�αγωγ! της ταυ-
τ"σεως µε την �ικε"α εθνικ! κ�ιν�τητα, καλλιεργε" τη δυσπιστ"α α-
πναντι στ�υς κατ� καιρ��ς αντιπ�λ�υς της εθνικ!ς κ�ιν�τητας, σε
�ρισµνες δε περιπτ�σεις και τ�ν )��� ! και τ� µ"σ�ς απναντι
στ�υς κατ� καιρ��ς αντιπ�λ�υς και ε'θρ��ς τ�υ θν�υς και της πα-
τρ"δ�ς.

Η δυσπιστ"α, � )���ς και τ� µ"σ�ς απναντι στ�υς κατ� καιρ��ς
αντιπ�λ�υς και ε'θρ��ς τ�υ θν�υς και της πατρ"δας κρ"ν�νται πλ-
�ν στ�ι'ε"α ανεπιθ�µητα, απ� διεθνιστικ��ς κ�κλ�υς κυρ"ως, στη
διαπαιδαγ�γηση των αυριαν�ν π�λιτ�ν, '�υν δε επι��λει �ι "δι�ι
κ�κλ�ι �ρισµνες π�λιτικς �ρθ�τητες π�υ επηρε�+�υν �λ�να και
ευρ�τερ�υς π�λιτικ��ς κ�κλ�υς αρνητικ� απναντι στα σ'�λικ� �ι-
�λ"α ιστ�ρ"ας π�υ πρ��γ�υν την εθνικ! ιστ�ρ"α και την εθνικ! ταυ-
τ�τητα. Κρ"νεται, λ�ιπ�ν, �λ�να και απ� ευρ�τερ�υς π�λιτικ��ς κ�-
κλ�υς, �τι τα σ'�λικ� �ι�λ"α ιστ�ρ"ας δεν πρπει να πρ��γ�υν τη δυ-
σπιστ"α, τ�ν )��� και τ� µ"σ�ς απναντι στ�υς κατ� καιρ��ς αντιπ�-
λ�υς και ε'θρ��ς τ�υ θν�υς και της πατρ"δας, αλλ� να πρ���λλ�υν
τα γεγ�ν�τα εκε"να τ�υ ιστ�ρικ�� παρελθ�ντ�ς π�υ )ανερ�ν�υν τη
συνεργασ"α και την ειρηνικ! συν�παρ&η µετα&� τ�υ �ικε"�υ θν�υς
και των κατ� καιρ��ς αντιπ�λων και ε'θρ�ν τ�υ.

Η �γκ��µενη, καθ�ς )α"νεται, αντ"δραση εναντ"�ν τ�υ εθνικ��
σ'�λικ�� �ι�λ"�υ ιστ�ρ"ας ως πρ�&ν�υ &εν�)��"ας και µ"σ�υς απ�-
τελε" πλ�ν µια π�λιτικ! �ρθ�τητα, η �π�"α σπαν"ως αµ)ισ�ητε"ται.
7'ει, ωστ�σ� η π�λιτικ! αυτ! �ρθ�τητα, �ρισµνες αδυναµ"ες, τις �-
π�"ες θα παρ�υσι�σω εν συντ�µ"α. Μια ττ�ια αδυναµ"α ε"ναι τ� ε-
)!µερ� π�λλ�ν π�λιτικ�ν �ρθ�τ!των. Αν�λ�γες αµ)ισ�ητ!σεις τ�υ
εθνικ�� κρ�τ�υς και της εθνικ!ς ταυτ�τητας π�υ καλλιεργε"ται στ�
πλα"σι� τ�υ, στ� παρελθ�ν, απ� διεθνιστικ��ς ! �λλ�υς υπερεθνι-
κ��ς κ�κλ�υς, α'ρηστε�θηκαν µε την π�ρ�δ� των 'ρ�νων και λη-
σµ�ν!θηκαν. Τ� εθνικ� κρ�τ�ς �'ι µ�ν�ν �ντε&ε στις επιθσεις απ�
τ�υς κατ� καιρ��ς αµ)ισ�ητ"ες τ�υ αλλ� υπερ"σ'υσε και ε&!λθε απ�
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τις συγκρ��σεις ενισ'υµν�. Eλλη συνα)!ς αδυναµ"α της αµ)ισ�η-
τ!σεως της 'ρησιµ�τητας της εθνικ!ς ταυτ�τητας και τ�υ εθνικ��
κρ�τ�υς π�υ τη στηρ"+ει 'ει σ'ση µε την καθ�λα καλ�πρ�α"ρετη
αλλ� α)ελ! πεπ�"θηση �τι �λ�ι �ι λα�" �µ�)�νως θα σπε�σ�υν να
καταργ!σ�υν τις εθνικς ταυτ�τητες και τα εθνικ� κρ�τη, πεπ�"θηση
π�υ εδρ�+εται στη διεθνιστικ! π"στη �τι �ι λα�" και �ι ηγτες τ�υς
δεν ε"ναι δυνατ�ν να στηρ"+�υν π�λιτικ� µ�ρ)�µατα π�υ αναπαρ�-
γ�υν τις πρ�στρι�ς και τις συγκρ��σεις. Αν�λ�γη διεθνιστικ!–ειρη-
νιστικ! κ"νηση τ�υ Μεσ�π�λµ�υ ε"'ε ως απ�τλεσµα να υπ�ν�µευ-
θ��ν τα ε&�πλιστικ� πρ�γρ�µµατα των ∆υτικ�ν ∆ηµ�κρατι�ν και α-
ντιθτως να απ�θρασυνθ��ν �λες εκε"νες �ι δυν�µεις π�υ ευν���-
σαν τ�ν π�λεµ� ! τ�ν εκ�ιασµ� για να αναθεωρ!σ�υν τ� εδα)ικ�
καθεστ�ς, π�υ ε"'ε πρ�κ�ψει απ� τις συνθ!κες τ�υ ΑF Παγκ�σµ"�υ
Π�λµ�υ.

Η σ��αρ�τερη �µως αδυναµ"α εκε"νων π�υ αµ)ισ�ητ��ν τη 'ρη-
σιµ�τητα της εθνικ!ς ταυτ�τητας στη διαπαιδαγ�γηση των π�λιτ�ν
ε"ναι η απ�υσ"α πρ�τ�σεως εναλλακτικ!ς ταυτ�τητας π�υ να ε"ναι σε
θση να συν'ει την κ�ινων"α της ευν�µ��µενης π�λιτε"ας �πως την
συν'ει η εθνικ! ταυτ�τητα. ∆εν διευκριν"+εται εν πρ�κειµνω π�ια
ταυτ�τητα θα καλλιεργε" η ιστ�ρ"α δια τ�υ διεθνιστικ�� σ'�λικ�� �ι-
�λ"�υ π�υ )α"νεται να πρ�ωθ��ν δι�)�ρ�ι ιστ�ρικ�" π�υ αν!κ�υν
στη συν�µ�τα&"α των λεγ�µνων «απ�δ�µητ�ν» της εθνικ!ς ταυτ�-
τητας και τ�υ εθνικ�� κρ�τ�υς.

Η αµ)ισ�!τηση �µως της εθνικ!ς ιστ�ρ"ας και η επι'ε"ρηση να
κατεδα)ισθε" η εθνικ! ταυτ�τητα των Ελλ!νων συνιστ��ν σ��αρ�
π�λιτικ� +!τηµα. Σε αντ"θεση πρ�ς την ιστ�ρ"α π�υ καλλιεργε"ται και
διδ�σκεται στα πανεπιστ!µια και π�υ υπ�κειται σε δι�ρθωτικς αλ-
λαγς µε την ευθ�νη των ιστ�ρικ�ν π�υ διακ�ν��ν την Κλει� στα
πανεπιστ!µια και σε �λλα ερευνητικ� ιδρ�µατα, η Εθνικ! Ιστ�ρ"α
π�υ διδ�σκεται στα σ'�λε"α αν!κει στην ευθ�νη της π�λιτε"ας και
των θεσµικ�ν �ργ�νων της. Η εθνικ! ιστ�ρ"α διδ�σκεται πρ�κειµ-
ν�υ να καλλιεργηθε" η εθνικ! ταυτ�τητα στ�υς αυριαν��ς π�λ"τες,
των �π�"ων η εθνικ! συνε"δηση και θρησκευτικ! π"στη πρ�στατε��-
νται απ� τ� Σ�νταγµα της '�ρας. Τ� περιε'�µεν� λ�ιπ�ν της εθνικ!ς
ιστ�ρ"ας και η δι’ αυτ�� τ�υ περιε'�µν�υ καλλιργεια και πρ�αγω-
γ! της εθνικ!ς ταυτ�τητας δεν ε"ναι αντικε"µεν� συ+ητ!σεως και α-
π�)�σεως των Ιστ�ρικ�ν, αλλ� π�λιτικ� +!τηµα, για τ� �π�"� απ�-
)ασ"+�υν τα αρµ�δια θεσµικ� �ργανα της π�λιτε"ας. �ι Ιστ�ρικ�"
µπ�ρε" να ε"ναι σ�µ��υλ�ι της π�λιτε"ας, �ταν συγγρ�)�υν �µως �ι-
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�λ"α Ιστ�ρ"ας για τ� Ελληνικ� σ'�λε"�, υπ�τ�σσ�νται στις επιταγς
τ�υ Συντ�γµατ�ς, δεν '�υν τ� δικα"ωµα της λαθρα"ας εισαγωγ!ς πε-
ριε'�µν�υ και ερµηνει�ν τ�υ ιστ�ρικ�� παρελθ�ντ�ς π�υ αντι�α"-
ν�υν στα ρητ� πρ�στατευ�µενα απ� τ� Σ�νταγµα αγαθ�, στην εθνι-
κ! συνε"δηση και τη θρησκευτικ! π"στη τ�υ κυρ"αρ'�υ λα�� (�ρθρ�
16, παρ. 2).

Τε"νει ωστ�σ� να επικρατ!σει η �π�ψη �τι, πρ�κειµν�υ να ε&υ-
πηρετηθε" η ειρ!νη µετα&� των δια)�ρων λα�ν και 'ωρ�ν, ιδ"ως µε-
τα&� των γειτ�νικ�ν, ε"ναι απαρα"τητ� να πρ��ληθε" δια των σ'�λι-
κ�ν �ι�λ"ων της Ιστ�ρ"ας τ� παρελθ�ν των 'ωρ�ν και των λα�ν α-
παλλαγµν� απ� δι�)�ρα αρνητικ� στερε�τυπα και 'αρακτηρισµ��ς
µειωτικ��ς για τ�υς γε"τ�νες, καθ�ς και απ� στ�ι'ε"α π�υ θεωρ��-
νται πως αναπαρ�γ�υν την κα'υπ�ψ"α και τ� µ"σ�ς µετα&� των
δια)�ρων λα�ν, �πως α"τια πρ�στρι��ν και συγκρ��σεων και δι�-
)�ρα δειν�. Πληθα"ν�υν �ι διακρατικς επιτρ�πς για τ�ν λεγ'�
των �ι�λ"ων, πληθα"ν�υν και τα σ'�λικ� �ι�λ"α µε στ�'� την καλ-
λιργεια της αγ�πης πρ�ς την ειρ!νη και την απ�στρ�)! πρ�ς τ�ν
π�λεµ�.

Για να εκτιµηθε" η δυνατ�τητα ! η σκ�πιµ�τητα της 'ρ!σεως της
Ιστ�ρ"ας για την πρ�αγωγ! )ιλικ�ν σ'σεων µετα&� των γειτ�νικ�ν
λα�ν π�υ µ�ιρ�σθηκαν στ� παρελθ�ν τ�π�υς και κ�ινς τ�'ες και ε-
µπειρ"ες, 'ρει�+εται να υπ�µνησθε" �τι των )ιλικ�ν σ'�λικ�ν �ι-
�λ"ων Ιστ�ρ"ας πρ�ς τ�υς γε"τ�νες συν!θως πρ�ηγ��νται µακρ�'ρ�-
νιες και αδιατ�ρακτες )ιλικς σ'σεις µετα&� τ�υς σε π�λιτικ� και �ι-
κ�ν�µικ� επ"πεδ�. Τα )ιλικ� πρ�ς τ�υς γε"τ�νες σ'�λικ� �ι�λ"α
Ιστ�ρ"ας ασ)αλ�ς ενισ'��υν τις )ιλικς σ'σεις σε π�λιτικ� επ"πεδ�,
αλλ� δεν τις υπ�καθιστ��ν, ��τε ε"ναι δυνατ�ν να τις υπ�καταστ!-
σ�υν. Ττ�ιες πρ�σδ�κ"ες θα !ταν επικ"νδυνες για την ασ)�λεια των
'ωρ�ν, αλλ� και για την υπ�θεση της ειρ!νης σε µια περι�'!, �π�υ
ε"ναι ακ�µη διακριτ� κ�π�ια �αθι� ρ!γµατα π�υ σ'ηµατ"σθηκαν στ�
παρελθ�ν.

Εκτ�ς �µως απ� τις επικ"νδυνες αυτς πρ�σδ�κ"ες π�υ µπ�ρε"
να εκθρψει η �π�ψη π�υ )α"νεται να διαµ�ρ)�νεται για τ�ν ρ�λ�
των σ'�λικ�ν �ι�λ"ων της Ιστ�ρ"ας, ε"ναι απαρα"τητ� να τεθε" τ� +!-
τηµα της 'ρ!σεως της Ιστ�ρ"ας γενικ�ς σε µια ευν�µ��µενη π�λι-
τε"α, πρ�παντ�ς δε να διευκρινισθε" �τι η επιλ�γ! θετικ�ν στ�ι'ε"ων
απ� τ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν πρ�κειµν�υ να ικαν�π�ιηθ��ν δι�)�ρες
π�λιτικς �ρθ�τητες δεν συνιστ� Ιστ�ρ"α, επειδ! παρ�υσι�+ει �ρι-
σµνες µ�ν� πλευρς της π�λ�πλευρης ιστ�ρικ!ς πραγµατικ�τητας.
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Π"σω απ� την τυρανν"α των π�λιτικ�ν �ρθ�τ!των ευρ"σκ�νται, �πως
!δη ανα)ρθηκε, �ι κ�ινωνικ�" επιστ!µ�νες �ι λεγ�µεν�ι «µεταµ�-
ντερνιστς» ! «απ�δ�µητς», �ι �π�"�ι θεωρ��ν την Ιστ�ρ"α, ιδ"ως δε
την εθνικ! ιστ�ρ"α, πρ�&εν� �λων των δειν�ν τ�υ κ�σµ�υ, αυτ! δε η
�π�ψη για την Ιστ�ρ"α στηρ"+εται στην καθ�λα α)ελ! αλλ� �ρρητη
�π�ψη �τι τ�υς π�λµ�υς πρ�καλ��ν και διε&�γ�υν ηγτες και λα�"
π�υ δεν εκτιµ��ν την ειρ!νη ��τε '�υν διαπαιδαγωγηθε" να εκτι-
µ��ν τα αγαθ� της. Αυτ�" λ�ιπ�ν �ι κ�ινωνικ�" επιστ!µ�νες επιδι�-
κ�υν να «απ�δ�µ!σ�υν» τ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν και να τ� καταστ!-
σ�υν εργαλε"� υπε�θυν� για την πρ�αγωγ! της ειρ!νης στ�ν κ�σµ�.
Ε'θρ��ς τ�υς θεωρ��ν �ι «απ�δ�µητς» κ�ινωνικ�" επιστ!µ�νες τ�υς
παραδ�σιακ��ς ιστ�ρικ��ς π�υ διακ�ν��ν την Κλει� και επιδι�κ�υν
να παρ�υσι�σ�υν τ� π�λ�πλευρ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν �σ� πι� πιστ�
δ�νανται, µε την πεπ�"θηση �τι κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� ε&υπηρετ��ν
την αυτ�γνωσ"α και την ταυτ�τητα της κ�ινων"ας της �π�"ας απ�τε-
λ��ν µλη.

Κατ� ��θ�ς, λ�ιπ�ν, η συ+!τηση γ"νεται, σε '�ρες τ�υλ�'ιστ�ν
�π�υ �ι π�λιτικ�" α)εν�ς δεν ενδ"δ�υν �κριτα και ε�κ�λα σε ε)!µε-
ρες π�λιτικς �ρθ�τητες, ��τε αν'�νται την τυρανν"α εκε"νων π�υ
τις πρ�ωθ��ν, για την υπ�ν�µευση ! �'ι της Ιστ�ρ"ας, ιδ"ως δε της ε-
θνικ!ς ιστ�ρ"ας, ως �ργ�ν�υ στη δι�θεση της π�λιτε"ας για τη δια-
µ�ρ)ωση π�λιτ�ν µε την απαρα"τητη αυτ�γνωσ"α και εθνικ! ταυτ�-
τητα, �στε να απ�τελ��ν διακριτ! εθνικ! κ�ιν�τητα. Τ� +!τηµα, µε
�λλα λ�για, ε"ναι κατ� π�σ�ν �ι 7λληνες επιθυµ��ν να καλλιεργ��ν
τη διακριτ! εθνικ! τ�υς ταυτ�τητα, την �π�"α καλλιεργ��ν τ�υλ�'ι-
στ�ν τα τελευτα"α διακ�σια 'ρ�νια, ! θα ενδ�σ�υν στ�ν πειρασµ� να
ενστερνισθ��ν τ� �ραµα τ�υ µεταµ�ντερνισµ�� για µια παγκ�σµια
κ�ινων"α 'ωρ"ς εθνικ� κρ�τη και θνη. Μπ�ρε" εν τλει �ι 7λληνες
να απ�δε'θ��ν αυτς τις εισηγ!σεις των «απ�δ�µητ�ν» τ�υ εθνικ��
κρ�τ�υς των νεωτρων 'ρ�νων, αλλ� αυτ! η απ�δ�'! πρπει να ε"-
ναι πρ�ϊ�ν �'ι λαθρ�'ειρ"ας αλλ� καταν�!σεως κατ�πιν εις ��θ�ς
συ+ητ!σεως �λων των δεδ�µνων, ιδ"ως δε των καλ�ς ν��υµνων ε-
θνικ�ν συµ)ερ�ντων, της ειρ!νης )υσικ�, αλλ� και της ασ)�λειας
της εθνικ!ς επικρ�τειας, της εθνικ!ς ταυτ�τητας και τ�υ π�λιτισµ��
της '�ρας. Αν αυτ� δεν θεωρ��νται πλ�ν καλ�ς ν���µενα εθνικ�
συµ)ρ�ντα, αλλ� αντιθτως πρ�τιµηθε" η 'ωρ"ς εθνικ� σ�ν�ρα
Ελλ�ς, π�λ�γλωσση και π�λ�δ�&η, αν�ι'τ! σε �λ�υς τ�υς γε"τ�νες,
π�λυεθνικ! ! π�λυπ�λιτισµικ!, �πως την �ραµατ"+�νται αρκετ�" στη
'�ρα σ!µερα, αυτ! η µετ��αση θα πρπει να συντελεσθε" εν γν�σει
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και µε τη συνα"νεση τ�υ λα�� της, π�υ εν τλει θα πρπει να 'ει τ�ν
τελευτα"� λ�γ� και να απ�)ασ"σει για τ� µλλ�ν τ�υ.

Τα πρ�ϊ�ντα της απ�δ�µητικ!ς δρ�σεως, αυτ� τα «εκλαϊκευτι-
κ�» �ι�λ"α Ιστ�ρ"ας, δεν ε"ναι Ιστ�ρ"α, µε την καθιερωµνη νν�ια,
δεν απεικ�ν"+�υν τ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν, εθνικ� ! �λλ�. Τ� ιστ�ρικ�
παρελθ�ν ε"ναι κατ�στικτ� απ� π�λµ�υς, �αρ�αρ�τητες, εθνικς
και κ�ινωνικς πρ�στρι�ς και συγκρ��σεις, καταπισεις εθν�τ!των
απ� �λλες εθν�τητες, καθ�ς και απ� περι�δ�υς ειρ!νης και συνερ-
γασ"ας. Αυτς �ι πλευρς τ�υ ιστ�ρικ�� παρελθ�ντ�ς, σκ�τεινς και
+�)ερς π�λλς, πρ�ϊ�ντα �λες των ανθρωπ"νων απ�)�σεων, δια-
µ�ρ)ωσαν τ�υς σηµεριν��ς λα��ς, �ι �π�"�ι διακρ"ν�νται µετα&�
τ�υς απ� τη γλ�σσα ! τις γλ�σσες π�υ µιλ��ν, απ� τ� θρ!σκευµα !
τα θρησκε�µατα π�υ πρεσ�ε��υν, απ� τις παραδ�σεις και την ταυ-
τ�τητ� τ�υς, απ� την εθνικ! τ�υς ιστ�ρ"α( ιστ�ρ"α η �π�"α ε"ναι ακ�-
µη 'ρ!σιµη στη διαµ�ρ)ωση των σ�γ'ρ�νων π�λιτει�ν.

Θα σπε�σ�υν "σως �ι στρατευµν�ι στ�ν απ�δ�µισµ�, ως �λλ�ι
«'�σκακες» τ�υ 7θν�υς – �πως 'αρακτ!ρι+ε � Μαν�υ!λ Γεδε�ν
τ�υς αρνητς της καθ’ ηµ�ς Ανατ�λ!ς την επ�'! των µεγ�λων π�λι-
τικ�ν και κ�ινωνικ�ν αναστατ�σεων (1789-1815) – να καταγγε"λ�υν
τις παρατηρ!σεις αυτς ως �λλη µια απ�πειρα τ�υ συντηρητικ�� «νε-
�αναθεωρητισµ��» π�υ επι'ειρε"ται, υπ�τ"θεται. Ας µην ανησυ'��ν(
η ηγεµ�ν"α της διεθνιστικ!ς «cabale» π�υ �ρ"+ει και νµεται τις εθνι-
κς ευαισθησ"ες των Ελλ!νων, τ�υλ�'ιστ�ν απ� τη Μεταπ�λ"τευση
και ε&!ς, ε"ναι µ�λλ�ν ασ)αλ!ς και αδια)ιλ�ν"κητη, πρ�ς τ� παρ�ν
τ�υλ�'ιστ�ν. Στην Ελλ�δα, �ι δι�)�ρες π�λιτικς �ρθ�τητες )θ"ν�υν
και απ�σ�ρ�νται µε καθυστρηση τ�υλ�'ιστ�ν µιας δεκαετ"ας.

Θα &εν"σ�υν "σως αυτς �ι παρατηρ!σεις και εκε"ν�υς π�υ πι-
στε��υν πως η λεγ�µενη π�λυπ�λιτισµικ! κ�ινων"α ε"ναι αναπ�δρα-
στη, επειδ! αντιπρ�σωπε�ει την πρ��δ�, υπ�τ"θεται, π�υ αντιπαρα-
τ"θεται στις συντηρητικς επιλ�γς. Τ� εθνικ� κρ�τ�ς, ωστ�σ�, ��τε
συντηρητικ! επιλ�γ! απ�τελε" ��τε )α"νεται τ�σ� ευ�λωτ� �σ� πι-
στε��υν �ι αντ"παλ�" τ�υ. Αντρεψε εκ θεµελ"ων π�λυπ�λιτισµικ�
π�λιτικ� µ�ρ)�µατα στ� παρελθ�ν και ε&ασ)�λισε στ�υς π�λ"τες
τ�υ κ�θε �λλ� παρ� ευκατα)ρ�νητη πρ�αγωγ! τ�υ εθνικ�� π�λιτι-
σµ��, της ευηµερ"ας και της α&ι�πρπει�ς των, στ� πλα"σι� τ�υ κρ�-
τ�υς δικα"�υ µ�λιστα.

Η π�λυπ�λιτισµικ! κ�ινων"α, την �π�"α στηρ"+�υν υπ�τ"θεται �ι
τρ'�υσες π�λιτικς �ρθ�τητες, δεν ε"ναι ��τε «να» ��τε «πρ��δευ-
τικ!». Υπ!ρ&αν στ� παρελθ�ν ττ�ιες π�λυπ�λιτισµικς κ�ινων"ες
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στ� πλα"σι� π�λυεθνικ�ν αυτ�κρατ�ρι�ν, δεν τις ανακ�λυψαν �ι ε-
π"δ�&�ι απ�δ�µητς της εθνικ!ς ταυτ�τητας. ∆εν ε"ναι ε&�λλ�υ �-
�αι� �τι η π�λυπ�λιτισµικ! κ�ινων"α υπηρετε" π�ντ�τε την ειρ!νη
και τη συνεργασ"α µετα&� των δια)�ρων π�λιτισµικ�ν εν�τ!των α-
)�� µπ�ρε" να �δηγ!σει στην περι'αρ�κωση διακριτ�ν αλλ� αν"-
σ'υρων κ�ιν�τ!των.

Πριν να δ�σει τη θση της σε κ�π�ιας µ�ρ)!ς π�λυπ�λιτισµικ!
κ�ινων"α, η κ�ινων"α π�υ σ'ηµατ"σθηκε στ� πλα"σι� τ�υ Ελληνικ��
εθνικ�� κρ�τ�υς µε την ενσωµ�τωση και την α)�µ�"ωση ετερ�γλωσ-
σων κ�ιν�τ!των σε µια �µ�ι�γεν! γλωσσικ! εθνικ! κ�ιν�τητα, ανε-
κτικ! στις δια)�ρετικς θρησκευτικς πεπ�ιθ!σεις των π�λιτ�ν, θα
πρπει να στηρι'θε" περαιτρω µε την εν"σ'υση και την κατ�'�ρωση
τ�υ σε�ασµ�� πρ�ς τις δια)�ρετικς θρησκευτικς πεπ�ιθ!σεις, στ�
πλα"σι� τ�υ κρ�τ�υς δικα"�υ. � κατακερµατισµ�ς της κ�ινων"ας σε
γλωσσικς κ�ιν�τητες δεν υπηρετε" την κ�ινωνικ! συν�'! π�υ ε"ναι
απαρα"τητη για την πρ�αγωγ! της ευηµερ"ας �λων των µελ�ν της
κ�ινων"ας, αντιθτως ευν�ε" τ�ν ανταγωνισµ�, τις πρ�στρι�ς και τις
συγκρ��σεις και εν τλει, την υπ�ταγ! των αν"σ'υρων γλωσσικ�ν !
�λλων κ�ιν�τ!των στην ισ'υρ�τερη ! τις ισ'υρ�τερες. Η κατακερµα-
τισµνη κ�ινων"α µπ�ρε" να ευν�!σει και τ�ν )ασισµ�.

Στην ελληνικ! «πραγµατικ�τητα», η π�λυπ�λιτισµικ! κ�ινων"α
π�υ επαγγλλ�νται �ι απ�δ�µητς τ�υ �µ�ι�γεν��ς εθνικ�� κρ�τ�υς
θα ε"'ε ως πιθανς συνπειες δι�)�ρες απ�σ'ιστικς κιν!σεις. �ι και-
ρ�σκ�π�ι δεν λε"π�υν, �πως επ"σης δεν λε"π�υν και εκε"ν�ι π�υ -
'�υν συµ)ρ�ν να υπ�κιν��ν τ�υς κατ� καιρ��ς καιρ�σκ�π�υς. Η ι-
στ�ρ"α της Ελλ�δ�ς των τελευτα"ων εκατ�ν πεν!ντα 'ρ�νων �ρ"θει
ττ�ιων καιρ�σκ�πικ�ν επι'ειρ!σεων, �ι �π�"ες µ�ν�ν πρ��λ!µατα
δηµι�υργ��σαν στ� σ�ν�λ� των Ελλ!νων. Εν �ψει της ε&�ρσεως τ�υ
εθνικισµ�� στις �µ�ρες '�ρες, θα !ταν τραγικ� για την ασ)�λεια της
ελληνικ!ς εθνικ!ς επικρ�τειας να παραδ�θε" τ� ελληνικ� εθνικ�
κρ�τ�ς στις α)ελε"ς, στην καλ�τερη περ"πτωση, επιδι�&εις µιας
«cabale» ανιστ�ρητων και ανελλ!νιστων ν�µων της εθνικ!ς ευαι-
σθησ"ας, η �π�"α τε"νει να επι��λει καθεστ�ς ιδε�λ�γικ!ς τρ�µ�κρα-
τ"ας στην ελληνικ! πνευµατικ! και π�λιτικ! ηγεσ"α.

Τ� παρ�ν �µ�ι�γενς εθνικ� κρ�τ�ς των Ελλ!νων υπ!ρ&ε πρ�ϊ-
�ν εθνικ!ς π�λιτικ!ς δ�� και πλ�ν αι�νων, απ� την επ�'! τ�υ Ρ!γα
Βελεστινλ! και τ�υ Αδαµαντ"�υ Κ�ρα!, µε κ�ρυ)α"� «αρ'ιτκτ�να»
τ�υ σ�γ'ρ�ν�υ Ελληνικ�� θν�υς τ�ν Κωνσταντ"ν� Παπαρρηγ�π�υ-
λ�. Αν κριθε" απ� την πνευµατικ! και π�λιτικ! ηγεσ"α της '�ρας �τι

20 Iω�ννης Σ. K�λι�π�υλ�ς



η �µ�ι�γεν!ς π�λιτιστικ! κ�ιν�τητα και ταυτ�τητα τ�υ σ�γ'ρ�ν�υ
Ελληνικ�� θν�υς πρπει να εγκαταλει)θε" και στη θση της να ανε-
γερθε" να ν� εθνικ� �ικ�δ�µηµα, π�λυπ�λιτισµικ� και 'ωρ"ς κυ-
ρ"αρ'η εθνικ! κ�ιν�τητα, �πως την �ρισαν αυτ�" �ι πατρες τ�υ -
θν�υς, ε"ναι αν�γκη επιτακτικ! η γερση της νας εθνικ!ς κ�ιν�τητας
να µην α)εθε" α�ασ�νιστα σε α)ελε"ς µ�λλ�ν αρ'ιτκτ�νες π�υ )ι-
λ�δ�&��ν να στ!σ�υν στη θση τ�υ να �ικ�δ�µηµα �δηλης ακ�µη
µ�ρ)!ς, δ�µ!ς ! λειτ�υργικ�τητας.
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Μιλτι�δης Μ. Παπανικ�λ��υ*

Η ΕΙΚ�Ν�ΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ
ΚΑΙ Η IΣTOPIA Τ�ΥΣ 

Ε�ναι γνωστ� �τι η ιστ�ρ�α γρ��εται µε !�ση "να π�ικ�λ� πηγ�-
λ�γικ� υλικ�, π�υ πρ�"ρ'εται ε�τε απ� γραπτ"ς µαρτυρ�ες, επ)νυµες
και αν)νυµες, !ασισµ"νες σε πραγµατικ� γεγ�ν�τα ε�τε �'ι, ε�τε απ�
τις λαϊκ"ς παραδ�σεις και τ�υς θρ/λ�υς, µετα�ερµ"ν�υς απ� στ�µα
σε στ�µα και απ� γενι� σε γενι�, ε�τε ακ�µα και απ� τις τυ'�ν εικ�-
ν�γρα�0σεις π�υ αναπαριστ�/ν τα γεγ�ν�τα µε !�ση την καλλιτε-
'νικ0 ευαισθησ�α. Μ"νει στ�ν ιστ�ρικ� και τ�ν µελετητ0 να α3ι�π�ι-
0σει µε επιστηµ�νικ� τρ�π� τα δεδ�µ"να, π�υ �/τως 0 �λλως καλ/-
πτ�υν "να ευρ/τατ� ��σµα πληρ���ρι)ν, πρ�ερ'�µενα απ� π�λλ"ς
πλευρ"ς. Η δ/ναµη µ�λιστα των παραδ�σεων και των θρ/λων ε�ναι
τ�σ� ισ'υρ0, π�υ η "ντε'νη εκµετ�λλευσ0 τ�υς �δηγε� τ�ν ιστ�ρικ�
επιστ0µ�να σε ασ�αλ0 και "γκυρα συµπερ�σµατα, στηρ�4�ντας πει-
στικ� τ� �ικ�δ�µηµα των συλλ�γισµ)ν τ�υ. Ακ�µα και για µακριν"ς
περι�δ�υς, �πως λ.'. τ� αρ'α�� µας παρελθ�ν, νε�τερ�ι αρ'αι�λ�γ�ι
εκµεταλλε/�νται τις σ/γ'ρ�νες λαϊκ"ς παραδ�σεις, τα "θιµα 0 τις
δι���ρες �ν�µασ�ες (τ�πικ"ς συν0θειες, τ�πων/µια, �ανταστικ"ς δ�-
3ασ�ες κτλ.), –π�λ/ περισσ�τερ� τη διασωθε�σα εικ�ν�γρ��ηση–, )-
στε να µπ�ρ�/ν να ταυτ�4�υν µνηµε�α, αρ'α�ες τ�π�θεσ�ες ακ�µα και
�λ�κληρες π�λεις.

� 19�ς αι. 0ταν για την Ελλ�δα η σηµαντικ�τερη περ��δ�ς της
νε�τερης ιστ�ρ�ας της. 8ταν � αι)νας της Απελευθ"ρωσης και της α-
ν�ικ�δ�µησης τ�υ νε�σ/στατ�υ ελληνικ�/ κρ�τ�υς. Τα µεγ�λα ιστ�-
ρικ� γεγ�ν�τα απ�τ"λεσαν τ� αντικε�µεν� �'ι µ�ν� των ειδικ)ν, αλ-
λ� και της Τ"'νης, π�υ µε τ�ν δικ� της µ�ναδικ� τρ�π� «ερµ0νευσε»
τις σηµαντικ�τερες στιγµ"ς της νε�ελληνικ0ς ιστ�ρ�ας. Βρισκ�µαστε
�λλωστε στην περ��δ� τ�υ ρ�µαντισµ�/ και �ι καλλιτε'νικ"ς υπερ-
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!�λ"ς δικαι�λ�γ�/νται απ�λυτα, αν δεν επι!�λλ�νται πρ�κειµ"ν�υ
να επιδρ�σ�υν στ� ανθρ)πιν� συνα�σθηµα. Ακ�µα και απλ�� ρεπ�ρ-
τερ, µεγεθ/ν�υν τα γεγ�ν�τα και πρ�'ωρ�/ν σε ευα�σθητ�υς 'αρα-
κτηρισµ�/ς, �πως "πρα3ε � αν)νυµ�ς ανταπ�κριτ0ς απ� την Τεργ"-
στη τ� 1824 (για λ�γαριασµ� γερµανικ0ς ε�ηµερ�δας Augsburger
Allgemeine Zeitung της 13.10.1823) µιλ)ντας µε εντυπωσιακ�/ς 'α-
ρακτηρισµ�/ς (µυθικ�ς και �γι�ς) για τ�ν ηρωικ� θ�νατ� τ�υ Μ�ρ-
κ�υ Μπ�τσαρη (εικ. 1).1 Την �δια 'ρ�νι� � Ντελακρ�υ� 4ωγρ��ισε
τις «Σ�αγ"ς της C��υ» (εικ. 2) και τ� 1826 την «Ελλ�δα στα ερε�πια
τ�υ Μεσ�λ�γγ��υ» (εικ. 3), "ργα εµπνευσµ"να απ� τις πληρ���ρ�ες
και τις περιγρα�"ς των ε�ηµερ�δων της επ�'0ς.2 Π�ι�ς, πραγµατικ�,
µπ�ρε� σ0µερα να αµ�ισ!ητ0σει την αλ0θεια αυτ)ν των γεγ�ν�των;
Μπ�ρε�  η τ"'νη τ�υ ρ�µαντισµ�/ να απ"ρριπτε τ� ειδησε�γρα�ικ�
και τ� �ωτ�γρα�ικ� στιγµι�τυπ� (καθ)ς και τα πατριωτικ� εµ!ατ0-
ρια), αλλ� η "µπνευση των πρωταγωνιστ)ν της !ασι4�ταν εν π�λλ��ς
και στα γεγ�ν�τα της επ�'0ς, µικρ� και µεγ�λα.

24 Mιλτι�δης M. Παπανικ�λ��υ

1. Γρ��ει σ'ετικ� η γερµανικ0 ε�ηµερ�δα «…�ι τελευτα�ες στιγµ�ς τυ ηρωι-
κ� Μ�ρκυ Μπ�τσαρη,  π�ς σαν �λλς Λεων�δας παρ�δωσε τ πνε�µα τυ για
την π�στη και την πατρ�δα τυ στην περι�� των Αγρ��ων, συνδε�νται απ� α�ι-
σηµε�ωτα γεγν�τα, πυ στ µ�λλν η ιστρ�α αυτ�ς της εκπληκτικ�ς  µ��ης δεν θα
µπρ�σει να �ε�αστε�. Στη µ��η της 24ης πρς την 25η Αυγ�στυ  Μπ�τσαρης µε
800 εθελντ�ς π�γε στ Καρπεν�σι στ στρατ�πεδ τυ Τ$ελαλεδ�ν Μπ�η ανιψι�
τυ Κιυτα�� Πασ�, γκρ�µισε τη σκην� τυ και τν σκ�τωσε µε τ �δι τυ τ ��ρι.
Στη µ��η πυ �γινε 3.000 Τ�ρκι υπ�ρ�αν θ�µατα …� Μ�ρκς Μπ�τσαρης τραυ-
µατ�στηκε και αυτ�ς θαν�σιµα και �στερα απ� λ�γ �εψ��ησε. Τ πτ'µα τυ µετα-
��ρθηκε µε τιµ�ς Αγ�υ στ Μεσλ�γγι …». Βλ. σ'ετικ� Μ. Παπανικ�λ��υ, Απ� τν
Ντελακρυ� στ Νικ�λα Γ�$η. � Εθνικ�ς µας Αγ'νας στην Τ��νη, στ� Μ. Παπα-
νικ�λ��υ, Τ κ�κκιν Τετρ�γων, Θ�µατα Ιστρ�ας και Κριτικ�ς της Τ��νης,Θεσσα-
λ�ν�κη 2005, σ. 203 κ.ε.

2. � �δι�ς � 4ωγρ���ς περιγρ��ει τη διαδικασ�α δηµι�υργ�ας των «ελληνικ)ν»
θεµ�των τ�υ ως ε30ς: «1να ε�ναι τ $�τηµα: πρ�πει να 6γ�λης απ� µ�σα συ τ µ�-
γιστν», «να εκπυρωθ�ς … να µπης στη �ωτι� τυ θ�µατς» … να νι'σης «�σ ε�-
ναι 6λετ� … αυτ� πυ θ�λεις να δια��σης στην ψυ�� των �λλων». Πρ�πει τ «α-
πε�θαρ� πνε�µα τυ να κ�µη, να �εκ�µη, να δκιµ�ση εκατ� δια�ρετικ�ς τρ�-
πυς 'σπυ να �τ�ση στ σκπ� πυ η αν�γκη τυ µε τυρανν� … Αν δεν ε�µαι τα-
ραγµ�νς σαν τ ��δι στ ��ρι της Πυθ�ας, παραµ�νω ψυ�ρ�ς». Τ�τε, µ�λιστα, « π�-
νακ�ς µυ απκτ� µια συστρ��, µιαν �ντνη κ�νηση πυ πρ�πει απαραιτ�τως να
συµπληρ'σω. … Ω �αµ�γελ τυ ετιµθ�νατυ! Μητρικ� 6λ�µµα! Σιωπηλ� δ�να-
µη, πυ δεν µιλ�ει στην αρ�� παρ� στα µ�τια και πυ κατακτ� και κυριε�ει �λες τις
διαθ�σεις της ψυ��ς». Hτσι τρι4�!�λ�/ν κ�τω απ� την π"να τ�υ �ι εκ�ρ�σεις της
π"νας τ�υ, τ�υ ενθ�υσιασµ�/ τ�υ, τ�υ πυρετ�/ τ�υ. Βλ. Rene Huggle, � Ντελα-
κρυ� και η Ελλ�δα, Αθ0να 1971.



�ρισµ"να �µως γεγ�ν�τα, για τα �π��α τελευτα�α γ�νεται π�λ/ς
λ�γ�ς, µε τρ�π� µ�λιστα ε3αιρετικ� υπ�τιµητικ� για τ� "ργ� π�υ �-
�ησαν µεγ�λ�ι 4ωγρ���ι, δηµι�υργ)ντας την εντ/πωση �τι η σω4�-
µενη εικ�ν�γρα��α διαδραµατ�4ει µικρ� –αν �'ι µηδαµιν�– ρ�λ�
στην ιστ�ρικ0 αναπαρ�σταση, θυµ�4ω µ�ν� την εσωτερικ0 αν�γκη
π�υ "νιωσε � στρατηγ�ς Μακρυγι�ννης, ιστ�ρ)ντας τα γεγ�ν�τα
στ�υς 4ωγρ���υς απ� τη Σπ�ρτη ∆ηµ0τρι� και Παναγι)τη Lωγρ�-
�� (1836). Υπ�ρ'ει, �ραγε, ιστ�ρικ�ς αυτ0ς της περι�δ�υ π�υ να µην
"λα!ε υπ�ψη τις εικ�νες τ�υ στρατηγ�/; � �δι�ς �λλωστε "γραψε �τι
"δωσε την εντ�λ0 της εικ�ν�γρ��ησης της Ελληνικ0ς Επαν�στασης,
«για να απδε��ει τις ψευτι�ς και τις �αµ�ρπειες των ελλ�νων ιστ-
ριγρ��ων της».

Κατ� τ�ν 19� αι. κυκλ���ρησαν αρκετ� λευκ)µατα και µεµ�νω-
µ"να καλλιτε'νικ� "ργα, π�υ αναπαριστ�/ν ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα, κα-
µωµ"να µε τ�υς καν�νες π�υ µ�ν�ν η Τ"'νη γνωρ�4ει. Cωρ�ς αµ�ι!�-
λ�α, τα "ργα αυτ� δεν συνιστ�/ν ιστ�ρικ� τεκµ0ρια, δια�ωτ�4�υν ω-
στ�σ� τ� πνε/µα της επ�'0ς και, αν�λ�γα µε την περ�πτωση, απ�τε-
λ�/ν 'ρ0σιµα εργαλε�α ερµηνε�ας των γεγ�ν�των, καθ)ς η επ�'0 ευ-
ν�ε� την αν�πτυ3η της λεγ�µενης «ιστ�ρικ0ς ηθ�γρα��ας», η �π��α δ�-
νει 3ε'ωριστ� !�ρ�ς στην απ�τ/πωση τ�υ εθν�γρα�ικ�/, τ�υ λα�-
γρα�ικ�/, αλλ� και τ�υ αληθ��αν�/ς παραδ�σιακ�/ στ�ι'ε��υ. Τ�
1865 � πρ)τ�ς 4ωγρ���ς της Σ'�λ0ς τ�υ Μ�ν�'�υ Θε�δωρ�ς Βρυ-
4�κης 4ωγρ��ισε τ� γνωστ� "ργ� «� Παλαι)ν Πατρ)ν Γερµαν�ς ευ-
λ�γε� τη σηµα�α της Επαν�στασης» (εικ. 4) και τ� 1886 � Νικ�λα�ς Γ/-
4ης 4ωγρα��4ει τ� περ��ηµ� "ργ� «Τ� Κρυ�� Σ'�λει�» (εικ. 5), µ�α
σ/νθεση π�υ � τ0νι�ς καλλιτ"'νης περιγρ��ει στις «Επιστ�λ"ς» τ�υ
�λη τη ��ση της δηµι�υργ�ας τ�υ,3 γεγ�ν�ς π�υ πρ�δ�δει την επ�δρα-
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3. Σε επιστ�λ0 τ�υ της 24ης Ιαν�υαρ��υ 1886, � καλλιτ"'νης "γρα�ε για τ�ν π�-
νακ� τ�υ τα ε30ς: «… Πρ πλλ� υπεσ��θην να σας περιγρ�ψω την εικ�να εις την
π�αν καταγ�νµαι και �τις µε παιδε�ει. Ιδ� α�τη: Εις γων�αν εντ�ς σκτειν� υ-
πγε�υ εκκλησ�ας µπαρωµ�νης της θ�ρας και ηµικλε�στυ τυ παραθ�ρυ, κ�τω-
θεν εικν�σµατς και κανδυλ�υ, καθ�µενς γ�ρων καλ�γηρς επ� των γν�των αυ-
τ� ��ων 6ι6λ�ν κα περ� αυτ�ν 5 παιδι� ε��6υ ηλικ�ας τα διδ�σκει. �λ�γν πρς
τ 6�θς ν�ς καθ�µενς και κρατ'ν �πλν δ�κην ��λακς πρσ��ει και αυτ�ς εις
τν λ�γν τυ σε6ασµ�υ καλγ�ρυ. ∆ια τυ υπγε�υ, της κλειστ�ς θ�ρας και πα-
ραθ�ρυ και δι� τυ ωπλισµ�νυ ν�υ εσκ��θην να παραστ�σω την επ��ν εκε�νην
της Ελλ�δς, �τε επ� Τυρκκρατ�ας �σαν αυστηρ'ς απηγρευµ�να τα σ�λε�α και
µ�νν εν κρυπτ' ελειτ�ργν. Η εικ'ν αυτ�ν ε�ναι µικρ� ως εκε�νη τυ παραµυθι-
�, την π�αν π�ρυσιν εις την αυτ� �κθεσιν ε�δατε. Με δυσκλε�ει η αρµν�α της,
καθ�τι ηθ�λησα να παραστ�σω την µυστηρι'δη πρ��ιν εις σκτειν�ν υπ�γειν, µ�-



ση π�υ �σκησαν π�νω τ�υ �ι ιδ"ες τ�υ Κωνσταντ�ν�υ Παπαρρηγ�-
π�υλ�υ και τ�υ Νικ�λα�υ Π�λ�τη. Η συν"'εια  �λλωστε τ�υ Ελληνι-
σµ�/ εκ�ρ�4εται στ�υς καλλιτ"'νες της Σ'�λ0ς τ�υ Μ�ν�'�υ π�ικι-
λ�τρ�πως και ιδ�ως σε 4ωγρα�ι"ς π�υ η ν"�-αστικ0 κ�ινων�α της
Ελλ�δας τ�υ τ"λ�υς τ�υ 19�υ αι. επι4ητ�/σε µε κ�θε τρ�π�, καθ)ς 0-
ταν ακ�µη  νωπ"ς �ι εντυπ)σεις απ� τις θεωρ�ες τ�υ Φαλµερ�γιερ, αλ-
λ� και πρ�κειµ"ν�υ τ� ν"� κρ�τ�ς να �ρ�σει την ταυτ�τητ� τ�υ. Συνε-
π)ς δεν ε�ναι τυ'α�α η εµ��νιση σε "ργα τ"'νης της επ�'0ς ανα��ρ)ν
π�υ παραπ"µπ�υν στ�ν 'ρ�ν� και στ�ν ')ρ�, �πως λ.'. στ�ν π�νακα
τ�υ Νικη��ρ�υ Λ/τρα «Τα Κ�λαντα» (η διακριτικ0 παρ�υσ�α εν�ς
αρ'α��υ γλυπτ�/ στα δε3ι� της εικ�νας) (εικ. 6) 0 σε π�νακες τ�υ Νι-
κ�λα�υ Rυδι� «Τα Ανα�ι)τικα» (�π�υ υπ�ρ'ει συνδυασµ�ς αρ'α�ων
µνηµε�ων και σ/γ'ρ�νων ανα��ρ)ν) (εικ. 7). Επ�σης �δι�υς στ�'�υς
ε3υπηρετ�/ν και τα τα3�δια Ελλ0νων καλλιτε'ν)ν στη Μικρ� Ασ�α
και σε �λλες ')ρες της Μεσ�γειακ0ς λεκ�νης (Α�γυπτ�, Παλαιστ�νη
κτλ.), �πως για παρ�δειγµα τ� τα3�δι στη Μικρ� Ασ�α τ� 1872 των
καλλιτε'ν)ν και ��λων Νιικ�λα�υ Γ/4η και Νικη��ρ�υ Λ/τρα.4

Η απεικ�νιση π�ντως τ�υ Παλαι)ν Πατρ)ν Γερµαν�/ υπ�ρ'ει
και σε µ�α �λλη, σ'εδ�ν �γνωστη παρ�σταση (ασπρ�µαυρ� σ'"δι�
τ�υ 1836, π�υ απεικ�ν�4ει κληρικ�/ς και λαϊκ�/ς να �ρκ�4�νται στ�
!ωµ� της Αγ�ας Τρ�πε4ας) (εικ. 8), π�υ "γινε για να απ�τυπωθε� ως
πρ)τη – συµ!�λικ0 – εικ�να στην εικ�ν�γρ��ηση της Ελληνικ0ς
Επαν�στασης στην Α�θ�υσα των Τρ�πα�ων τ�υ Ανακτ�ρ�υ τ�υ
Sθωνα (σηµεριν0 Α�θ�υσα Ελευθερ��υ Βενι4"λ�υ της Β�υλ0ς των
Ελλ0νων). Τ� σ'"δι�, �πως και τ� εικ�ν�γρα�ικ� πρ�γραµµα, "γινε
απ� τ�ν !αυαρ� 4ωγρ��� και γλ/πτη Λ�/ντ!ι' Σ!αντ'�λερ, � �π��-
�ς δεν επισκ"�θηκε π�τ" την Ελλ�δα, αλλ� �λη η σ/νθεσ0 τ�υ (µια
µακρ� 4ω��ρ�ς π�υ κ�λυπτε και τ�υς τ"σσερις τ��'�υς της α�θ�υ-
σας), !ασ�στηκε απ�κλειστικ� σε πληρ���ρ�ες των �διων των πρωτα-
γωνιστ)ν τ�υ Αγ)να, γι’ αυτ� και δεν παρατηρ�/νται ιστ�ρικ"ς α-
νακρ�!ειες. Η 4ω��ρ�ς αυτ0 σ)4εται µ"'ρι σ0µερα, εκτ�ς της συγκε-
κριµ"νης παρ�στασης, η �π��α ωστ�σ� απ�καταστ�θηκε πρ�σ�ατα
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ν δια µιας ακτ�νς ηλ�υ εισερ�µ�νης εντ�ς και δια της αντανακλ�σεως αυτ�ς την
�ωτσκ�ασην των πρσ'πων και λιπ'ν αντικειµ�νων. Ωρα�α τ��νη η $ωγρα�ικ�,
αλλ’ ευτυ�'ς δ�σκλς, και λ�γω ευτυ�'ς, δι�τι αν δεν �τ δ�σκλς, θα �σαν �λι
$ωγρ��ι». Βλ. Επιστλα� Νικλ�υ Γ�$η, Γ. ∆ρσ�νη – Λ. Κρµηλ� (επιµ.) , Αθ0-
να 1953, σ. 138.

4. Βλ. σ'ετικ� Μ. Παπανικ�λ��υ, Η ελληνικ� ηθγρα�ικ� $ωγρα�ικ� τυ 19υ
αι'να, Θεσσαλ�ν�κη 1978.



µε !�ση τ� σω4�µεν� σε κρατικ� Μ�υσε�� τ�υ Μ�ν�'�υ αρ'ικ�
πρωτ�τυπ� σ'"δι�. Τ� θ"µα αυτ� µετα�"ρθηκε 4ωγρα�ικ� στην τ�ι-
'�γρα��α απ� τ�ν 4ωγρ��� Κ. Σρ��υντ�λ� τ� 1842 και µε !�ση συµ-
!�λαι� εκτ"λεσ0ς της π�υ σ)4εται στα ΓΑΚ (αρ. 142) (εικ. 9) ανα�"-
ρεται ρητ� και 'ωρ�ς καµ�α αµ�ι!�λ�α, �τι η �ρκωµ�σ�α των Αγωνι-
στ)ν "γινε απ� τ�ν Παλαι)ν Πατρ)ν Γερµαν�. Ε�ναι τ� µ�ναδικ� ει-
κ�ν�γρα�ικ� ντ�κ�υµ"ντ�, µε !�ση τ� �π��� απ�δεικν/εται �τι η �ρ-
κωµ�σ�α δεν ε�ναι θρ/λ�ς, αλλ� πραγµατικ� γεγ�ν�ς.5

Η ιστ�ρικ0 αλ0θεια αυτ0ς της εικ�νας δ/σκ�λα µπ�ρε� να αµ�ι-
σ!ητηθε�.6 Αρκε� να αναλ�γιστε� κανε�ς, �τι τ� �λ� "ργ� (η 4ω��ρ�ς
της Β�υλ0ς, �π�υ και η �ρκωµ�σ�α των αγωνιστ)ν) "γινε δεκαπ"ντε
περ�π�υ 'ρ�νια µετ� την Επαν�σταση και π�λλ�� απ� τ�υς πρωτα-
γωνιστ"ς της !ρ�σκ�νταν ακ�µα στη 4ω0 (και ε�ναι π�λ/ πιθαν� να
'ρησ�µευσαν ως σ/µ!�υλ�ι), �πως � Θε�δωρ�ς Κ�λ�κ�τρ)νης, � Γε-
)ργι�ς Κ�υντ�υρι)της, � Πετρ�µπεης Μαυρ�µι'�λης, � Ανδρ"ας
LαUµης, � Αλ"3ανδρ�ς Μαυρ�κ�ρδ�τ�ς και �λλ�ι, π�ρτρ"τα των �-
π��ων απεικ�ν�4�νται στη διπλαν0 α�θ�υσα. Συνεπ)ς, δεν ε�ναι επι-
τρεπτ� να αγν�ε�ται 0 να υπ�!αθµ�4εται απ� τ�υς ιστ�ρικ�/ς η ση-
µασ�α των εικ�ν�γρα�0σεων, κ�τι τ� �π��� γ�νεται σ'εδ�ν συστηµα-
τικ� στα !ι!λ�α τ�υς, τη στιγµ0 π�υ �λλες ειδικ�τητες – εκτ�ς των ι-
στ�ρικ)ν της τ"'νης –, �πως �ι αρ'αι�λ�γ�ι 0 �ι �ιλ�σ���ι και �ι µε-
λετητ"ς γενικ� τ�υ π�λιτισµ�/ πρ�στρ"'�υν σε αυτ"ς µε π�λ/ ενδια-
�"ρ�ν, αντλ)ντας π�ικ�λες πληρ���ρ�ες, π�υ συνθ"τ�υν την εικ�να
των ιστ�ρικ)ν και κ�ινωνικ)ν συµ�ρα4�µ"νων, απαρα�τητων για τη
σ/νθεση, αλλ� και για την ανα40τηση της ιστ�ρικ0ς αλ0θειας.
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5. Βλ. Μ. Παπανικ�λ��υ, Η εικνγρ��ηση τυ Μεγ�ρυ της Βυλ�ς, Αθ0να,
1998.

6. Λεπτ�µ"ρειες για τ� ιστ�ρικ� αυτ� επεισ�δι� !λ. Γ. Παναγ�π�υλ�ς, Η µυστι-
κ� συν�λευση της Βστ�στσας (30 Ιανυαρ�υ 1821), Συµ6λ� στην Ιστρ�α της π-
λ�ως Αιγ�υ – Βστ�τσας, Αθ0να 1983.
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2. Eυγ�νις Nτελακρυ�, Oι σ�αγ�ς της X�υ.
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3. Eυγ�νις Nτελακρυ�, H Eλλ�δα �εψυ�� στα ερε�πια τυ Mεσλγγ�υ.
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4. Θε�δωρς Bρυ$�κης, O �ρκς των αγωνιστ'ν και η ευλ�γηση της σηµα�ας
απ� τν Παλαι'ν Πατρ'ν Γερµαν�.
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5. Nικ�λας Γ�$ης, T Kρυ�� Σ�λει�.
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7. Nικ�λας Fυδι�ς-Tυπ�λδς, Aνα�ι'τικα.
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9. Γενικ� Aρ�ε�α τυ Kρ�τυς, �. 394, αρ. 142, Aθ�να, 19 MαIυ 1842.
Συµ6�λαι εκτ�λεσης της τι�γρα��ας υπ� τν $ωγρ�� Claudius Schraudolph.





Βασ�λης Κ. Γ
�ναρης*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΝΕ�ΤΕΡΗΣ ΙΣΤ�ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

��ω πλ�ρη συνε�δηση �τι δεν "�ω ιδια�τερ$ δικα�ωµα να εκ&"ρω
'αρ(ν$υσα γν+µη για τη διδασκαλ�α της ιστ$ρ�ας "-ω απ� τ$ Πανε-
πιστ�µι$. ∆εν ε�µαι $(τε παιδαγωγ�ς $(τε $ρ�στηκα π$τ" συγγρα&"-
ας εγ�ειριδ�$υ0 $(τε ε�µαι πρ�θυµ$ς να π2ρω µ"ρ$ς ως επιστ�µων ι-
στ$ρικ�ς σε µια καθαρ2 π$λιτικ� συ3�τηση, �πως αυτ� π$υ αν"κυψε
σ�ετικ2 µε τ$ εγ�ειρ�δι$ της Στ′ τ2-ης τ$υ ∆ηµ$τικ$(. Η διαδικασ�α
της στ$�$θεσ�ας των 'ι'λ�ων, της αν2θεσης συγγρα&�ς, της κρ�σης
τ$υ 'ι'λ�$υ ε�ναι 3ητ�µατα καθαρ2 π$λιτικ2 τ�σ$ µε τη στεν�, την
κ$µµατικ�, �σ$ και µε την ευρε�α "νν$ια της π$λιτικ�ς, της �ειραγ+-
γησης δηλαδ� τ$υ περιε�$µ"ν$υ πρ$ς µια κατε(θυνση. Η τ$π$θ"τη-
ση στα 3ητ�µατα αυτ2 δεν µπ$ρε� να ε�ναι παρ2 πρ$ϊ�ν της π$λιτι-
κ�ς &ιλ$σ$&�ας της κ2θε κυ'"ρνησης και τ$υ τρ�π$υ µε τ$ν $π$�$
ερµηνε(ει τ$ 2ρθρ$ 16 τ$υ Συντ2γµατ$ς, για την εν�σ�υση της εθνι-
κ�ς και θρησκευτικ�ς συνε�δησης. ∆εν θα �θελα λ$ιπ�ν να π$λιτικ$-
λ$γ�σω δηµ�σια και αν"-$δα.

Θα µ$υ επιτρ"ψετε µ�ν$ν να παρατηρ�σω ε-αρ��ς �τι απ� τα
τ"λη τ$υ 19$υ αι. η συγγρα&� των εγ�ειριδ�ων γιν�ταν µ"σα σε πρ$σ-
δι$ρισµ"ν$ ιδε$λ$γικ� πλα�σι$, τ$ «Παπαρρηγ$π$(λει$», και '2σει
συγκεκριµ"νων $δηγι+ν για τ$ περιε��µεν$ και τη δ$µ� τ$υ. Και τ�-
τε, �πως και τ+ρα, η διαδικασ�α της κρ�σης των εγ�ειριδ�ων πρ$κα-
λ$(σε πρ$στρι'"ς µετα-( κριτ+ν και κριν$µ"νων. Τ$ κρ2τ$ς ��ι µ�-
ν$ "λεγ�ε τα λ2θη των συγγρα&"ων, αλλ2 πρ$σπαθ$(σε να περιστε�-
λει τ$ν υπ"ρµετρ$ ενθ$υσιασµ� τ$υς για τις ελληνικ"ς διεκδικ�σεις
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και, µερικ"ς &$ρ"ς, τ$ µ"ν$ς τ$υς για τ$υς γειτ$νικ$(ς λα$(ς. Και τ�-
τε, �πως και τ+ρα, πιστευ�ταν πως δεν υπ�ρ�ε αντιστ$ι��α σ�ετικ2
µε τις πρ$σδ$κ�ες της κ$ιν�ς γν+µης απ� την ελληνικ� ιστ$ρικ� εκ-
πα�δευση και απ� την π$λιτικ� τ$υ υπ$υργε�$υ.1 Εµε�ς δεν "�$υµε α-
ν2γκη απ� ιστ$ρικ2 ψ"µατα, σαν κι αυτ2 π$υ µαθα�ν$υν $ι B$(λγα-
ρ$ι στα παιδι2 τ$υς, ε�πε $ Σπυρ�δων Λ2µπρ$ς σε δι2λε-� τ$υ τ$
1902, και συµπλ�ρωσε: �να πρ2γµα πρ"πει να π2ρ$υµε απ� τ$υς
Β$υλγ2ρ$υς στ$ $π$�$ υστερ$(µε, τ$ν εθνικ� &ανατισµ�.2 Ας εκλη-
&θε�, λ$ιπ�ν, η σηµεριν� µ$υ παρ"µ'αση περισσ�τερ$ ως απ$λ$γ�α
στην ιστ$ρ�α εν�ς θερ2π$ντ2 της, π$υ αρκετ"ς &$ρ"ς αισθ2νεται �τι
συµµετ"�ει στ$ν εµπαιγµ� της Κλει$(ς, της µ$(σας της ιστ$ρ�ας. Θα
σας ε-ηγ�σω αµ"σως τη σ&$δρ�τητα της αυτ$κριτικ�ς µ$υ.

Τ$ σ�$λικ� "τ$ς 1999-2000 στ$ Μ$υσε�$ Μακεδ$νικ$( Αγ+να
µ$ιρ2στηκαν 525 ερωτηµατ$λ�για Ιστ$ρ�ας σε παιδι2 14-17 ετ+ν.
Μ�ν$ν τ"σσερις στ$υς δ"κα γν+ρι3αν τι γι$ρτ23$υµε στις 28 �κτω-
'ρ�$υ και π$ι$ς �ταν $ τελευτα�$ς αυτ$κρ2τ$ρας τ$υ Βυ3αντ�$υ0
τρεις στ$υς δ"κα γν+ρι3αν π$ι$ς �ταν και σε π$ια περ�$δ$ "3ησε $
Μακρυγι2ννης0 δ($ στ$υς δ"κα γν+ρι3αν π$ι$ι �ταν $ Hθων και η
Αµαλ�α και τι "κανε $ Παλαι+ν Πατρ+ν Γερµαν�ς (κι �µως ε��αν 2λ-
λ$ εγ�ειρ�δι$ τ�τε)0 "νας στ$υς δ"κα γν+ρι3ε π$ι$ α-�ωµα κατε��ε $
Περικλ�ς και π$ι$ $ Βενι3"λ$ς. Φυσικ2 αγανακτ�σαµε απ� την 2-
γν$ι2 τ$υς. Αγαν2κτησα, επ�σης, αρκετ"ς &$ρ"ς "κτ$τε δι$ρθ+ν$-
ντας τα γραπτ2 των τµηµατικ+ν ε-ετ2σεων. Κι �µως ε��α 2δικ$ να
θυµ+νω. Η συστηµατικ� εντρ(&ηση, µε τη '$�θεια π$λλ+ν &�λων και
$ικε�ων µ$υ, στη διδακτικ� πρ2-η στην Πρωτ$'2θµια και τη ∆ευτε-
ρ$'2θµια Εκπα�δευση µε '$�θησε να καταλ2'ω γιατ� ε��α 2δικ$ να
ε�µαι τ�σ$ επικριτικ�ς.

Kαναγυρ�3ω κατ’ αρ�2ς στ$ ν"$ εγ�ειρ�δι$ της Στ′ ∆ηµ$τικ$(.
Hλες $ι δηµ�σιες συ3ητ�σεις περιστρ2&ηκαν στην απ$υσ�α και την
υπ$'2θµιση δια&�ρων θεµ2των και τη γενικ�τερη &ιλ$σ$&�α τ$υ,
π$υ υπ$ν$µε(ει, σ(µ&ωνα µε την 2π$ψη π$λλ+ν, αυτ� π$υ λ"µε ε-
θνικ� υπερη&2νεια. Λιγ�τερα σ��λια "γιναν για τα πραγµατ$λ$γικ2
λ2θη π$υ υπ2ρ�$υν –δεν ενν$+ τα αµ&ισ'ητ$(µενα σηµε�α— και
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1. Πλ�θ$ς παραδειγµ2των µπ$ρε� να 'ρει κανε�ς στη συλλ$γ� π$υ επιµελ�θηκε
η Mριστ�να Κ$υλ$(ρη, Ιστ�ρ�α και Γεωγρα��α στα ελληνικ� σ��λε�α (1834-1914).
Γνωστικ� αντικε�µεν� και ιδε�λ�γικ�ς πρ�εκτ�σεις. Ανθ�λ�γι� κειµ�νων, Αθ�να
1988.

2. Σκριπ στις 6 �κτω'ρ�$υ 1902.



σ�εδ�ν καθ�λ$υ για τ$ν τρ�π$ π$υ ε�ναι γραµµ"ν$ τ$ 'ι'λ�$. ∆εν ε�-
µαι ειδικ�ς αλλ2 µε τη ιδι�τητα τ$υ πατ"ρα µαθητ� της Στ′ τ2-ης τ$υ
∆ηµ$τικ$( επιτρ"ψτε µ$υ να περιγρ2ψω π+ς αντιλαµ'2ν$µαι την
$υσ�α τ$υ πρ$'λ�µατ$ς τ$υ εγ�ειριδ�$υ, α&�ν$ντας την ιδε$λ$γικ�
κριτικ� στ$ αρµ�δι$ Παιδαγωγικ� Ινστιτ$(τ$. Σκ$π�ς της συγγρα&ι-
κ�ς $µ2δας �ταν να πρ$σδ+σει µια «µη π$λωτικ� εικ�να» σε ιστ$ρι-
κ2 θ"µατα δι�αστικ2, να αντικαταστ�σει τις συλλ$γικ"ς ανταγωνι-
στικ"ς µν�µες µε µια συν$λικ� εικ�να και να $δηγηθ$(ν τα παιδι2
στα δικ2 τ$υς συµπερ2σµατα0 στ��$ς καταρ��ν σε'αστ�ς.3 Κ2θε δι-
δακτικ� εν�τητα απ$τελε�ται απ� τ"σσερες παραγρ2&$υς των π"ντε
σειρ+ν πλαισιωµ"νες µε εικαστικ� υλικ� και δι2&$ρα κε�µενα τεκµη-
ρ�ωσης. Απ� τις 50 εν�τητες π2νω απ� τις µισ"ς ε�ναι α&ιερωµ"νες
στην κ$ινων�α και την ιδε$λ$γ�α τ$υ 19$υ και τ$υ 20$( αι., $ι $π$�ες
θ�γ$υν $λ�κληρ$, �ωρ�ς καµ�α ε-α�ρεση, τ$ &2σµα τ$υ ιστ$ρικ$(
πρ$'ληµατισµ$(. Αυτ� τ$ τιτ2νι$ "ργ$ επιτυγ�2νεται µε ασ(νδετα
σ��µατα: π$λλαπλ2 υπ$κε�µενα και αντικε�µενα, α�τια κι απ$τελ"-
σµατα, "ργα και πρ�σωπα, &$ρε�ς και $ργαν+σεις � ασ(νδετα σ��-
µατα κυρ�ων πρ$τ2σεων. Ε�ναι "νας π$ταµ�ς απ� "νν$ιες –π$λλ"ς
&$ρ"ς α&ηρηµ"νες– π$υ, κατ2 τη γν+µη µ$υ, -επερν$(ν τις πνευµα-
τικ"ς δυνατ�τητες παιδι+ν "νδεκα �ρ$ν+ν. Ας σηµειωθε� �τι $ι µα-
θητ"ς καλ$(νται την επ$µ"νη, κατ2 τ$ παραδ$σιακ� σ(στηµα, να ε-
παναλ2'$υν �,τι περιλαµ'2ν$υν $ι τ"σσερες παρ2γρα&$ι κι ��ι να
εκ&"ρ$υν κρ�σεις π.�. για τ$ Αγρ$τικ� N�τηµα. Με δυ$ λ"-εις τ$ 'ι-
'λ�$ απ$τελε� µια ασ&υκτικ� περ�ληψη της Νε�τερης Ελληνικ�ς
Ιστ$ρ�ας απ� τ$ 1453 "ως σ�µερα, τ�σ$ πυκν�, π$υ ε�ναι ε-αιρετικ2
δ(σκ$λ$ να α&$µ$ιωθε� ε�τε ως εγκυκλ$παιδικ� γν+ση ε�τε ως γενι-
κ� εικ�να «τ$υ πριν και τ$υ µετ2». Μ"σα, �µως, στ$ πλ�θ$ς των πλη-
ρ$&$ρι+ν, �ωρ�ς στ$ι�ει+δη δραµατ$π$�ηση, τα 'ασικ2 γεγ$ν�τα
της περι�δ$υ �2ν$νται στην κυρι$λε-�α µ"σα σε �ρ$ν$λ�για, �ωρ�ς
να µπ$ρε� $ µαθητ�ς να συγκρατ�σει τ$ν κ$ινωνικ� πρ$'ληµατισµ�
των συγγρα&"ων. Π$λλ"ς &$ρ"ς αναπ�&ευκτα $δηγε�ται στην απ$-
στ�θιση, αν κι αυτ�ς σ�γ$υρα δεν �ταν $ σκ$π�ς της συγγρα&ικ�ς $-
µ2δας.

Μικρ� τ$ κακ�, θα παρατηρ�σει κ2π$ι$ς. Τα παιδι2 θα "�$υν κι
2λλες ευκαιρ�ες να καλ(ψ$υν την �δια περ�$δ$ και να &ωτιστ$(ν. Στ$
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σηµε�$ αυτ� εστι23εται τ$ 'ασικ� επι�ε�ρηµα αυτ�ς της παρ$υσ�ασης.
Hσ$ι ενδια&"ρ$νται για την ιστ$ρικ� αγωγ� και µν�µη των Ελλ�-
νων, ας γνωρ�3$υν �τι τ$ εγ�ειρ�δι$ αυτ� απ$τελε� "να π$λ( µικρ�,
τ$ µικρ�τερ$ �σως πρ�'ληµ2 τ$υς, ε(κ$λα ανατ2-ιµ$, αν τ$ κρ�νει
σκ�πιµ$ η π$λιτε�α. Hσ$ι ενδια&"ρ$νται για τ$ µ"λλ$ν τ$υ ελληνι-
κ$( εθνικ$( κρ2τ$υς, ας µην ανησυ�$(ν περισσ�τερ$ για τ$ συγκε-
κριµ"ν$ 'ι'λ�$, γιατ� η $υσ�α τ$υ 3ητ�µατ$ς π$υ τ$υς απασ�$λε� –η
απ$δυν2µωση της ιστ$ρι$γνωσ�ας ως στυλ$'2τη τ$υ κρ2τ$υς– ε�ναι
αλλ$( κι "�ει πρ$ π$λλ$( δια&(γει την πρ$σ$�� τ$υς.

Η Νε�τερη Ιστ$ρ�α, Ευρωπαϊκ� και Ελληνικ�, διδ2σκεται µετ2
τ$ ∆ηµ$τικ� και στη Γ′ Γυµνασ�$υ απ� τ$ εγ�ειρ�δι$ τ$υ σε'αστ$(
πανεπιστηµιακ$( δασκ2λ$υ Βασ�λη Σ&υρ�ερα.4 Κλασικ� στη δ$µ�
'ι'λ�$ καλ(πτει την �δια ακρι'+ς περ�$δ$ µε τ$ εγ�ειρ�δι$ τ$υ ∆ηµ$-
τικ$( σε 25 εν�τητες. Τ$ 1/3 της (λης ε�ναι η Ελληνικ� Ιστ$ρ�α. Σκ$-
π�ς της Ιστ$ρ�ας στην τ2-η αυτ� ε�ναι να εντ2-ει την ελληνικ� ιστ$-
ρ�α στην παγκ�σµια και να καταν$�σει $ µαθητ�ς την πρ$σ&$ρ2 της
�+ρας τ$υ, διαµ$ρ&+ν$ντας τ$ κατ2λληλ$ &ρ�νηµα. Hµως αυτ�ς ε�-
ναι µ�λις "νας απ� τ$υς δ+δεκα και µ2λιστα $ τελευτα�$ς ιεραρ�ικ2
σκ$π�ς. �ι 2λλ$ι ε�ναι –σ(µ&ωνα µε τ$ Ενια�� Πλα�σι� Πρ�γρ�µµα-
τ�ς Σπ�υδ%ν Ιστ�ρ�ας τ�υ Υπ�υργε��υ Παιδε�ας (σ. 10)– η αν2λυση,
η σ(νθεση και η σ(γκριση των γεγ$ν�των, η καταν�ηση των αιτ�ων
και των απ$τελεσµ2των, των π$λλ+ν πτυ�+ν της κ$ινων�ας, τ$υ ε-
λ"γ�$υ της α-ι$πιστ�ας των πηγ+ν, της µη 2κριτης απ$δ$��ς της ι-
στ$ρ�ας κ.$.κ. ��ω την εντ(πωση πως η καλλι"ργεια των αρετ+ν αυ-
τ+ν, �πως και στην περ�πτωση τ$υ εγ�ειριδ�$υ τ$υ ∆ηµ$τικ$(, �σως
αντι&2σκει µε τη �ρ�ση της ιστ$ρ�ας για την αν2πτυ-η εθνικ$( &ρ$-
ν�µατ$ς0 � τ$υλ2�ιστ$ν �τι επα&�εται στην ευ�"ρεια τ$υ καθηγητ�
π+ς θα συνδυαστε� $ &ρ$νηµατισµ�ς µε τη «µη 2κριτη απ$δ$�� της
ιστ$ρ�ας» απ� µαθητ"ς, π$υ $υσιαστικ2 δεν "�$υν 2λλη ιστ$ρικ� παι-
δε�α. Π$ια θα ε�ναι τα �ρια της κριτικ�ς και της αµ&ισ'�τησης; Π+ς
θα συµ'ι'αστε� επ� της $υσ�ας η κριτικ� µε τις λεγ�µενες «εθνικ"ς α-
λ�θειες», τ$υς θρ(λ$υς και τ$υς µ(θ$υς; Ε�ναι τ$ «εθνικ�» π2ντα α-
ληθιν�;

Τυπικ2 η διδασκαλ�α στην τ2-η αυτ� τ$υ Γυµνασ�$υ, µπ$ρε� να
&τ2σει µ"�ρι τ$ν Α′ Παγκ�σµι$ Π�λεµ$ � και αργ�τερα, µ"�ρι τ$
1922. �υσιαστικ2 "να µεγ2λ$ τµ�µα της, κυρ�ως η Ευρωπαϊκ� Ιστ$-
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ρ�α, διδ2σκεται, σ(µ&ωνα µε τις $δηγ�ες, περιληπτικ2. Ρ+τησα επα-
νειληµµ"να τ$υς &$ιτητ"ς µ$υ π$ια Ιστ$ρ�α διδ2�θηκαν στην τ2-η
αυτ� τ$υ Γυµνασ�$υ. Ελ2�ιστ$ι –ενν$+ $(τε δ($ στ$υς δ"κα– ε��αν
κ2π$ιες α�ριστες µν�µες. �ι 'ασικ�τερ$ι λ�γ$ι της 2γν$ιας ε�ναι πως
(α) τ$ σ(στηµα των περιλ�ψεων ε�τε δεν ε&αρµ�3εται καθ�λ$υ, δη-
λαδ� παραλε�π$νται $ι εν�τητες εντελ+ς, ε�τε δεν µπ$ρε� να απ$δ+-
σει, λ�γω ελλιπ$(ς γν+σης τ$υ αντικειµ"ν$υ απ� τ$υς διδ2σκ$ντες.
Π+ς να συµπτ(-ει και να διδ2-ει σε µια +ρα "νας εκπαιδευτικ�ς τη
Ναπ$λε�ντεια Περ�$δ$, α&$( πρ+τα ε-ετ2σει τ$υς µαθητ"ς στ$
πρ$ηγ$(µεν$ µ2θηµα; (') Στις ε-ετ2σεις η (λη ε�ναι $ι 80-100 απ� τις
300 και πλ"$ν σελ�δες της διδα�θε�σας, κυρ�ως η Ελληνικ� Ιστ$ρ�α.
Εµπεδ+ν$νται, δηλαδ�, τελικ2 απ� τ$υς µαθητ"ς µ�ν$ν απ$σπ2σµα-
τα κι ��ι τ$ σ(ν$λ$ τ$υ ιστ$ρικ$( ιστ$(.5

Στ$ Λ(κει$, κατ2 την εγκ(κλι$ 8212/Γ2 της 28.1.2002 τ$υ Π"τρ$υ
Ευθυµ�$υ, γενικ�ς σκ$π�ς διδασκαλ�ας της Ιστ$ρ�ας ε�ναι:

η αν�πτυ'η της ιστ�ρικ*ς σκ�ψης και της ιστ�ρικ*ς συνε�δησης.
/ κ�ιν� απ�δεκτ�ς σκ�π�ς της µελ�της της Ιστ�ρ�ας π�υ α��-
ρ� τη γν%ση τ�υ παρελθ�ντ�ς για την καταν�ηση τ�υ παρ�ντ�ς
και τ�ν σ�εδιασµ� τ�υ µ�λλ�ντ�ς, υ��σταται ως !ασικ* ιδ�α για
τ�ν πρ�σδι�ρισµ� της ιστ�ρικ*ς συνε�δησης και της ιστ�ρικ*ς
σκ�ψης. Ειδικ�τερα, η αν�πτυ'η ιστ�ρικ*ς σκ�ψης α��ρ� την
καταν�ηση των ιστ�ρικ%ν γεγ�ν�των και τη σ�νδεση αιτ�ων και
απ�τελεσµ�των, εν% η καλλι�ργεια ιστ�ρικ*ς συνε�δησης α��-
ρ� την καταν�ηση της συµπερι��ρ�ς τ�υ ανθρ%π�υ σε συγκε-
κριµ�νες καταστ�σεις και την ε'ασ��λιση των πρ�ϋπ�θ�σεων
για την εκδ*λωση υπε�θυνης συµπερι��ρ�ς στ� παρ�ν και τ�
µ�λλ�ν. 2τσι, µε τη διδασκαλ�α της Ιστ�ρ�ας, � µαθητ*ς µπ�ρε�
να απ�κτ*σει ��ι µ�ν� την επ�γνωση �τι � σ�γ�ρ�ν�ς κ�σµ�ς α-
π�τελε� συν��εια τ�υ παρελθ�ντ�ς, αλλ� και την επ�γνωση �τι �
σ�γ�ρ�ν�ς ιστ�ρικ�ς �ρ�5�ντας συνδ�εται �µεσα µε τη 5ω* τ�υ.
/ σκ�π�ς της ιστ�ρικ*ς σκ�ψης και της ιστ�ρικ*ς συνε�δησης
συνδ�εται �τσι µε τ�ν γενικ�τερ� σκ�π� της εκπα�δευσης π�υ α-
να��ρεται στην πρ�ετ�ιµασ�α συνειδητ%ν π�λιτ%ν.
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5. Φ"τ$ς (2006/07), για πρ+τη &$ρ2 τ$ κ$µµ2τι της Νε�τερης Ευρωπαϊκ�ς
Ιστ$ρ�ας, απ� τ$ν Μεσα�ωνα µ"�ρι τ$ 1815 π"ρασε στην (λη της Β′ Γυµνασ�$υ µα3�
µε τη Βυ3αντιν� Ιστ$ρ�α. � λ�γ$ς της µετα'$λ�ς �ταν, κατ2 τα &αιν�µενα, να εναρ-
µ$νιστε� µε την (λη της ΒV Λυκε�$υ, �π$υ "�ει �δη ενσωµατωθε� τ$ αντ�στ$ι�$ κ$µ-
µ2τι απ� την (λη της Γ′ Λυκε�$υ.



Μερικ$� απ� τ$υς επιµ"ρ$υς σκ$π$(ς της διδασκαλ�ας ε�ναι:

• Να καταν�*σ�υν �τι η ιστ�ρ�α ε�ναι ανακατασκευ* τ�υ πα-
ρελθ�ντ�ς, �τι !ασ�5εται σε πηγ�ς και �τι συνιστ� επιλεκτικ*
διαδικασ�α.

• Να πρ�σεγγ�5�υν κριτικ� δι���ρα ε�δη ιστ�ρικ%ν πηγ%ν α-
ν�λ�γα µε τ� ε�δ�ς τ�υς και την επ��* στην �π��α ανα��ρ�-
νται.

• Να εισα�θ��ν στη διαδικασ�α καταν�ησης, αν�λυσης και α-
'ι�λ�γησης των δια��ρετικ%ν �πτικ%ν µε τις �π��ες πρ�σεγ-
γ�5�νται και ερµηνε��νται τα ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα και �αιν�µε-
να απ� τ�υς ιστ�ρικ��ς.

• Να συνειδητ�π�ι*σ�υν την ατ�µικ* και συλλ�γικ* ευθ�νη
τ�υ ανθρ%π�υ για τη δηµ�κρατικ* λειτ�υργ�α της ανθρ%πι-
νης κ�ινων�ας και την πρ��δ� τ�υ π�λιτισµ��.

Στ$ πλα�σι$ αυτ�, στη Β′ Λυκε�$υ καλ(πτεται, µετα-( 2λλων, και η
περ�$δ$ς της Ευρωπαϊκ�ς Ιστ$ρ�ας απ� τ$ 1453 µ"�ρι τ$ 1815. Πρ�-
κειται για τ$ τελευτα�$ τµ�µα εν�ς 'ι'λ�$υ τ$ $π$�$ -εκιν2 απ� τ$
565 µ.M. και συµπεριλαµ'2νει τη Βυ3αντιν� και Μεσαιωνικ� Ευρω-
παϊκ� Ιστ$ρ�α.6 Η περ�$δ$ς 1453-1815 πρ$τε�νεται στ$υς εκπαιδευ-
τικ$(ς να καλυ&θε� σε δ"κα συν$λικ2 διδακτικ"ς +ρες, π$υ απ$τε-
λ$(ν τ$ τελευτα�$ π"µπτ$ των συν$λικ+ν ετησ�ων ωρ+ν τ$υ µαθ�-
µατ$ς. Φυσικ2 π$λλ2 τµ�µατα πρ$τε�νεται αναγκαστικ2 να διδα-
�θ$(ν περιληπτικ2. Αν2µεσ2 τ$υς η Λατιν$κρατ�α, "να τµ�µα της
Γαλλικ�ς και "να της Αµερικανικ�ς Επαν2στασης, η παρακµ� της
�θωµανικ�ς Αυτ$κρατ$ρ�ας κ.2. Ας σηµειωθε� �τι απ� την (λη α-
π$υσι23$υν π$λλ2 απ� τα γεγ$ν�τα τ$υ 17$υ και 18$υ αι. της Ευ-
ρωπαϊκ�ς Ιστ$ρ�ας. Τ$ σ(ν$λ$ της ε-εταστ"ας (λης απ� τη νε�τερη
περ�$δ$ ε�ναι σαρ2ντα περ�π$υ σελ�δες.7 Σ’ αυτ"ς δεν περιλαµ'2νε-
ται καν"να τµ�µα της Τ$υρκ$κρατ�ας στην Ανατ$λ�. Τ$ 'ασικ� �γκ$
απ$τελ$(ν η Αναγ"ννηση και η Θρησκευτικ� Μεταρρ(θµιση (20 σε-
λ�δες), $ ∆ια&ωτισµ�ς και η Βι$µη�ανικ� Επαν2σταση (περ�π$υ 15
σελ�δες).

Στην �δια τ2-η, τη Β′ Λυκε�$υ, η Νε�τερη Ιστ$ρ�α διδ2σκεται κι
ως µ2θηµα επιλ$γ�ς. Πρ�κειται για "να συλλ$γικ� 'ι'λ�$ π$υ ανα-
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7. Βλ. εγκ(κλι$ τ$υ Υπ$υργε�$υ Παιδε�ας 105637/Γ2 της 30.9.2004.



&"ρεται στ$ Μακεδ$νικ� N�τηµα, τ$ Β$ρει$ηπειρωτικ�, τ$ Κυπρια-
κ�, τις ελλην$τ$υρκικ"ς σ�"σεις, τη ∆ιασπ$ρ2, τ$ν π$ντιακ� Ελληνι-
σµ� και την Ευρωπαϊκ� �νωση. Hλα 2ψ$γα κε�µενα γραµµ"να απ�
ειδικ$(ς.8 Τ$ µ2θηµα �µως αυτ�, �πως και µερικ2 2λλα παρεµ&ερ�,
δεν επιλ"γεται απ� απ$λ(τως καν"ναν µαθητ�. Πρ$τιµ$(ν �λ$ι ε�τε
τ$υς Ηλεκτρ$νικ$(ς Υπ$λ$γιστ"ς ε�τε –$ι πλ"$ν &ιλ�π$ν$ι– µια 2λλη
γλ+σσα ε�τε τ$ µ2θηµα της Αισθητικ�ς Αγωγ�ς, $ι περισσ�τερ$ι π2-
ντως κ2τι π$υ δεν ε-ετ23εται γραπτ2. Μια πανελλ�νια στατιστικ� θα
απ$δε�κνυε τ$υ λ�γ$υ τ$ αληθ"ς.

Η Γ′ Λυκε�$υ �ταν αν"καθεν η τ2-η �π$υ �ωνευ�ταν η Νε�τερη
Ιστ$ρ�α, εν�ψει των εισαγωγικ+ν ε-ετ2σεων. Σ(µ&ωνα µε την τρ"-
�$υσα κατ2σταση διδ2σκ$νται δ($ ιστ$ρικ2 µαθ�µατα. Τ$ πρ+τ$
ε�ναι τ$ λεγ�µεν$ µ2θηµα γενικ�ς παιδε�ας.9 Η διδακτ"α και η ε-ε-
ταστ"α (λη τ$υ µαθ�µατ$ς ταυτ�3$νται. Πρ�κειται για µια σειρ2 α-
π$σπασµ2των: η ε-ωτερικ� π$λιτικ� τ$υ ’21, τµ�µατα της π$λιτικ�ς
τ$υ Καπ$δ�στρια, η πρ+τη και η δε(τερη Βι$µη�ανικ� Επαν2σταση,
τ$ κε&αλαι$κρατικ� σ(στηµα, η Κρητικ� Επαν2σταση τ$υ 1866, η
Ανατ$λικ� Κρ�ση τ$υ 1878, $ Μακεδ$νικ�ς Αγ+νας, $ι Βαλκανικ$�
Π�λεµ$ι, τα α�τια και τα απ$τελ"σµατα τ$υ Α′ Παγκ$σµ�$υ Π$λ"µ$υ
και η συµµετ$�� της Ελλ2δας σ’ αυτ�ν, $ µ$ν$πωλιακ�ς καπιταλι-
σµ�ς και η $ικ$ν$µικ� κρ�ση τ$υ µεσ$π$λ"µ$υ και $ Β′ Παγκ�σµι$ς
Π�λεµ$ς. Τ$ µ2θηµα αυτ� ε-ετ23εται πανελλαδικ2, µ�ν$ν ε&�σ$ν ε-
πιλε�θε� απ� τ$υς µαθητ"ς. Hµως δεν επιλ"γεται, γιατ� η ε-εταστ"α (-
λη τ$υ αριθµε� 150 σελ�δες "ναντι κ2τω των 50 της Βι$λ$γ�ας, π$υ α-
π$στηθ�3εται ευκ$λ�τερα απ� την «κε&αλαι$κρατ�α» και τ$ν «µ$ν$-
πωλιακ� καπιταλισµ�».10 Ως µη πανελλαδικ+ς ε-ετα3�µεν$, $υσια-
στικ2 τ$ µ2θηµα "�ει πλ"$ν εκπ"σει. Αυτ� σηµα�νει �τι δεν απασ�$-
λε� $υδ�λως τ$υς µαθητ"ς. Τ�σ$ σε δηµ�σια �σ$ και σε ιδιωτικ2 σ�$-
λε�α περι$ρ�3εται σε περιλ�ψεις και σε εικ$νικ"ς ε-ετ2σεις. �ι καθη-
γητ"ς &ρ$ντ�3$υν διακριτικ2 να µην τ$υς δηµι$υργ�σ$υν περισσ�τε-
ρα πρ$'λ�µατα απ� �σα �δη "�$υν, και µην τ$υς στερ�σ$υν π$λ(τι-
µ$υς 'αθµ$(ς. ��ω πλ�ρη επ�γνωση των λ�γων µ$υ, µ$λ$ν�τι ε�ναι
αδ(νατ$ να τεκµηριωθ$(ν στατιστικ2.
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8. Μ. Νυστα3$π$(λ$υ-Πελεκ�δ$υ - Ε. Κω&�ς - Κ. Αιλιαν�ς - Α. Αλε-ανδρ�ς -
Π. Κιτρ$µηλ�δης - Π. Ιωακειµ�δης - Ι. Mασι+της - Κ. Φωτι2δης, Θ�µατα Ιστ�ρ�ας. Β�
Λυκε��υ (Επιλ�γ*), Αθ�να, �Ε∆Β, �.�.

9. Β. Σκ$υλ2τ$ς - Ν. ∆ηµακ�π$υλ$ς - Σ. Κ�νδης, Ιστ�ρ�α Νε�τερη. Β� Ενια��υ
Λυκε��υ, γενικ*ς παιδε�ας, Αθ�να, �Ε∆Β, 2002.

10. Βλ. εγκ(κλι$ τ$υ Υπ$υργε�$υ Παιδε�ας 99964/Γ2 της 29.9.2006.



Τ$ δε(τερ$ µ2θηµα Ιστ$ρ�ας ε�ναι τ$ πανελλαδικ+ς και υπ$�ρε-
ωτικ+ς ε-ετα3�µεν$ στη θεωρητικ� κατε(θυνση.11 Και στην περ�-
πτωση αυτ� η διδακτ"α και η ε-εταστ"α (λη ταυτ�3$νται0 συν$λικ2
µ"τρησα 80 σελ�δες. Επειδ� πρ�κειται για τ$ κ$ιν� υπ�'αθρ$ �λων
των µελλ$ντικ+ν &$ιτητ+ν της ιστ$ρ�ας, παραθ"τω τις εν�τητες ανα-
λυτικ2 µε τη σειρ2 π$υ διδ2σκ$νται:

(α) �ι $ικ$ν$µικ"ς ε-ελ�-εις κατ2 τ$ν 20� αι+να, δηλαδ� 9 σελ�δες
για τ$ Αγρ$τικ� και Εργατικ� N�τηµα κυρ�ως αλλ2 και για τ$ν
διεθν� δανεισµ�.

(') Mειρα&"τηση και αναµ�ρ&ωση 1844-1880, δικ$µµατισµ�ς και εκ-
συγ�ρ$νισµ�ς 1880-1909, αναν"ωση-δι�ασµ�ς 1909-1922. Πρ�κει-
ται για τρεις εν�τητες, απ� ενν"α σελ�δες η καθεµι2, α&ιερωµ"νες
στην ελληνικ� εσωτερικ� π$λιτικ� και τα κ�µµατα.

(γ) Τ$ 3�τηµα των πρ$σ&(γων στην Ελλ2δα 1821-1930, 30 σελ�δες.
(δ) Τ$ Κρητικ� N�τηµα, 1896-1912, 14 σελ�δες.
(ε) � παρευ-ε�νι$ς Ελληνισµ�ς τ$ 19$ και 20� αι., 10 σελ�δες.

Αυτ"ς ε�ναι $ι εν�τητες-σπαρ2γµατα της Νε�τερης Ιστ$ρ�ας, π$υ �-
λ$ι $ι υπ$ψ�&ι$ι απ$στηθ�3$υν και $ι µ�νες απ� τις $π$�ες διατη-
ρ$(ν κ2π$ιες µν�µες τα µετ"πειτα �ρ�νια.

Απ� τα παραπ2νω πρ$κ(πτει πως, µετ2 την Στ′ τ2-η τ$υ ∆ηµ$-
τικ$(, η Γ′ Γυµνασ�$υ ε�ναι η µ�νη τ2-η, �π$υ η Νε�τερη Ιστ$ρ�α, Ευ-
ρωπαϊκ� και Ελληνικ�, διδ2σκεται µε κ2π$ια σειρ2, �µως δεν α&$-
µ$ι+νεται. Στη Β′ Λυκε�$υ $ µαθητ�ς λαµ'2νει µια π$λ( σ(ντ$µη
γε(ση Ευρωπαϊκ�ς Ιστ$ρ�ας. Στην Γ′ Λυκε�$υ διδ2σκεται µια 'ρα-
�ε�α επιλ$γ� θεµ2των ελληνικ�ς π$λιτικ�ς και $ικ$ν$µικ�ς ιστ$ρ�ας,
�ωρ�ς γενικ�τερ$ πλα�σι$ ανα&$ρ2ς και �ρ$ν$λ$γικ� τ2-η. �ι υπερ-
'$λικ$� στ��$ι κατ’ "τ$ς καθιστ$(ν αναγκα�ες τις περιλ�ψεις και τις
περικ$π"ς, π$υ $ι συγγρα&ε�ς των 'ι'λ�ων π$τ" δεν υπ$λ$γ�3$υν. Τα
κεν2, λ$ιπ�ν, της γν+σης ε�ναι αναµεν�µενα και ισ�($υν για τη συν-
τριπτικ� πλει$ψη&�α των µαθητ+ν. Τ$ απ$τ"λεσµα αυτ�ς της επιλε-
κτικ�ς κι ασυνε�$(ς διδασκαλ�ας της Ιστ$ρ�ας ε�ναι "νας τραγ"λα-
&$ς.

Η κακ� αυτ� κατ2λη-η των εγκυκλ�ων ιστ$ρικ+ν σπ$υδ+ν δεν
ε-ηγε�ται, αν δεν λη&θ$(ν υπ�ψη µερικ2 ακ�µη 3ητ�µατα: (α) Τ$ µ2-
θηµα της Ιστ$ρ�ας στη Μ"ση Εκπα�δευση σ�εδ�ν κατ2 καν�να δεν
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διδ2σκεται απ� ιστ$ρικ$(ς αλλ2 απ� καθηγητ"ς -"νων γλωσσ+ν και
θε$λ�γ$υς �, "στω, απ� 2λλων ειδικ$τ�των πτυ�ι$(�$υς της Φιλ$σ$-
&ικ�ς Σ�$λ�ς. Πρ�κειται για "να λ$γιστικ� 3�τηµα ωρ+ν και καθη-
κ�ντων, π$υ παραµ"νει µ"�ρι σ�µερα 2λυτ$. Ας σηµειωθε� �µως πως
$ι καθηγητ"ς -"νων γλωσσ+ν δεν "�$υν διδα�θε� δι�λ$υ Νε�τερη
Ιστ$ρ�α στ$ Πανεπιστ�µι$, ειδικ2 Ελληνικ�, εκτ�ς κι αν τ$ επιλ"-
-$υν, ενδε��µεν$ µ2λλ$ν απ�θαν$. Με ελα&ρ"ς παραλλαγ"ς αυτ� ι-
σ�(ει και για τ$υς απ$&$�τ$υς των 2λλων τµηµ2των της Φιλ$σ$&ι-
κ�ς Σ�$λ�ς, �πως και για τ$υς περισσ�τερ$υς θε$λ�γ$υς. (') Τ$ 3�-
τηµα της κριτικ�ς των πηγ+ν, π$υ απ$τ"λεσε στρατηγικ� επιλ$γ� τ$υ
Υπ$υργε�$υ Παιδε�ας, κατ2 τη γν+µη π$λλ+ν εκπαιδευτικ+ν της
Μ"σης, δεν απ$δ�δει τ$υς αναµεν�µεν$υς καρπ$(ς. �ι «πηγ"ς» δεν
ε�ναι πηγ"ς αλλ2 απ$σπ2σµατα απ� σ(γ�ρ$νες ιστ$ρικ"ς µελ"τες,
π$υ συν�θως συµ&ων$(ν µε τις απ�ψεις των συγγρα&"ων. Η κριτικ�
τ$υς, σ(µ&ωνα µε τις $δηγ�ες, ελ"γ�εται και συνδυ23εται µε αυτ� π$υ
λ"ει τ$ 'ι'λ�$, 2ρα δεν υπ2ρ�ει παραγωγ� πρωτ�τυπης σκ"ψης απ�
τ$υς µαθητ"ς. Ας σηµειωθε� �τι �σες πηγ"ς ε�ναι γραµµ"νες στην κα-
θαρε($υσα δεν γ�ν$νται καταν$ητ"ς. (γ) Η εµµ$ν� των συγγρα&"ων
σε θεωρητικ2 κ$ινωνικ2 και $ικ$ν$µικ2 3ητ�µατα επιτε�νει τ$ &αι-
ν�µεν$ της απ$στ�θισης της Νε�τερης Ιστ$ρ�ας, α&$( ε�ναι απ�θαν$
να απ$δ+σεις µε 2λλα λ�για κ2τι π$υ δεν καταλα'α�νεις. (δ) � "-
λεγ�$ς των γραπτ+ν της Ιστ$ρ�ας –κι ��ι µ�ν$ της Ιστ$ρ�ας– στις πα-
νελλαδικ"ς ε-ετ2σεις γ�νεται εδ+ και τ$υλ2�ιστ$ν 20 �ρ�νια µε κρι-
τ�ρι$ την πιστ� παρ2θεση τ$υ 'ι'λ�$υ λ"-η πρ$ς λ"-η, ακ�µη και
στ$ν σ�$λιασµ�. Επειδ� η (λη ε�ναι π$λ( µικρ�, η αντικειµενικ� α-
-ι$λ�γηση δεν ε�ναι δυνατ� αλλι+ς. Η απ$στ�θιση, στην $π$�α $δη-
γ$(νται $ι µαθητ"ς, �πως ε�δαµε, «ε- απαλ+ν $ν(�ων», "�ει υπ$'αθ-
µ�σει α&2νταστα στην π$ρε�α τ$υ �ρ�ν$υ την κριτικ� ικαν�τητα, αλ-
λ2 τελικ2 θεωρε�ται –και �ντως ε�ναι στη δεδ$µ"νη συγκυρ�α– τ$
κλειδ� της επιτυ��ας. Ακ�µη και τ$ ε�δ$ς των ερωτ�σεων τ$υ
Α.Σ.Ε.Π., για �σ$υς επιλ"γ$υν τ$ν δ(σκ$λ$ δρ�µ$, &ρ$ντ�3ει, +στε
να δι$ρ�3$νται στη Μ"ση Εκπα�δευση κυρ�ως �σ$ι "�$υν τη δ(ναµη
της απ$µνηµ�νευσης λεπτ$µερει+ν. Ε�ναι επ�µεν$ �τι αν2λ$γες α-
-ι+σεις θα "�$υν ως δ2σκαλ$ι και ως δι$ρθωτ"ς στα επ�µενα �ρ�νια.

Τα σ��λια λ$ιπ�ν για τ$ 'ι'λ�$ της Στ′ ∆ηµ$τικ$( εναρµ$ν�3$-
νται µε τ$ γενικ�τερ$ πρ�'ληµα της διδασκαλ�ας της Νε�τερης Ιστ$-
ρ�ας. Τ$ �ειρ�τερ$ ε�ναι πως $ι ανωτ"ρω παρατηρ�σεις καθιστ$(ν
περιττ� π$λυτ"λεια παραδε�γµατα αντι&2σεων στην απ�δ$ση δια-
&�ρων ιστ$ρικ+ν θεµ2των µετα-( των δια&�ρων εγ�ειριδ�ων π$υ
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"�ει διδα�θε� κ2π$ι$ς στη µαθητικ� τ$υ 3ω� � συ3ητ�σεις περ� εθνι-
κ�ς συνε�δησης και &ρ$νηµατισµ$(. �(τως � 2λλως κανε�ς µαθητ�ς
δεν θυµ2ται επαρκ+ς, +στε να συγκρ�νει απ�ψεις π$υ "�ει διδα�θε�
σε δια&$ρετικ"ς τ2-εις.

� τελευτα�$ς α&$ρισµ�ς µ$υ, για τη συν$λικ� 2γν$ια, πρ"πει ε-
π�σης να ε-ηγηθε�. Μπ$ρε� κ2π$ι$ι µαθητ"ς ε�τε να ε�ναι τυ�ερ$� µε
τ$υς δασκ2λ$υς τ$υς ε�τε &ιλ$µαθε�ς ε�τε και τα δ($ και να απ$ρρ$-
&�σ$υν τελικ2 �λες τις απαρα�τητες γν+σεις. ∆εν ε�ναι "να αµελητ"$
ενδε��µεν$. Αυτ� �µως δεν σηµα�νει πως αυτ$� ακρι'+ς επιθυµ$(ν
να γ�ν$υν καθηγητ"ς της Ιστ$ρ�ας στη Μ"ση Εκπα�δευση. Τ$ αντ�θε-
τ$ µ2λιστα, η '2ση των ιστ$ρικ+ν και αρ�αι$λ$γικ+ν τµηµ2των σ’ �-
λη την επικρ2τεια π"&τει διαρκ+ς –2ρα και τ$ επ�πεδ$ των &$ιτητ+ν
τ$υς. Απ$τελ$(ν, 'λ"πετε, τα τµ�µατα αυτ2 σ�γ$υρ$ δρ�µ$ πρ$ς την
ανεργ�α. Αυτ� τ$ ανθρ+πιν$ δυναµικ�, π$υ δεν γνωρ�3ει τ$ ιστ$ρικ�
παρελθ�ν, αλλ2 "�ει επ�γνωση τ$υ 3$&ερ$( επαγγελµατικ$( τ$υ µ"λ-
λ$ντ$ς καλ$(µαστε $ι πανεπιστηµιακ$� δ2σκαλ$ι να µετατρ"ψ$υµε
σε ιστ$ρικ$(ς ερευνητ"ς και σε καθηγητ"ς της ∆ευτερ$'2θµιας.

Hσ$ν α&$ρ2 τη Νε�τερη και Σ(γ�ρ$νη Ιστ$ρ�α, τ$ πρ�γραµµα
τ$υ Τµ�µατ�ς µας πρ$'λ"πει τη διδασκαλ�α δ($ υπ$�ρεωτικ+ν ε-α-
µηνια�ων µαθηµ2των Ευρωπαϊκ�ς Ιστ$ρ�ας (πριν και µετ2 τ$ 1789)
και δ($ Νε$ελληνικ�ς Ιστ$ρ�ας. Αν αντιστ$ι��σετε τις ε'δ$µ2δες και
την (λη π$υ διδ2σκεται, θα δε�τε �τι πρ�κειται για µια γενικ� επαν2-
ληψη θεµ2των, π$υ υπ� καν$νικ"ς συνθ�κες θα "πρεπε �δη να �ταν
γνωστ2 σε γενικ"ς γραµµ"ς. Θα �ταν �σως επαρκε�ς $ι εισαγωγ"ς αυ-
τ"ς, µα3� µε τα περαιτ"ρω µαθ�µατα εµ'2θυνσης π$υ πρ$σ&"ρ$νται,
αν η επιλ$γ� τ$υ πανεπιστηµιακ$( τµ�µατ$ς �ταν συνειδητ�, αν υ-
π�ρ�ε κ2π$ι$ γνωστικ� υπ�'αθρ$ και τακτικ� &$�τηση. Hµως τ�π$-
τε απ� αυτ2 δεν ε�ναι δεδ$µ"ν$ για την Αν+τατη Εκπα�δευση. Μ$-
λ$ν�τι $ι παλαι�τερ$ι δ2σκαλ$ι µπ$ρ$(ν να καµαρ+ν$υν για τ$υς
µαθητ"ς και τ$υς διδ2κτ$ρες π$υ ετ$�µασαν, ε�ναι η µεγ2λη µ23α
των υπ$λ$�πων πτυ�ι$(�ων π$υ –µα3� µε τ$υς θε$λ�γ$υς και 2λ-
λ$υς– θα διδ2-ει την Ιστ$ρ�α στα Ελλην�π$υλα.

Πρ$ϋπ�θεση της ιστ$ρ�ας ε�ναι η λ�θη. �ι ιστ$ρικ$� καλ$(νται
να -$ρκ�σ$υν τη συλλ$γικ� αµνησ�α. Ε�ναι �µως π$λ( δυσκ$λ�τερη
η θ"ση τ$υς, �ταν πρ"πει να αντιµετωπ�σ$υν τη γενικευµ"νη σ(γ�υ-
ση και την ηµιµ2θεια.12 Πρ$σπ2θησα να σας ε-ηγ�σω π+ς ακρι'+ς
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12. Μ�ν$ν $ι Π�ντι$ι κατ2&εραν µε συνε�ε�ς πι"σεις να αντιστρ"ψ$υν την π$-
ρε�α της λ�θης. Με τ�σες δ�σεις π$ντιακ�ς και µικρασιατικ�ς ιστ$ρ�ας π$υ περι"-



$δηγε�ται η νε$λα�α στ$ επ�πεδ$ αυτ� και γιατ� "�$υµε 2δικ$ να την
κρ�ν$υµε αυστηρ2. Τ$ τρ"�$ν σ(στηµα εκπα�δευσης δεν µπ$ρε� να "-
�ει δια&$ρετικ� απ$τ"λεσµα �σ$ν α&$ρ2 την ιστ$ρι$γνωσ�α ειδικ2
των Νε$τ"ρων Mρ�νων. Αλλ2 π$ι$ς µας ε�πε πως $ σκ$π�ς της εκ-
πα�δευσης στην Ελλ2δα σ�µερα ε�ναι αυτ�ς; Π$ι$ς ε�πε πως η εθνι-
κ� συνε�δηση πρ$σδι$ρ�3εται και υπερασπ�3εται µ�ν$ µε ιστ$ρικ2 ε-
πι�ειρ�µατα; Σας δι2'ασα τ$υς επ�σηµ$υς σκ$π$(ς τ$υ µαθ�µατ$ς
της Ιστ$ρ�ας σε ∆ηµ$τικ�, Γυµν2σι$ και Λ(κει$, για να σας δε�-ω π�-
σ$ και π+ς η αντ�ληψη αυτ� "�ει µετα'ληθε�: Παραγωγ� συνειδητ+ν
π$λιτ+ν, κριτικ� απ$τ�µηση, υπε(θυνη συµπερι&$ρ2, κ$ινωνικ�ς
πρ$'ληµατισµ�ς, αυτ"ς ε�ναι $ι λ"-εις π$υ επαν"ρ�$νται. Τ$ «κρυ&�
σ�$λει�» µπ$ρε� να µην ανα&"ρεται $(τε ως θρ(λ$ς, �µως τα παιδι2
τ$υ ∆ηµ$τικ$( µαθα�ν$υν π+ς λειτ$υργ$(ν $ι δηµ�σιες και δηµ$τι-
κ"ς υπηρεσ�ες, π$ια ε�ναι τα καθ�κ$ντα τ$υ καταναλωτ�, $ι καν�νες
υγιειν�ς διατρ$&�ς, $ι $ικ$λ$γικ"ς υπ$�ρε+σεις και 2λλα π$λλ2, π$υ
απ$'λ"π$υν περισσ�τερ$ στη δηµι$υργ�α µιας ηθικ�ς στ2σης παρ2
στη γν+ση τ$υ θρησκευτικ$( δ�γµατ$ς, στη συµµετ$�� στα κ$ιν2
παρ2 στις εγκυκλ$παιδικ"ς γν+σεις, στην κριτικ� της Ιστ$ρ�ας παρ2
στην αν2δει-η της ελληνικ�ς πατρ�δας υπερ2νω κριτικ�ς. Στη Λ$γ$-
τε�ν�α της Στ′ ∆ηµ$τικ$( $ «εθνικ�ς και θρησκευτικ�ς '�$ς» ε�ναι "-
να µικρ� τµ�µα, εν+ �ταν π�γαινα εγ+ στ$ ∆ηµ$τικ�, επ� Επταετ�ας,
απ$τελ$(σε τα 9/10 τ$υ αναγνωστικ$( µας. Τ�τε $ι ε�θρ$� κατ$ν$-
µ23$νταν, $ι Τ$(ρκ$ι, $ι Β$(λγαρ$ι, $ι Κιν"3$ι, $ι συµµ$ρ�τες, $ι &$-
νι2δες παιδι+ν και αθ+ων.13 Τ+ρα $ι ε�θρ$� απ$υσι23$υν αισθητ2
ακ�µη και απ� τα κε�µενα της π$λεµικ�ς λ$γ$τε�ν�ας. � Νε$κλ�ς
Κα323ης, π$υ κ2π$τε ε-�ρκι3ε τ$υς �λληνες να µ2θ$υν να µισ$(ν
τ$υς ε�θρ$(ς τ$υς και τ$ ε��ε κατα&"ρει, θα απ$γ$ητευ�ταν α&2-
νταστα απ� την ε-"λι-η.14 Τ$ «Κρυ&� Σ�$λει�» τ$υ Γ(3η, ως π�νακας
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�$υν πλ"$ν �λα τα εγ�ειρ�δια σ�γ$υρα θα ε�ναι υπερ�&αν$ι για την καταγωγ� τ$υς
ακ�µη κι �ταν $ι υπ�λ$ιπ$ι �λληνες -ε�2σ$υµε της πατρ�δα µας.

13. Πρ'λ. τ$ Ε. Φωτι2δης - Η. Μηνι2της - Γ. Μ"γας - Α. �ικ$ν$µ�δης - Θ. Παρα-
σκευ�π$υλ$ς, Αναγνωστικ�ν Στ� ∆ηµ�τικ��, Αθ�να, �Ε∆Β, 1972, µε τ$ Α. Κατσ�κη-
Γκ�'αλ$υ - Τ. Καλ$γ�ρ$υ - Γ. Παπαδ2τ$ς - Σ. Πρωτ$ν$τ2ρι$υ - Θ. Πυλαριν�ς, Με
λ�γισµ� και µ’ �νειρ�. Ανθ�λ�γι� λ�γ�τε�νικ%ν κειµ�νων Ε� και Στ� ∆ηµ�τικ��, Αθ�-
να, �Ε∆Β, 32003.

14. �λεγε $ Νε$κλ�ς Κα323ης στη µεγ2λη α�θ$υσα της Ν$µικ�ς Σ�$λ�ς Αθη-
ν+ν στις 22 Ι$υν�$υ 1895, σε απ2ντηση στα συλλαλητ�ρια της Σ�&ιας: «Συµπ�λ>ται?
πρ�πει ν@ συνηθ�σητε ν@ µισAτε τ�Bς C�θρ��ς σας, Dν CπιθυµAτε τEν Fν�ρθωσιν τ�G
Cθνικ�G αHσθ*µατ�ς, τEν εν�σ�υσιν τ�G Cθνικ�G �ρ�ν*µατ�ς? τI µ>σ�ς τ�Gτ� εJνε
καθAκ�ν. ΤI δ�και�ν καL λελ�γισµ�ν�ν µ>σ�ς θ�λει καταστA M F�ετηρ�α τNν µεγ�λων



υπ2ρ�ει, ��ι στην Ιστ$ρ�α τ$υ ∆ηµ$τικ$( αλλ2 στ$ 'ι'λ�$ της �κθε-
σης-�κ&ρασης της Γ′ Λυκε�$υ, στ$ κε&2λαι$ για τη γλ+σσα της ε-
-$υσ�ας και της παιδε�ας, "ναντι της &ωτ$γρα&�ας τ$υ M�τλερ.15 Π�-
σ$ι π$λ�τες γνωρ�3$υν �µως �τι τ"τ$ια σ(νθετα θ"µατα κ$ινωνι$-
γλωσσ$λ$γ�ας διδ2σκ$νται πλ"$ν στα σ�$λε�α, �τι η εκπα�δευση εδ+
και �ρ�νια "�ει επαναδρ$µ$λ$γηθε� στ$ σ(ν$λ� της σε δια&$ρετικ�
'2ση, �τι η ρ$π� ε�ναι πλ"$ν πρ$ς "ναν π$λιτειακ� εθνικισµ�; Πρ$-
&αν+ς ��ι π$λλ$�, αν κρ�ν$υµε απ� τ$ν εκνευρισµ� για τ$ εγ�ειρ�δι$,
π$υ �ταν "να µ�ν$ δε�γµα, τ$ $π$�$ αν"δει-ε η τηλε�ραση. Τ$ δ�ληµ-
µα διεθνικ� � εθνικ� ιστ$ρ�α, π$λιτειακ�ς � εθν$τικ�ς εθνικισµ�ς ε�-
ναι µ"ρ$ς εν�ς π$λιτικ$( διλ�µµατ$ς, της υπ"ρ'ασης τ$υ εθνικ$(
κρ2τ$υς, π$υ &α�νεται �τι στην Ελλ2δα δεν "�ει -εκαθαριστε� ακ�µη
$(τε µετα-( των Φιλελευθ"ρων $(τε µετα-( των Σ$σιαλιστ+ν. Σε
κ2θε περ�πτωση τ$ π$λιτικ� αυτ� δ�ληµµα, σηµ2δι των καιρ+ν, δεν
πρ�κειται να τ$ λ(σ$υν $ι ιστ$ρικ$�, τ$υλ2�ιστ$ν ��ι ως επαγγελµα-
τ�ες.
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Oργων τNν γεννα�ων Fπ���σεων. ∆ι@ τ�G µ�σ�υς, δι@ τ�G Fνταγωνισµ�G πρIς τ�Bς
ε�θρ��ς, M CθνικE Cν�ργεια θ�λη καταστA µ�νιµωτ�ρα καL δραστηριωτ�ρα, Cπι!�λ-
λ�υσα εHς Pνα Pκαστ�ν C' MµNν τEν Cπιτ�λεσιν τNν πρIς τEν πατρ�δα καθηκ�ντων.
QHθελ�ν ν@ O�ω τEν γλ%σσαν Hσ�υρ�ν, τEν �ωνEν Fκατ�!λητ�ν, Sπως κατ�ρθ%σω
ν@ Cµπνε�σω τI µ>σ�ς τ�Gτ� εHς τI TλληνικIν γ�ν�ς». Βλ. Τα ∆�καια τ�υ Ελληνισµ��
εν Μακεδ�ν�α και Θρ�κη, Αθ�να 1895, σ. 61.

15. M. Τσ$λ2κης - Κ. Αδαλ�γλ$υ - Α. Αυδ� - Ν. Γρηγ$ρι2δης - Α. ∆ανι�λ - Ι. Nερ-
'$( - Ε. Λ�ππα - ∆. Τ2νης, 2κ�ραση-�κθεση για τ� Ενια�� Λ�κει�. Αναθεωρηµ�νη
�κδ�ση. Γ′ τε���ς, Αθ�να, �Ε∆Β, 12001, σσ. 222-223.



Σπυρ�δων Σ	
τας*

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡ�ΣΕΓΓΙΣΗ Τ�Υ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚ�Υ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚ�Υ ΥΛΙΚ�Υ

ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕ�ΤΕΡΗΣ
ΙΣΤ�ΡΙΑΣ ΤΗΣ Ν�ΤΙ�ΑΝΑΤ�ΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κ�θε γενι� ��ει καθ�κ�ν να �αναγρ��ει την ιστ�ρ$α, απ���νθη-
κε � µ�γας �ιλ(σ���ς Karl Popper, γνωστ(ς για τις θ�σεις τ�υ σ�ετι-
κ� µε την αν�γκη της ε�αρµ�γ�ς των µεθ(δων των �υσικ.ν επιστη-
µ.ν (αιτι.δη συν�ρτηση των γεγ�ν(των, �ρθ�λ�γικ� ε��γηση) στην
ιστ�ρικ� �ρευνα, παρ� τις δια��ρ�ς π�υ υπ�ρ��υν αν�µεσα στις �υ-
σικ�ς και τις ανθρωπιστικ�ς επιστ�µες (πρ�1λεψιµ(τητα, επαν�λη-
ψη). Η πρ(σ1αση σε ν�ες πηγ�ς και η �ρ�νικ� απ(σταση απ( τα γε-
γ�ν(τα 1�ηθ�4ν τ�ν ιστ�ρικ( να ερµηνε4ει τ� ιστ�ρικ( γ$γνεσθαι �ω-
ρ$ς διαθλαστικ� πρ$σµατα και αγκυλ.σεις. Μετ� την πτ.ση τ�υ κ�µ-
µ�υνισµ�4 και την κατ�ρρευση τ�υ διπ�λισµ�4 �ι ιστ�ρικ�$ ���υν
στη δι�θεσ� τ�υς πλ�4σι� αρ�ειακ( υλικ( για τη διαλε4κανση των
γεγ�ν(των τ�υ παρελθ(ντ�ς, �ωρ$ς να ενεργ�4ν υπ( τ� σ4µπλεγµα
τ�υ εθνικ�4 κινδ4ν�υ, (πως παλαι(τερα. Ταυτ(�ρ�να, η �ρευνα ��ει
στρα�ε$ πρ�ς τη µελ�τη των κ�ινωνι.ν και των �ικ�ν�µι.ν των �ω-
ρ.ν, πρ�κειµ�ν�υ να  καταδει�τε$ η αλληλ�επ$δραση των παραγ(-
ντων στην ερµηνε$α των �αιν�µ�νων. Η πρ�σ�γγιση των ιστ�ρικ.ν
θεµ�των ��ε$λει να ε$ναι συνθετικ� και π�λ4πλευρη.

Αλλ� τ� �τ�ς 1989 υπ�ρ�ε η αρ�� κ�σµ�γ�νικ.ν αλλαγ.ν σε
παγκ(σµι� επ$πεδ�. Η αισθητ� συρρ$κνωση τ�υ εθνικ�4 κρ�τ�υς λ(-
γω της διαπλεκ(µενης παγκ(σµιας �ικ�ν�µ$ας και των παρεπ�µ�νων
της �δηγε$ συ�ν� π�λιτικ�4ς αναλυτ�ς στην εκτ$µηση (τι τα εθνικ�
κρ�τη ���υν ε�αντλ�σει τα �ρ�νικ� (ρια της 4παρ��ς τ�υς και θα

49

* � Σπυρ$δων Σ��τας ε$ναι Επ$κ�υρ�ς Καθηγητ�ς Νε(τερης και Σ4γ�ρ�νης
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απ�ρρ��ηθ�4ν απ( ν�α συλλ�γικ� µ�ρ�.µατα. Η µετα1�λ� τ�υ �α-
ρακτ�ρα τ�υ εθνικ�4  κρ�τ�υς ε$ναι σ�µερα αναµ�ισ1�τητη, αλλ�
κανε$ς δεν µπ�ρε$ να πρ�δικ�σει τ� µ�λλ�ν τ�υς, τ�ν θ�νατ( τ�υς �
τη συνε�� επι1$ωσ� τ�υς µε ευ�λικτη πρ�σαρµ�γ� στα ν�α δεδ�µ�να.
Μ��ρι σ�µερα δεν ��ει υπ�ρ�ει ασ�αλ�στερ� πλα$σι� κατ��4ρωσης
των δικαιωµ�των των π�λιτ.ν απ( τ� εθνικ( κρ�τ�ς. Εδ. ακρι1.ς
ελλ��ε4ει � κ$νδυν�ς για τ�υς ιστ�ρικ�4ς: � κ$νδυν�ς της κατασκευ-
�ς εν(ς παρελθ(ντ�ς, π�υ ανταπ�κρ$νεται στις π�λιτικ�ς αν�γκες
τ�υ παρ(ντ�ς και κυρ$ως π�υ πρ��ιων$@εται τα συµ1ησ(µενα. Στην
περ$πτωση αυτ� πρ(κειται για µια στρατευµ�νη ιστ�ρι�γρα�$α π�υ
δεν απ��ει π�λ4 απ( τη στρατευµ�νη ιστ�ρι�γρα�$α των κ�µµ�υνι-
στικ.ν �ωρ.ν στα πρ.τα �ρ(νια µετ� τ� 1945. Με µια µη�ανιστικ� ε-
�αρµ�γ� τ�υ ιστ�ρικ�4 υλισµ�4 �ι ιστ�ρικ�$ των κ�µµ�υνιστικ.ν
�ωρ.ν της Ν�τι�ανατ�λικ�ς Ευρ.πης πρ��τασσαν την τα�ικ� ιδε�-
λ�γ$α �ναντι της εθνικ�ς ιδε�λ�γ$ας, την �π�$α �αρακτ�ρι@αν ως «δη-
µι�4ργηµα της αστικ�ς τ��ης», καλλιεργ�4σαν �να διεθνισµ( � ε-
παγγ�λλ�νταν την υπ�ρ1αση των εθνικ.ν κρατ.ν πρ�ς (�ελ�ς �µ�-
σπ�νδι.ν, µε την ψευδα$σθηση (τι η επ$τευ�η των κ�ινωνικ.ν στ(-
�ων τ�υ κ�µµ�υνισµ�4 θα ε�αλε$ψει τις εθν�τικ�ς δια��ρ�ς, δηµι-
�υργ.ντας �να ν�� τ4π� ανθρ.π�υ. Bταν τα �ρ�µατα αυτ� απ�δε$-
�τηκαν �υτ�πικ�, � εθνικισµ(ς λειτ�4ργησε π�λι ως υπ�κατ�στατ�
της �ρε�κ�π$ας της διεθνιστικ�ς κ�µµ�υνιστικ�ς ιδε�λ�γ$ας.

Στ� πνε4µα µιας τ�τ�ιας µεταµ�ντερνιστικ�ς �ιλ�σ��$ας κινε$ται
και τ� εναλλακτικ( εκπαιδευτικ( υλικ( για τη διδασκαλ$α της Νε(-
τερης Ιστ�ρ$ας της Ν�τιανατ�λικ�ς Ευρ.πης, �κδ�ση «τ�υ Κ�ντρ�υ
για τη ∆ηµ�κρατ$α και Συµ�ιλ$ωση στη Ν�τι�ανατ�λικ� Ευρ.πη».

Bπως πρ�κ4πτει απ( την εισαγωγ� τ�υ δευτ�ρ�υ τ(µ�υ «�θνη και
Κρ
τη στη Ν�τι�νανατ�λικ� Ευρ�πη», τα εθνικ� κρ�τη θεωρ�4νται
ως παρω�ηµ�να µ�ρ�.µατα και τα �θνη, π�υ υπ�τ$θεται (τι δηµι-
�υργ�4νται τε�νητ� απ( τ�υς διαν��4µεν�υς εντ(ς τ�υ πλαισ$�υ των
εθνικ.ν κρατ.ν, δεν ε$ναι ιστ�ρικ�ς �ντ(τητες. Cτσι, απ�νευρ.νεται
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πλ�ρως η εθνικ� ιδε�λ�γ$α και ισ�πεδ.ν�νται τα ιστ�ρικ� �θνη
(Cλληνες, Σ�ρ1�ι, Β�4λγαρ�ι) µε τα ν�α π�λιτικ� �θνη τ�υ 20�4 αι.
Η κατ�ρα τ�υ εθνικισµ�4 θεωρε$ται η αιτ$α των συνε�.ν διεν��εων
στα Βαλκ�νια και η απ�µυθ�π�$ηση τ�υ �θν�υς η εγγ4ηση της συµ-
�ιλ$ωσης και της ειρηνικ�ς συν4παρ�ης των 1αλκανικ.ν κρατ.ν ε-
ντ(ς της Ενωµ�νης Ευρ.πης. Αν �ι α��ρισµ�$ αυτ�$ υπ�κρ4πτ�υν
τις π�λιτικ�ς επιδι.�εις �ρισµ�νων κ4κλων για τ� µ�λλ�ν των Βαλ-
καν$ων, � ιστ�ρικ(ς ��ε$λει να αντιδρ�σει. Η εθνικ� ιδε�λ�γ$α, παρ�
τ� µυθικ( της στ�ι�ε$�, συγκρ�τε$ται απ( µια δια�ρ�νικ� υπαρκτ�
π�λιτισµικ� παρ�δ�ση, γραπτ� � πρ���ρικ�, η �π�$α ανακαλ4πτε-
ται και καταγρ��εται απ( τ�υς διαν��4µεν�υς (δια�ωτιστ�ς, ρ�µα-
ντικ�4ς), µετακεν.νεται σε ευρ4τερα στρ.µατα µε �να 1ασικ( στ(-
��: την εθνικ� α�4πνιση µ�σω της παιδε$ας, την κινητ�π�$ηση και την
κρατικ� απ�κατ�σταση. Η σ��ση των διαν��υµ�νων µε τ�ν λα( πρ�-
πει να ε$ναι λειτ�υργικ� και αµ�$δρ�µη, για να καταστε$ απ�τελε-
σµατικ�, και πρ�ϋπ�θ�τει την 4παρ�η µιας επικ�ινων$ας για να δια-
µ�ρ�ωθε$ µ$α συλλ�γικ� ταυτ(τητα. Βασικ( στ�ι�ε$� της εθνικ�ς ι-
δε�λ�γ$ας ε$ναι η θ�ληση για κρ�τ�ς. Η δηµι�υργ$α κρ�τ�υς συµ-
1�λλει στην απ�κρυστ�λλωση και την εµπ�δωση τ�υ �θν�υς µ�σω
της κωδικ�π�$ησης της γλ.σσας, τ�υ στρατ�4, της εκπα$δευσης, της
ενια$ας �ικ�ν�µ$ας, της παρα�.ρησης π�λιτικ.ν και συνταγµατικ.ν
δικαιωµ�των σε ευρ4τερες �µ�δες. Τ� εθνικ( κρ�τ�ς ως µ(ρ�ωµα ε$-
ναι δηµι�4ργηµα τ�υ 19�υ αι., αλλ� τα στ�ι�ε$α απ( τα �π�$α συγ-
κρ�τε$ται τ� �θν�ς (γλ.σσα, παρ�δ�ση,ιστ�ρικ�ς µν�µες) πρ�πει να
πρ�ϋπ�ρ��υν.

�ρισµ�νες πηγ�ς π�υ παραθ�τ�υν �ι συντ�κτες τ�υ δευτ�ρ�υ τ(µ�υ
αναιρ�4ν τ�υς ισ�υρισµ�4ς τ�υς. Η επε��γηση τ�υ ∆ηµ�τρι�υ Κα-
ταρ@� (σ. 30) (τι �ι Cλληνες �ωρ$ς να ε$ναι π�λ$τες, �ωρ$ς να ���υν
κρ�τ�ς, απ�τελ�4ν �θν�ς δι(τι ���υν �νδ��� εθν�π�λιτισµικ( παρελ-
θ(ν αντανακλ� τ�ν τρ(π� µε τ�ν �π�$� �ι υπ(δ�υλ�ι αντιλαµ1�-
ν�νταν την εθνικ� ταυτ(τητα. �ι π�λιτικ�$ αγ.νες των Ρ�υµ�νων
της Τρανσυλ1αν$ας µε την υπ�1�λ� καταλ(γ�υ εθνικ.ν αιτηµ�των
«Supplex Libellus Valachorum» στ�ν Αυτ�κρ�τ�ρα της Βι�ννης για
την αναγν.ριση της ισ�τιµ$ας τ�υς µε τ�υς �4γγρ�υς, τ�υς Σ���νες
και τ�υς Σ$κ�υλ�υς (σσ. 30-31) ε$ναι τεκµ�ρι� εθνικ�ς συνε$δησης.

� δε4τερ�ς τ(µ�ς περι��ει δι�σπαρτα επιλεγµ�να κε$µενα, (�ι
π�ντα της $διας 1αρ4τητας, για τη δηµι�υργ$α των κρατ.ν, την κρα-
τικ� �ργ�νωση, τα συντ�γµατα, την ιδι(τητα τ�υ π�λ$τη, τις σ��σεις
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Kρ�τ�υς-Eκκλησ$ας, την αν�πτυ�η των υπ�δ�µ.ν των κρατ.ν (1ι�-
µη�αν$α, σιδηρ(δρ�µ�ι), τα εθνικ� σ4µ1�λα, τ�υς εθνικ�4ς µ4θ�υς,
τις εθνικ�ς συγκρ�4σεις. Αλλ� �ι επε�ηγ�σεις-κλειδι� π�υ δ$ν�νται
ε$ναι ανεπαρκε$ς και � αναγν.στης αδυνατε$ να εντ��ει την πηγ� στ�
αντ$στ�ι�� ιστ�ρικ( πλα$σι�, .στε να την α�ι�λ�γ�σει δε(ντως. Π.ς
µπ�ρε$ για παρ�δειγµα � αναγν.στης να εκτιµ�σει τις απ(ψεις τ�υ
Μισ$ρκω� για τ� σλα1�µακεδ�νικ( �θν�ς τ� 1903 (σ. 52), αν δεν γνω-
ρ$@ει τα π�λιτικ� δεδ�µ�να της επ���ς και τις ιστ�ρικ�ς συγκυρ$ες;
Θα εκπλαγε$ επ$σης µε την περ$πτωση τ�υ αυτ�δ$δακτ�υ �ωρικ�4
Π�4λε�σκυ π�υ παρ�υσι�@εται ως � θεµελιωτ�ς τ�υ «µακεδ�νικ�4
�θν�υς» (σ. 113), αν δεν γνωρ$@ει τις τ�σεις της σερ1ικ�ς π�λιτικ�ς.
Τ� σλα1�µεδ�νικ( �θν�ς ε�ισ.νεται µε τα ιστ�ρικ� 1αλκανικ� �θνη.
Επ$σης σε αρκετ�ς περιπτ.σεις τα επ$µα�α �ωρ$α �ρισµ�νων πηγ.ν
σκ(πιµα παραλε$π�νται. Για παρ�δειγµα στη ∆ιακ�ρυ�η της Πρ�της
Αντι�ασιστικ�ς Συν�λευσης για την Απελευθ�ρωση τ�υ Μακεδ�νι-
κ�4 Λα�4 τ� 1944 (σ. 124) απαλε$�θηκε τ� 1ασικ( σηµε$� της ∆ιακ�-
ρυ�ης: η Ενια$α Μακεδ�ν$α σε µια κ�ιν(τητα των �ειρα�ετηµ�νων
λα.ν της Γι�υγκ�σλα1$ας.

Στ�ν τρ$τ� τ(µ� «�ι Βαλκανικ�! Π"λεµ�ι» η αγρι(τητα και η
1αρ1αρ(τητα απ�τυπ.ν�νται ως 1αλκανικ� �αρακτηριστικ�, σ4µ-
�ωνα µε την �κθεση της επιτρ�π�ς Carnegie για την ανωριµ(τητα
των 1αλκανικ.ν εθν.ν. ∆εν γ$νεται καµι� ανα��ρ� στ�υς παρ�γ�-
ντες π�υ συνετ�λεσαν στη συγκρ(τηση της 1αλκανικ�ς συµµα�$ας τ�
1912, τ� κ�ντρ� 1�ρ�υς π��τει στ� δρ�µα των πρ�σ�4γων, στις συν-
θ�κες δια1$ωσης κατ� τη δι�ρκεια τ�υ π�λ�µ�υ, στην αντιπ�λεµικ�
εκστρατε$α των Σ�σιαλδηµ�κρατ.ν. Cµµεσα αµ�ισ1ητ�4νται τα ι-
στ�ρικ� δ$καια των 1αλκανικ.ν κρατ.ν στις ν�ες �.ρες. Cτσι, γ$νε-
ται λ(γ�ς για κατ�ληψη και (�ι για απελευθ�ρωση της Θεσσαλ�ν$-
κης, ε�(σ�ν η πλει�ψη�$α τ�υ πληθυσµ�4 �ταν Ε1ρα$�ι και Μ�υ-
σ�υλµ�ν�ι, επ$σης �ι Σ�ρ1�ι δεν ε$�αν πληθυσµιακ� 1�ση στη Μακε-
δ�ν$α και �σκησαν π�λιτικ� εκσερ1ισµ�4, (πως και �ι Β�4λγαρ�ι
στη Θρ�κη πρ�σπ�θησαν να εκ�ριστιαν$σ�υν τ�υς Π�µ�κ�υς. Η
πυρπ(ληση τ�υ Κιλκ$ς απ( τ�ν ελληνικ( στρατ( τ� 1913  και η ε�α-
��νιση της κ�σµ�π�λ$τικης Θεσσαλ�ν$κης �ταν µερικ�ς ενδεικτικ�ς
αρνητικ�ς συν�πειες τ�υ π�λ�µ�υ.

B,τι ενδε��µ�νως δι�πρα�αν �ι Βαλκ�νι�ι δεν �ταν παρ� η απ�-
µ$µηση αυτ.ν π�υ ε$�αν διαπρ��ει �ι Ευρωπα$�ι. Η εγκατ�σταση
στη Θεσσαλ�ν$κη των εκδιω�θ�ντων Ε1ρα$ων απ( την Ισπαν$α δεν
στερ�4σε την Ελλ�δα απ( ιστ�ρικ� δ$καια σε µια π(λη την �π�$α
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Cλληνες ε$�αν �ικ�δ�µ�σει, σε µ$α π(λη π�υ �ταν η δε4τερη π(λη
της Βυ@αντιν�ς Αυτ�κρατ�ρ$ας, σε µ$α π(λη π�υ π�τ� δεν περι�λθε
υπ( σλα1ικ� κυριαρ�$α. Στη διαδικασ$α της εθνικ�ς �λ�κλ�ρωσης
των 1αλκανικ.ν κρατ.ν η ιστ�ρικ� συνε$δηση λειτ�υργ�4σε κατα-
λυτικ�. �ι µετακιν�σεις πληθυσµ.ν και η εθν�λ�γικ� αν�µι�η, �να �-
θωµανικ( σ4νδρ�µ�, αλλ� συνηθισµ�ν� �αιν(µεν� σε µια αυτ�κρα-
τ�ρ$α, δεν �ταν απ�τρεπτικ(ς παρ�γ�ντας των διεκδικ�σεων των
1αλκανικ.ν κρατ.ν. Υπ�ρ�ε 1�1αια τ� δρ�µα των Μ�υσ�υλµ�νων
πρ�σ�4γων π�υ στη δ$νη π�λ�µ�υ µετ�1αιναν στην Κωνσταντιν�4-
π�λη. Αλλ� µετ� απ( π�ντε αι.νες �θωµανικ�ς δ�υλε$ας �ι Μ�υ-
σ�υλµ�ν�ι θεωρ�4νταν ως «παρ$ες, παρε$σακτ�ι». Ε�ευρωπαϊσµ(ς
και «απ�1αλκανι�π�$ηση» σ�µαιναν και απαλλαγ� απ( τ� σ4νδρ�µ�
τ�υ «�ριενταλισµ�4» και εν$σ�υση τ�υ �ριστιανικ�4 στ�ι�ε$�υ. Μια
ακρα$α εκδ�λωση αυτ�4 τ�υ �αιν�µ�ν�υ �ταν για παρ�δειγµα � 1$-
αι�ς εκ�ριστιανισµ(ς των Π�µ�κων στη ∆υτικ� Θρ�κη απ( Β�4λγα-
ρ�υς κ�µιτατ@�δες, � εκ�ριστιανισµ(ς των Μ�υσ�υλµ�νων Αλ1αν.ν
στ� Κ(σ�1� απ( τ�υς Σ�ρ1�υς. �ι Σ�ρ1�ι �γιναν δεκτ�$ ως απελευ-
θερωτ�ς στα Βελεσσ�, παρ(λ� π�υ � σλα1ικ(ς πληθυσµ(ς δ�λωνε
1�υλγαρικ(ς, γεγ�ν(ς π�υ δε$�νει (τι η εθνικ� συνε$δηση των Σλα-
1��.νων δεν �ταν παγιωµ�νη και (,τι πρ�ε$�ε για τ�ν Σλα1(�ων�
�ριστιαν( �ωρικ( �ταν η απελευθ�ρωσ� τ�υ απ( �να �ριστιανικ(
κρ�τ�ς (σ. 116).

∆εν υπ�ρ�ει λ(γ�ς να απ�κρ4πτ�νται �ι αγρι(τητες τ�υ π�λ�-
µ�υ, (ταν η Β�υλγαρ$α απ�δε$�τηκε α�ερ�γγυ�ς σ4µµα��ς – η πυρ-
π(ληση τ�υ Κιλκ$ς απ( τ�ν ελληνικ( στρατ(, �ι 1�υλγαρικ�ς ωµ(τη-
τες στην Ανατ�λικ� Μακεδ�ν$α. ∆εν �ταν �ρικαλε(τητες 1αλκανι-
κ�ς απ�κλειστικ(τητας π�υ $σως ω�ρι�4ν µπρ�στ� στα εγκλ�µατα
των Ευρωπα$ων. �ι αθρ(ες εκτελ�σεις Σ�ρ1ων αµ��ων απ( τις Aυ-
στριακ�ς Aρ��ς τ� 1915, � για πρ.τη ��ρ� στην ιστ�ρ$α 1�µ1αρδι-
σµ(ς αµ��ων, � 1�µ1αρδισµ(ς Σ�ρ1ων πρ�σ�4γων στις αλ1ανικ�ς α-
κτ�ς απ( την αυστριακ� αερ�π�ρ$α, δεν �ταν δε$γµατα δια��ρετικ�ς
κεντρ�ευρωπαϊκ�ς συµπερι��ρ�ς.

Τα κε$µενα π�υ δηµ�σιε4�νται ε$ναι επιλεγµ�να και απ�κ�µµ�να
απ( τ� αντ$στ�ι�� ιστ�ρικ( πλα$σι�. � ανυπ�ψ$αστ�ς αναγν.στης ω-
θε$ται να δικαι.σει τα 1αλκανικ� �αντ�σµατα τ�υ Καπλ�ν, (τι δη-
λαδ� �ι 1αλκανικ�$ λα�$ ε$ναι καταδικασµ�ν�ι στην �σκηση 1$ας.

Στ�ν τ�ταρτ� τ(µ� «O ∆ε#τερ�ς Παγκ"σµι�ς Π"λεµ�ς» 1αρ4τη-
τα δ$νεται στην κ�ινωνικ� ιστ�ρ$α και (�ι τ(σ� στα π�λιτικ� και π�-
λεµικ� γεγ�ν(τα: στην καθηµεριν� @ω�, στη θ�ση των γυναικ.ν και

Kριτικ� πρ�σ�γγιση τ�υ εναλλακτικ�4 εκπαιδευτικ�4 υλικ�4 53



των παιδι.ν, στην π�λιτισµικ� @ω�, στην απ��ηση τ�υ π�λ�µ�υ στη
λ�γ�τε�ν$α, στ�ν �ρωτα στη δι�ρκεια τ�υ π�λ�µ�υ. Εν. τ� �λ�κα4-
τωµα κατ��ει κεντρικ� θ�ση στ�ν τ(µ�, δεν υπ�ρ�ει καµι� �υσιαστι-
κ� ανα��ρ� στη 1�υλγαρικ� κατ���, τη σηµασ$α της ελληνικ�ς αντ$-
στασης. Ε$ναι ωστ(σ� αισθητ� η πρ�σπ�θεια π�υ κατα1�λλεται για
την «απεν���π�$ηση» τ�υ κρ�ατικ�4 καθ�λικ�4 κλ�ρ�υ για τη συ-
νεργασ$α τ�υ µε τ�υς �υστ�σε � για την απ�κατ�σταση τ�υ Αντω-
ν�σκ�υ. Και εδ. διαπρ�ττεται τ� συνηθισµ�ν� λ�θ�ς. Καλε$ται � κα-
θηγητ�ς � � µαθητ�ς να α�ι�λ�γ�σει τις πηγ�ς, �ωρ$ς να γνωρ$@ει τα
ιστ�ρικ� και π�λιτικ� δεδ�µ�να της επ���ς. Για παρ�δειγµα π.ς
µπ�ρε$ να ε�ηγ�σει κανε$ς τη �ειρ�δικ$α εν(ς αν.τατ�υ Β�4λγαρ�υ
α�ιωµατικ�4 πρ�ς �ναν κατ.τερ�, (ταν � τελευτα$�ς, ακ�4γ�ντας
τ�ν «µακεδ�νικ( εθνικ( 4µν�» @ητωκρα4γασε, διευκριν$@�ντας «(,τι
ε$ναι µακεδ�νικ( ε$ναι και 1�υλγαρικ(»; (σσ.42-43). Λ�γικ� θα �πρε-
πε να τ�ν συγ�αρε$. Πρ��αν.ς δεν πρ(κειται για τ�ν «µακεδ�νικ( ε-
θνικ( 4µν�» τ�υ κρ�τ�υς των Σκ�π$ων, αλλ� για τ�ν 4µν� της 1�υλ-
γαρικ�ς ΕΜΕ� τ�υ Μι�α�λω�, � �π�$�ς  στη δι�ρκεια τ�υ B′ Πα-
γκ�σµ$�υ Π�λ�µ�υ πρ�παγ�νδι@ε την Ενια$α και Ανε��ρτητη Μα-
κεδ�ν$α, ερ�(µεν�ς σε σ4γκρ�υση µε τη 1�υλγαρικ� κυ1�ρνηση.
Π.ς µπ�ρε$ � αναγν.στης να ερµηνε4σει την �ργ� τ�υ Τσ.ρτσιλ λ(-
γω της αι�ν$διας ανα�.ρησης τ�υ Τ$τ� απ( τη Ν�π�λη (σσ. 33-34),
αν δεν γνωρ$@ει (τι � Τ$τ� µετ�1η στη Μ(σ�α για να ε�ασ�αλ$σει τη
συµµετ��� τ�υ Κ(κκιν�υ Στρατ�4 στην απελευθ�ρωση τ�υ Βελιγρα-
δ$�υ, πρ�καταλαµ1�ν�ντας εκπλ��εις (απ(1αση) των Oγγλων στην
Αδριατικ�;

Στ�ν πρ.τ� τ(µ� «Η �θωµανικ� Αυτ�κρατ�ρ!α» κατα1�λλεται
µια πρ�σπ�θεια κατ�ρριψης τ�υ «µ4θ�υ» (τι η Τ�υρκ�κρατ$α �ταν
η 1ασικ� αιτ$α της �πισθ�δρ(µησης της Ν�τι�ανατ�λικ�ς Ευρ.πης.
Αναθεωρε$ται η αντ$ληψη για τ�ν «�θωµανικ( δεσπ�τισµ(» µε τ� ε-
πι�ε$ρηµα (τι �ι σπα��δες και � Σεϊ��υλισλ�µης �ταν µια «αντιπ�λ$-
τευση» πρ�ς τ�ν Σ�υλτ�ν�, η αυτ�κρατ�ρ$α παρ�υσι�@εται ως πρ(-
τυπ� θρησκευτικ�ς ανεκτικ(τητας και π�λυπ�λιτισµικ(τητας, µε ευ-
καιρ$ες κ�ινωνικ�ς αν(δ�υ στην �θωµανικ� ελ$τ µ�σω τ�υ παιδ�µα-
@.µατ�ς. ∆υστυ�.ς, δεν πρ�σκ�µ$@�νται �ι αν�λ�γες πηγ�ς για να
τεκµηριωθ�4ν πλ�ρως �ι παραπ�νω θ�σεις � να καταδει�τε$ µ��ρι σε
π�ι� σηµε$� υπ�ρ�ει 1�ση στις απ(ψεις αυτ�ς. Ε$ναι πρ(δηλ� (τι η
θετικ� γενικ� εικ(να π�υ πρ�1�λλεται για την �θωµανικ� αυτ�κρα-
τ�ρ$α, (τι δηλαδ� δεν �ταν η 1ασικ� αιτ$α της �πισθ�δρ(µησης των
Βαλκαν$ων, συνδ�εται �µεσα µε την ευρωπαϊκ� πρ��πτικ� της σ4γ-
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�ρ�νης Τ�υρκ$ας. Ε4λ�γα ενεργ�π�ιε$ται στ�ν απλ( αναγν.στη τ�
σ4νδρ�µ� της συνωµ�σ$ας: µ�πως µε την πρ�ε�(�ληση τ�υ θαν�τ�υ
των εθνικ.ν κρατ.ν και µε µια επιστρ��� της Τ�υρκ$ας στα Βαλκ�-
νια µ�σω της Ευρωπαϊκ�ς Cνωσης, η �π�$α ως π�λιτικ� �ντ(τητα
δεν ��ει την απαρα$τητη εσωτερικ� συν��� και τη 1αρ4τητα στη διε-
θν� σκην�, καλλιεργε$ται �να ε$δ�ς νε��θωµανισµ�4, µ�πως η θετικ�
συν�λικ� απ�τ$µηση της �θωµανικ�ς αυτ�κρατ�ρ$ας, η ανα��ρ� στη
συµ1$ωση των 1αλκανικ.ν λα.ν, στην εν(τητα τ�υ �.ρ�υ π�υ απ�-
κατ�στησε η Pax Ottomana, πρ��ιων$@�νται τα συµ1ησ(µενα; Oλλ�ι
δια1λ�π�υν τ�τ�ι�υς κινδ4ν�υς, �λλ�ι �µιλ�4ν για σεν�ρια καλπ�-
@�υσας �αντασ$ας. � ιστ�ρικ(ς ��ε$λει να ερµηνε4σει νη��λια τα γε-
γ�ν(τα.

Τ� 1ασικ( @�τηµα π�υ θα �πρεπε να θ�σει � πρ.τ�ς τ(µ�ς ε$ναι
κατ� π(σ� η �θωµανικ� αυτ�κρατ�ρ$α συνιστ� συν��εια � ρ��η µε
τ� παρελθ(ν των 1αλκανικ.ν λα.ν, π.ς τελικ� �ι $δι�ι �ι Βαλκ�νι�ι
αντιµετ.πισαν τ�υς �θωµαν�4ς. ∆εν υπ�ρ�ει καµι� �υσιαστικ� α-
να��ρ� στ�υς ιστ�ρικ�4ς της Αλ.σεως, την παρακαταθ�κη τ�υ ηγε-
µ(να της Μ�λδα1$ας Στ��αν�υ τ�υ Μ�γα, την παρακαταθ�κη τ�υ η-
γεµ(να Λα@�ρ�υ των Σ�ρ1ων, τ�υς αντιτ�υρκικ�4ς αγ.νες τ�υ Σκε-
ντ�ρµπεη. Τ� (τι �ι �θωµαν�$ υι�θ�τησαν �ρισµ�να στ�ι�ε$α απ( τη
1υ@αντιν� δι�$κηση, ιδια$τερα στη ��ρ�λ�γ$α, δεν σηµα$νει (τι η �-
θωµανικ� αυτ�κρατ�ρ$α �ταν συν��εια της 1υ@αντιν�ς. � 1αλκανι-
κ(ς �.ρ�ς �ργαν.θηκε σε δια��ρετικ�ς αρ��ς µε 1�ση τ� ιερ( δ$και�
µιας �λλης θρησκε$ας και η �θωµανικ� κατ�κτηση αν�κ�ψε τις πρ(-
δρ�µες µ�ρ��ς τ�υ «εθνικ�4 κρ�τ�υς» ('Eλληνες (σµ)ν τ* γ�ν�ς, +ς
. τε �ων/ κα0 . π
τρι�ς παιδε!α µαρτυρε2). Pταν �ι σ��σεις σ�υλτ�-
ν�υ και σπα��δων (πως στη ∆4ση �ι σ��σεις 1ασιλ�ως και ευγεν.ν;
Pταν �ι �θωµανικ�ς π(λεις (πως �ι ελε4θερες π(λεις της ∆4σης; ∆εν
�ταν �ι Γεν$τσαρ�ι, παρ� την κ�ινωνικ� τ�υς �ν�δ�, στην �υσ$α
«Σκλ�1�ι της Π4λης»; Π�ι� τ� τ�λ�ς των Μεγ�λων Βε@4ρηδων, τ�υ
Cλληνα Ιµπρα��µ πασ� και τ�υ Σ�ρ1�υ Με�µ�τ Σ�κ(λ�1ιτς; Μπ�-
ρ�4σε � Σεϊ��υλισµ�λης να περι�ρ$σει την αυθαιρεσ$α τ�υ σ�υλτ�-
ν�υ; Π�ια �ταν η τ4�η τ�υ Σεϊ��υλισµ�λη, (ταν αντιτ��θηκε στην α-
π(�αση τ�υ σ�υλτ�ν�υ Μα�µ�4τ τ�υ Β′ να απαγ��ν$σει τ�ν Πα-
τρι�ρ�η Γρηγ(ρι� ΕQ; ∆εν �ταν η �θωµανικ� κατ�κτηση κ4ρια αιτ$α
της �ικ�ν�µικ�ς περι�ερει�π�$ησης τ�υ 1αλκανικ�4 �.ρ�υ σε σ��ση
µε την υπ(λ�ιπη Ευρ.πη, σ4νδρ�µ� π�υ κληρ�ν(µησαν και τα ανα-
δυθ�ντα τ�ν 19� αι. εθνικ� κρ�τη; Στα τ�υρκ�κρατ�4µενα Βαλκ�νια
δεν συγκρ�τ�θηκε �4τε µια αριστ�κρατικ� τ��η �4τε µια αστικ� τ�-
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�η δυτικ�4 τ4π�υ. Με τη δηµι�υργ$α των εθνικ.ν κρατ.ν �ρ�ισε και
η διαδικασ$α τ�υ εκσυγ�ρ�νισµ�4, της απ�δι�ρθρωσης των παλι.ν
δ�µ.ν και τ�υ πρ�σανατ�λισµ�4 πρ�ς την Ευρ.πη, αλλ� εδ. δια-
��νηκε τ� ��σµα τ�υ ιστ�ρικ�4 �ρ(ν�υ. Η �λλειψη µιας ισ�υρ�ς τ�-
�ης µε συγκρ�τηµ�νη ιδε�λ�γ$α και �ικ�ν�µικ� ισ�4 στα Βαλκ�νια
απ�1η ανασταλτικ(ς παρ�γ�ντας για τ�ν µετασ�ηµατισµ( των 1αλ-
κανικ.ν αγρ�τικ.ν κ�ινωνι.ν.

Παρ(µ�ι�ι πρ�1ληµατισµ�$ δεν τ$θενται σ’ αυτ(ν τ�ν τ(µ�, (πως
και στ�υς �λλ�υς τ(µ�υς. ∆ιερωτ�ται � αναγν.στης αν τ� τετρ�τ�-
µ� αυτ( �ργ� π�υ τιτλ���ρε$ται ως εναλλακτικ( εκπαιδευτικ( υλικ(
για τη διδασκαλ$α της νε(τερης ιστ�ρ$ας της Ν�τι�ανατ�λικ�ς Ευ-
ρ.πης ε$ναι 1�ηθητικ( εγ�ειρ$δι� στ�ν εκπαιδευτικ( και τ�ν µαθητ�
� αν πρ(κειται για �να παρ�λληλ� αν�γνωσµα � µια �λλη πρ�σ�γγι-
ση της ιστ�ρ$ας. Bπ�ιες και να �ταν �ι πρ�θ�σεις των συντακτ.ν των
τ(µων, (τι δηλαδ� η ιστ�ρ$α σ�µερα πρ�πει να γρ��εται �ωρ$ς τα
στερε(τυπα τ�υ παρελθ(ντ�ς και τα διαθλαστικ� πρ$σµατα, (τι �ι
1αλκανικ�$ λα�$ πρ�πει να αλληλ�γνωρισθ�4ν, η πρ�σπ�θει� τ�υς
δεν υπ�ρ�ε επιτυ��ς. Πρ(κειται για µια α�υδατωµ�νη, απ�νευρωµ�-
νη ιστ�ρ$α, σερ1ιρισµ�νη µε µ�ρ�� SMS π�υ µ�λλ�ν πρ�καλε$ σ4γ-
�υση. Μετ� απ( µια σ4ντ�µη εισαγωγ�, γραµµ�νη κατ� τ� µεταµ�-
ντερνιστικ( πνε4µα, ακ�λ�υθ�4ν κε$µενα �σσ�ν�ς σηµασ$ας στις πε-
ρισσ(τερες περιπτ.σεις, εραν$σµατα απ( δι���ρα 1ι1λ$α και εικ�ν�-
γρα�ικ( υλικ(  π�υ � µαθητ�ς καλε$ται να σ��λι�σει, �ωρ$ς να γνω-
ρ$@ει τ� ιστ�ρικ( πλα$σι�. Εν. υπ�ρ�ει υπερτρ��$α κειµ�νων για τη
λεγ(µενη κ�ινωνικ� ιστ�ρ$α, παρακ�µπτ�νται 1ασικ� @ητ�µατα π�υ
πρ�πει να δια�ωτισθ�4ν, .στε � µαθητ�ς να απ�τιµ�σει τ� παρελ-
θ(ν, να α�ι�λ�γ�σει τ� παρ(ν και γενικ� να ασκ�σει την κριτικ� τ�υ
ικαν(τητα. ∆ιερωτ�ται κανε$ς π(σ�ι απ( τ�υς συντ�κτες των τ(µων
ε$ναι επαγγελµατ$ες ιστ�ρικ�$.

Τ� µ�θηµα της ιστ�ρ$ας πρ�πει να διατηρ�σει τ�ν α�ηγηµατι-
κ( τ�υ �αρακτ�ρα και � ιστ�ρικ(ς ��ε$λει να ερµηνε4ει τα γεγ�ν(τα
στ� ιστ�ρικ( πλα$σι� της επ���ς σε µια αιτι.δη συν�ρτηση. ∆εν υ-
π�ρ�ει αµ�ι1�λ$α (τι η περ$πλ�κη 1αλκανικ� ιστ�ρ$α πρ�πει να ε�ε-
τ�@εται ως µια εν(τητα µ�σα στην π�λυµ�ρ�$α της και (τι στη ν�α
1αλκανικ� πραγµατικ(τητα πρ�πει κ�θε 1αλκανικ(ς λα(ς να γνωρ$-
σει τ�υς γε$τ�ν�ς τ�υς. Σε πρ.τη ��ση κ�θε �.ρα ας �ρ�ντ$σει να
γρ�ψει µια 1αλκανικ� ιστ�ρ$α για να καταστ�σει γνωστ�4ς τ�υς γε$-
τ�νες στ�υς π�λ$τες της, �ωρ$ς τα στερε(τυπα τ�υ παρελθ(ντ�ς και
�ωρ$ς τ�ν �(1� της διασπ�ρ�ς µ$σ�υς στις ν�ες γενι�ς για τ�υς γε$τ�-
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νες, αν σ��λιαστ�4ν δυσ�ρεστα γεγ�ν(τα. B,τι µπ�ρε$ να απ�δει�τε$
πρ�πει να ανα��ρεται, αρκε$ να ερµηνε4εται κατ�λληλα, αλλ� η ερ-
µηνε$α απαιτε$ γερ� κατ�ρτιση λ(γω της περιπλ�κ(τητας των ιστ�ρι-
κ.ν γεγ�ν(των και πρ��εων π�υ εκ�ρ�@�υν ανθρ.πινες πρ�θ�σεις
Μια α�ηγηµατικ� 1αλκανικ� ιστ�ρ$α, διανθισµ�νη µε µια κριτικ�
πρ�σ�γγιση πηγ.ν για την υπ�στ�ρι�η των απ(ψεων π�υ θα εκ�ρ�-
σ�υν �ι συγγρα�ε$ς, θα ��ει πρακτικ(τερα και αµεσ(τερα απ�τελ�-
σµατα για τ�υς Cλληνες αναγν.στες. Γιατ$ η πρωτ�1�υλ$α αυτ� να
αν�κει σε δι���ρα ε�ωτερικ� κ�ντρα και να µην ε$ναι µ�ριµνα τ�υ ε-
θνικ�4 κρ�τ�υς;
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Βλ�σης Βλασ�δης*

TA ΣXOΛIKA EΓXEIPI∆IA IΣTOPIAΣ
THΣ FYROM

Η εκπα
δευση ε
ναι �νας τ�µ�ας στ�ν �π�
� �δωσαν µεγ�λη �α-
ρ�τητα �λα τα �αλκανικ� κρ�τη τη δεκαετ
α τ�υ 1990, καθ�ς η µαρ-
�ιστικ! πρ�σ�γγιση, π�υ κυριαρ"��σε µ�"ρι τ�τε, �πρεπε να ε�αλει-
#θε
. Στην περ
πτωση των κρατ�ν π�υ πρ��κυψαν απ� τη δι�λυση
της Γι�υγκ�σλα�
ας �ι αλλαγ�ς στην εκπα
δευση !ταν θεµελι�δεις,
καθ�ς εκτ�ς απ� τις ιδε�λ�γικ�ς αλλαγ�ς, �λλα�ε και τ� περιε"�µε-
ν� π�λλ�ν µαθηµ�των. Η διαδικασ
α της αλλαγ!ς σε κ�π�ιες "�ρες,
�πως η Σλ��εν
α, η Κρ�ατ
α και η Β�σν
α-Ερ(εγ��
νη !ταν �µεση, ε-
ν� σε �λλες, �πως η ΠΓ∆Μ υπ!ρ�ε �να µετα�ατικ� στ�δι� (1992-
1996), �π�υ συνυπ!ρ"ε στην εκπα
δευση τ�σ� τ� παρελθ�ν, δηλαδ!
η γι�υγκ�σλα�ικ! παρ�δ�ση, �σ� και τ� ν��, η "�ρα�η µιας π�ρε
ας
"ωρ
ς καµι� δ�σµευση.1

Σε �λα τα κρ�τη της ευρ�τερης περι�"!ς των Βαλκαν
ων τ� εκ-
παιδευτικ� σ�στηµα π!ρε µια εθν�κεντρικ! µ�ρ#!, δηλαδ! δ�θηκε
µεγ�λη σηµασ
α στην κ�ρια εθνικ! �µ�δα και στην ε��ταση και την
πρ���λ! των α�ι�ν, των αρ"�ν και των π�λιτιστικ�ν "αρακτηριστι-
κ�ν της. Με ��ση τα παραπ�νω τ� εκπαιδευτικ� σ�στηµα της κ�θε
"�ρας δηµι��ργησε �να µ�ντ�λ� σ�µ#ωνα µε τ� �π�
� επι"ειρε
ται η
κ�ινωνικ�π�
ηση των ν�ων στ� σ"�λε
�.2 Τ� µ�θηµα της ιστ�ρ
ας α-
π�κτησε ιδια
τερη σηµασ
α, καθ�ς µ�σω αυτ�� επρ�κειτ� να διαµ�ρ-
#ωθε
 µια ν�α ! να επιλεγε
 η κυρ
αρ"η θεωρ
α για την ιστ�ρικ! π�-
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ρε
α τ�υ κ�θε �θν�υς στ� π�ρασµα των αι�νων και να �ρι�θετηθ��ν
�ι σ"�σεις τ�υς µε τ�υς γειτ�νικ��ς λα��ς.

Τ� 
δι� συµ�α
νει και στη ΠΓ∆Μ. Η ιστ�ρ
α απ�τελε
 �να απ� τα
�ασικ� µαθ!µατα στ� εκπαιδευτικ� σ�στηµα. ∆ιδ�σκεται 2 �ρες ε-
�δ�µαδια
ως στην Α′/θµια εκπα
δευση (5η-8η τ��η) και παρ�µ�
ως
σε �λες τις τ��εις στη Β′/θµια εκπα
δευση. =ι στ�"�ι τ�υ µαθ!µατ�ς,
� τρ�π�ς διδασκαλ
ας, τα διδακτικ� εγ"ειρ
δια καθ�ρ
(�νται, εγκρ
-
ν�νται και ελ�γ"�νται απ� τ� Παιδαγωγικ� Συµ���λι�, �να συµ��υ-
λευτικ� �ργαν� τ�υ Υπ�υργε
� Παιδε
ας.3

Τα ιστ�ρικ� εγ"ειρ
δια4 π�υ διδ�σκ�νται σ!µερα στα σ"�λε
α
της Α′/θµιας Εκπα
δευσης εµ#αν
στηκαν τ� 2005 και αντικατ�στη-
σαν τα πρ�ηγ��µενα τ� δι�στηµα 1995-1996 "ωρ
ς �µως κ�π�ιες ση-
µαντικ�ς αλλαγ�ς στη δ�µ! και τ� περιε"�µεν�.5 Τα �ι�λ
α π�υ πρ�-
�ρ
(�νται για την αλ�ανικ! και την τ�υρκικ! µει�ν�τητα ε
ναι γραµ-
µ�να στις γλ�σσες αυτ�ς και δια#�ρ�π�ι��νται σε �να �αθµ� απ� τα
�λλα ιστ�ρικ� εγ"ειρ
δια καθ�ς παρ�υσι�(�υν σε µεγαλ�τερη �κτα-
ση την ιστ�ρ
α τ�υ αλ�ανικ�� και τ�υ τ�υρκικ�� �θν�υς.

Αρ��ς και στ���ι των εγ�ειριδ�ων ιστ�ρ�ας

Η �λη των διδακτικ�ν εγ"ειριδ
ων ιστ�ρ
ας καλ�πτει την παγκ�-
σµια ιστ�ρ
α απ� την αρ"αι�τητα ως τις µ�ρες µας ακ�λ�υθ�ντας τ�
µ�ντ�λ� της πρ�σ�γγισης απ� τ� γενικ� πρ�ς τ� ειδικ� και απ� τ� λι-
γ�τερ� πρ�ς τ� περισσ�τερ� σηµαντικ�. ?τσι σε κ�θε �ι�λ
� και σε
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κ�θε "ρ�νικ! περ
�δ� υπ�ρ"ει �να ιστ�ρικ� πλα
σι� π�υ �ρ
(εται α-
π� τα σηµαντικ�τερα γεγ�ν�τα σε διεθν�ς επ
πεδ� και διαδ�"ικ� η ε-
�ιστ�ρηση περν� απ� τα συµ��ντα στ�ν ευρωπαϊκ� στ�ν �αλκανικ�
"�ρ� και στην περι�"! της Μακεδ�ν
ας. Κ�µ�ικ� σηµε
� των �ι�λ
ων
ε
ναι η παρ�υσ
αση της Μακεδ�ν
ας και των Μακεδ�νων απ� την
αρ"αι�τητα �ως τις µ�ρες µας.

Σε αντ
θεση µε τη διεθν! πρακτικ!, τ�σ� σε επιστηµ�νικ� �σ� και
σε διδακτικ� επ
πεδ�, τα σ"�λικ� εγ"ειρ
δια της ΠΓ∆Μ διαπραγµα-
τε��νται την ιστ�ρ
α της Μακεδ�ν
ας παρ�υσι�(�ντ�ς την ως �να ε-
νια
� και αδι�σπαστ� γεωγρα#ικ� "�ρ� απ�τελ��µεν� απ� τα τρ
α
τµ!µατα της σηµεριν!ς γεωγρα#ικ!ς Μακεδ�ν
ας και µε �να ενια
� -
αν και �"ι �εκ�θαρ�- εθνικ� "αρακτ!ρα.

=ι Μακεδ�νες για τ�υς συγγρα#ε
ς των �ι�λ
ων απ�τελ��ν �ε-
"ωριστ! πληθυσµιακ!, εθνικ! �µ�δα µε µακρ� ιστ�ρικ! π�ρε
α, α-
σα#! "αρακτηριστικ�, αλλ� µε π�λ� �ντ�νη δια#�ρ�π�
ηση απ�
τ�υς γειτ�νικ��ς λα��ς σε �λες τις ιστ�ρικ�ς περι�δ�υς. Αντ
 να πα-
ρ�υσι�(εται η ταυτ�τητα των Μακεδ�νων στ�ν π�λιτικ�, ιδε�λ�γικ�,
κ�ινωνικ� και π�λιτιστικ� τ�µ�α, επιλ�γεται η παρ�θεση στ�ι"ε
ων
π�υ δε
"ν�υν τη δια#�ρ� τ�υς κυρ
ως απ� τ�υς ?λληνες και δευτε-
ρευ�ντως απ� τ�υς Β�υλγ�ρ�υς.

Η �νν�ια ! καλ�τερα η ταυτ�τητα τ�υ Μακεδ�να ε
ναι µ
α και
µ�ναδικ! και �ι �λλ�ι λα�
 σε καµι� περ
πτωση δεν µπ�ρ��ν να την
επικαλεστ��ν ! να τη διεκδικ!σ�υν ως µ�ρ�ς της δικ!ς τ�υς ιστ�ρι-
κ!ς συν�"ειας και π�λιτιστικ!ς κληρ�ν�µι�ς. Jσες #�ρ�ς συν��η αυ-
τ� στ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν π�ντα �"ει τ�ν "αρακτ!ρα της αν�µ
ας και
της επι��υλ!ς πρ�ς τ� αυτ�"θ�ν� και ν�µιµ� µακεδ�νικ�. Αντ
θετα
θεωρε
ται π�λ� #υσικ� �ι Σλ���ι π�υ κατ�
κησαν στη Μακεδ�ν
α να
διαδε"θ��ν τ�υς αρ"α
�υς Μακεδ�νες και να κληρ�ν�µ!σ�υν την
ταυτ�τητ� τ�υς, α#�� !λθαν σε επιµει�
α µε αυτ��ς. Επιµει�
ες �λ-
λων λα�ν µε τ�υς αρ"α
�υς Μακεδ�νες δεν �γιναν ! αν �γιναν δεν
ν�µιµ�π�ι��ν δικαι�µατα στην κληρ�ν�µι� τ�υς.

Επακ�λ�υθ� της παραπ�νω θ�σης ε
ναι η σ�γκρ�υση µε τ�υς
γειτ�νικ��ς λα��ς για να απ�κρ��σ�υν τις επι��υλ�ς τ�υς για τη
Μακεδ�ν
α και � αγ�νας για τη διατ!ρηση της ιδιαιτερ�τητας, της
καθαρ�τητας καλ�τερα των Μακεδ�νων. Jµως για να λειτ�υργ!σει
τ� συγκρ�υσιακ� σ"!µα απαιτε
ται η �παρ�η δυ� αντιπ�λων, �ρα
�ι Μακεδ�νες θα πρ�πει να �"�υν #υσικ! υπ�σταση και µ�λιστα µε
συγκρ
σιµ� µ�γεθ�ς και ισ"� µε εκε
ν� των εκ�στ�τε αντιπ�λων.
Επ�µ�νως ε
ναι απαρα
τητ� να υπ�ρ"ει �να κρ�τ�ς. Jλη η δια"ρ�-
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νικ! ιστ�ρ
α της Μακεδ�ν
ας ν�ε
ται ως µια διαρκ!ς πρ�σπ�θεια δη-
µι�υργ
ας εν�ς κρ�τ�υς. Τα �π�ια κρατικ� µ�ρ#�µατα δηµι�υργ!-
θηκαν κατ� καιρ��ς στη Μακεδ�ν
α πα
ρν�υν τ� "αρακτ!ρα τ�υ
«εθνικ��» κρ�τ�υς, π�υ εκ#ρ�(ει τ�ν «µακεδ�νικ�» λα�.

Και επειδ! τα κρατικ� µ�ρ#�µατα στη Μακεδ�ν
α !ταν ε#!µε-
ρα, εν� η Μακεδ�ν
α µετε
"ε στ� γενικ�τερ� ιστ�ρικ� γ
γνεσθαι α-
π�τελ�ντας επαρ"
α µεγ�λων αυτ�κρατ�ρι�ν, τα σ"�λικ� εγ"ειρ
-
δια καλλιεργ��ν την α
σθηση της πικρ
ας και της αδικ
ας για �λα
�σα συν��ησαν κατ� καιρ��ς στη Μακεδ�ν
α. Υπε�θυν�ι ε
ναι π�-
ντα �ι «�λλ�ι», συν!θως �ι γειτ�νικ�
 λα�
. =ι «�λλ�ι» ε
ναι µ�λιστα
υπε�θυν�ι και για την απ�σπαση εδα#�ν απ� την «ενια
α» Μακε-
δ�ν
α σε δι�#�ρες ιστ�ρικ�ς περι�δ�υς. Σε συν�ρτηση µε τα παρα-
π�νω πρ���λλεται µε µελαν� "ρ�µατα η κατ�σταση των Μακεδ�-
νων π�υ (�υν στη σ�γ"ρ�νη επ�"! στα γειτ�νικ� κρ�τη, εν� αντ
θε-
τα για την κατ�σταση των �λλων εθνικ�ν �µ�δων π�υ (�υν στ� �δα-
#�ς της ΠΓ∆Μ δεν ανα#�ρεται τ
π�τε. Τ� απ�τ�λεσµα ε
ναι να πρ�-
καλ��νται, σ"εδ�ν συνειρµικ�, αισθ!µατα ρε�ανσισµ�� στ�υς µαθη-
τ�ς.

Σε γενικ�ς γραµµ�ς τα �ι�λ
α π�υ "ρησιµ�π�ι��νται στην εκπα
-
δευση της ΠΓ∆Μ πρ�ωθ��ν:

(1) τη δια�ρ�νικ�τητα τ�υ �!ρ�υ και τ�υ  �θν�υς,
(2) την ιστ�ρικ� και εθν�λ�γικ� συν��εια των Μακεδ�νων,
(3) την καθαρ�τητα τ�υ µακεδ�νισµ�",
(4) πρ�σπ�θειες εµ#�νισης κρατικ�ς �ντ�τητας,
(5) την καλλι�ργεια τ�υ αισθ�µατ�ς της ιστ�ρικ�ς αδικ�ας.

Φα
νεται �τι τα ιστ�ρικ� �ι�λ
α δεν απ�τελ��ν υπ�δε
γµατα ε#αρ-
µ�γ!ς σ�γ"ρ�νων παιδαγωγικ�ν αντιλ!ψεων, ��τε πρ�ωθ��ν την
καταν�ηση και τη συνεργασ
α µε τ�υς γειτ�νικ��ς λα��ς. Αντ
θετα
πρ�κρ
ν�υν �να σ"!µα σ�µ#ωνα µε τ� �π�
� � «µακεδ�νικ�ς λα�ς»
καθ’ �λη τη δι�ρκεια της ιστ�ρικ!ς τ�υ π�ρε
ας !ταν �να θ�µα των
επεκτατικ�ν π�λ�µων των γειτ�νικ�ν λα�ν και κρατ�ν. =ι εν�ργει-
ες των «Μακεδ�νων» !ταν π�ντα �ι σωστ�ς. Jπ�ιες ευθ�νες υπ�ρ-
"�υν για τα γεγ�ν�τα στην π�ρε
α της ιστ�ρ
ας µετα�ι��(�νται µη-
"ανικ� στ�υς γειτ�νικ��ς λα��ς και κρ�τη, των �π�
ων η δρ�ση πε-
ριγρ�#εται µε τα µελαν�τερα "ρ�µατα. =ι µαθητ�ς �ι�ν�υν �τι
διαπρ�"θηκε µια «ιστ�ρικ! αδικ
α» σε ��ρ�ς τ�υ «µακεδ�νικ�� λα��»
και αυτ�ν πρ�σωπικ� και ωθ��νται να αναµ�ν�υν ! και να δρ�-
σ�υν πρ�κειµ�ν�υ να πραγµατ�π�ιηθε
 � στ�"�ς της «ενια
ας και
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αδια
ρετης Μακεδ�ν
ας µ�σα στα γεωγρα#ικ� και εθν�λ�γικ� της �-
ρια».

Η ε�!γηση για τα παραπ�νω δεν ε
ναι ε�κ�λη. Jλα τα �αλκανι-
κ� κρ�τη �"�υν επιλ��ει την εθν�κεντρικ! πρ�σ�γγιση της ιστ�ρ
ας.
∆ηλαδ! α#ιερ�ν�υν τ� µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς, αν �"ι τ� σ�ν�λ� της �-
λης, στην ε�ιστ�ρηση των γεγ�ν�των τ�υ �θν�υς τ�υς και συν!θως
π�λ� λιγ�τερ� στην ιστ�ρ
α των γειτ�νικ�ν λα�ν.6 Σε κ�π�ιες �λλες
περιπτ�σεις η ιστ�ρ
α των γειτ�νικ�ν λα�ν αγν�ε
ται παντελ�ς και
�ι 
δι�ι ανα#�ρ�νται µ�ν� �ταν �ρ"�νται σε σ�γκρ�υση µε τ� �θν�ς.7

Jλα τα �αλκανικ� κρ�τη παρ�υσι�(�υν την εθνικ! τ�υς ιστ�-
ρ
α ως µια σειρ� αδικι�ν π�υ πρ���νησαν �ι �λλ�ι λα�
 σε αυτ��ς
σε δι�#�ρες ιστ�ρικ�ς περι�δ�υς και ως µια συνε"! διαπ�λη εδα#ι-
κ�ν διεκδικ!σεων, π�υ συν!θως �µειναν στ� στ�δι� της διεκδ
κη-
σης.8 Μ�λιστα τα µικρ� �θνη, τα �π�
α δεν ε
"αν στ� παρελθ�ν τ�
δικ� τ�υς κρ�τ�ς τ�ν
(�υν τις καταπι�σεις π�υ υ#
σταντ� απ� �λλα
ισ"υρ�τερα �θνη και πρ�σπαθ��ν να απ�δε
��υν �τι �λα αυτ� τα
"ρ�νια πρ�σπαθ��σαν να απ�κτ!σ�υν την ανε�αρτησ
α τ�υς, την �-
π�
α �µως τ�υς αρν��νταν τα ισ"υρ�τερα γειτ�νικ� κρ�τη.9 Στην
περ
πτωση της ΠΓ∆Μ η περ
πτωση !ταν ακ�µη πι� σ�νθετη. Jπως
ανα#�ρει �νας ιστ�ρικ�ς απ� τη ΠΓ∆Μ, � Ν
κ�λα Γι�ρντ�ν�#σκι, η
"�ρα τ�υ 

«αντιµετ!πισε την “Επ��� των Εθνικισµ!ν” εντελ!ς απρ�ε-
τ��µαστη, �ωρ�ς να µπ�ρε� να επικαλεσθε� �να µεσαιωνικ� κρ�-
τ�ς µε τ� δικ� της �ν�µα (να µπ�ρε� να επικαλε�ται �να �νδ�%�
παρελθ�ν), �"τε κ�π�ια µ�ρ#� � �ρωα στην �δια επ��� (ακ�-
µη και η παραλλαγ� τ�υ �ασιλι� Μ�ρκ� στα λαϊκ� τραγ�"δια,
σε αντ�θεση µε τα σερ�ικ�, ε�ναι εντελ!ς %ε�ωριστ� απ� κ�θε
εθνικ� ιδ�α � ηρωισµ�»10
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?τσι �υσιαστικ� π�ρασε στα �ι�λ
α µια ακρα
α �π�ψη �τι � σλα-
��µακεδ�νικ�ς δια#ωτισµ�ς δηµι�υργ!θηκε στη δι�ρκεια τ�υ 19�υ
αι. µα(
 µε τ�υς εθνικ��ς δια#ωτισµ��ς των �λλων �αλκανικ�ν λα-
�ν, �πως των Σ�ρ�ων, των Β�υλγ�ρων, των Ρ�υµ�νων, των Κρ�α-
τ�ν και των Σλ���νων. Η �π�ψη �µως αυτ! πρ�ϋπ�θ�τει την �παρ-
�η εν�ς �θν�υς σε πρ�ηγ��µενη επ�"! και κυρ
ως στ�ν Μεσα
ωνα.11

Παρ�τι �ι πηγ�ς δεν ��ηθ��ν, α#�� �λες ανα#�ρ�υν τ� �ασ
λει� τ�υ
Σαµ�υ!λ ως ��υλγαρικ�, ωστ�σ� και µ�ν� τ� γεγ�ν�ς �τι δηµι�υρ-
γ!θηκε �να κρ�τ�ς µε πρωτε��υσα την Α"ρ
δα και κ�ντρ� τη Μακε-
δ�ν
α, αρκε
 για τ�υς συγγρα#ε
ς των σ"�λικ�ν �ι�λ
ων για να �α-
#τ
σ�υν  τ� κρ�τ�ς «µακεδ�νικ�», και να απ�κτ!σ�υν µε αυτ� τ�ν
τρ�π� τ�ν απαρα
τητ� εθνικ� µ�θ�, π�υ θα κ�νει τ�υς Σλα��µακε-
δ�νες ισ��ι�υς µε τ�υς �λλ�υς �αλκανικ��ς λα��ς.

Αυτ� �µως δεν αρκε
 καθ�ς �λλ�ι λα�
, �πως �ι Β��λγαρ�ι, �-
"�υν π�λ� µεγαλ�τερη ιστ�ρικ! παρ�υσ
α στις πηγ�ς και �ι ?λληνες
�"�υν την εκτεν�στερη και πι� λαµπρ! ιστ�ρ
α απ� �λ�υς τ�υς Βαλ-
κ�νι�υς και συν��αλαν απ�#ασιστικ� στη διαµ�ρ#ωση της σηµερι-
ν!ς ταυτ�τητας των Σλ��ων. Η αντιπαρ�θεση µε τ� ελληνικ� ιστ�ρι-
κ� παρελθ�ν και τ�ν π�λιτισµ� ε
ναι αν�#ικτη και κ�θε πρ�σπ�θεια
σ�γκρισης θα πρ�καλ��σε τη θυµηδ
α στ�ν �π�ι�νδ!π�τε παρατη-
ρητ!. ΓιS αυτ� επιλ�"θηκε η πρ�σπ�θεια απ�σπασης µ�ρ�υς τ�υ ι-
στ�ρικ�� παρελθ�ντ�ς και τ�υ π�λιτισµ�� τ�υ Ελληνισµ�� (κυρ
ως
αυτ�� π�υ αναπτ�"θηκε στη Μακεδ�ν
α στ�υς κλασικ��ς και τ�υς
ελληνιστικ��ς "ρ�ν�υς). =ι «Μακεδ�νες» παρ�υσι�(�νται ως �να �ε-
"ωριστ� �θν�ς �ντ�να επηρεασµ�ν� απ� τ�ν ελληνικ� και ρωµαϊκ�
π�λιτισµ� (�στε να δικαι�λ�γ��νται τα αρ"αι�λ�γικ� ευρ!µατα σε
�λη τη Μακεδ�ν
α και �ι �µ�ι�τητ�ς τ�υς µε τα ευρ!µατα στ�ν υπ�-
λ�ιπ� ελλαδικ� "�ρ�), τ� �π�
� συνε"
(ει να υ#
σταται µ�"ρι τα µε-
σαιωνικ� "ρ�νια, �π�τε θα αναµει"θε
 µε τ�υς Σλ���υς, π�υ κατ�
-
κησαν στη Μακεδ�ν
α. Η συν�παρ�η θα �δηγ!σει στην α#�µ�
ωση,
επ�µ�νως και στην υι�θ�τηση τ�υ παρελθ�ντ�ς των αρ"α
ων Μακε-
δ�νων απ� τ�υς Σλ���υς της Μακεδ�ν
ας, εν� �ι ?λληνες και �ι Βυ-
(αντιν�
 δεν µπ�ρ��ν να επικαλεστ��ν τ� 
δι� α#�� απ�τελ��ν �ε-
"ωριστ��ς λα��ς, �ι �π�
�ι δεν �"�υν ιστ�ρικ� και π�λιτιστικ� δι-
και�µατα στ�ν "�ρ� της Μακεδ�ν
ας. Τ� 
δι� µ�τ
�� συνε"
(εται και
στα επ�µενα "ρ�νια µ�"ρι τ�ν 20� αι. Ιστ�ρικ� και π�λιτιστικ� η Μα-
κεδ�ν
α απ�τελε
 µια εν�τητα εντελ�ς αυθ�παρκτη απ� τ� ιστ�ρικ�
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11 Jordanovski, �.π., σ. 268.



γ
γνεσθαι της επ�"!ς και �π�ιαδ!π�τε επιρρ�! απ� �λλες περι�"�ς
εκτιµ�ται ως ε"θρικ! επι��υλ! απ�ναντι στ�ν µακεδ�νισµ�, εν� �-
π�ι�σδ!π�τε κατ�γεται απ� τη Μακεδ�ν
α �α#τ
(εται Μακεδ�νας
και �π�ι�δ!π�τε γεγ�ν�ς λαµ��νει "�ρα στη Μακεδ�ν
α α�ι�λ�γε
-
ται θετικ� ! αρνητικ� αν�λ�γα µε τ� αν µπ�ρε
 να εκλη#θε
 ως �κ-
#ραση τ�υ µακεδ�νισµ��.

=ι παλαι�τερες γενι�ς, �λ�ι αυτ�
 π�υ π!γαν στ� σ"�λε
� στην
πρ�ην Γι�υγκ�σλα�
α, µ�θαιναν µια π�λ� πι� µετρι�παθ! εκδ�"!
της ιστ�ρ
ας των Σλα��µακεδ�νων, ιδ
ως για τ�υς αρ"α
�υς Μακε-
δ�νες �τι µπ�ρε
 να µην αν!καν στα ελληνικ� #�λα, αλλ� �αθµια
α
ε
"αν ε�ελληνιστε
.12 Ακ�µη και � 
δι�ς � Γκλιγκ�ρω# σε συν�ντευ�!
τ�υ �"ει τ�ν
σει �τι 

«δεν ε�ναι σωστ� �τι δεν �λθαµε σε µια �ρηµη �!ρα, �τι ανα-
µει�θ�καµε µε τ� λα� π�υ '�"σε πριν. Τ� να ταυτιστ�"µε �µως
µε τ�υς αρ�α��υς Μακεδ�νες και να %ε��σ�υµε �τι ε�µαστε ε-
π�λυδες, τ�"τ� ε�ναι ιστ�ρικ� ανακρ��εια.»13

Και µ�λιστα π�λλ�
 ε
ναι αυτ�
 π�υ δυσ#�ρ��ν ανακαλ�πτ�ντας τις
ν�ες κατευθ�νσεις στα σ"�λικ� ιστ�ρικ� εγ"ειρ
δια π�υ "ρησιµ�π�ι-
��νται σ!µερα στα σ"�λε
α της ΠΓ∆Μ και πρ�σπαθ��ν να πε
σ�υν
τα παιδι� τ�υς �τι η πραγµατικ�τητα δεν ε
ναι �τσι �πως παρ�υσι�-
(εται στα σηµεριν� �ι�λ
α της ιστ�ρ
ας. =ι πρ�σπ�θει�ς τ�υς #υσικ�
απ�τυγ"�ν�υν, α#�� �ι ν��ι �"�υν µ�θει να δ�"�νται ως σωστ�ς τις
γν�σεις π�υ λαµ��ν�υν απ� τ� σ"�λε
�.14

Και αυτ� απ�τελε
 τ� σηµαντικ�τερ� πρ��ληµαD �ι ν�ες γενι�ς
π�υ γαλ�υ"��νται µε τις ν�ες ιδ�ες δεν µπ�ρ��ν να δ�υν τ�υς γειτ�-
νικ��ς λα��ς και κρ�τη στην πραγµατικ! τ�υς δι�σταση και υπ�-
σταση, αλλ� µ�σα απ� τ� πρ
σµα της εκπα
δευσης π�υ �λα�αν στ�
σ"�λε
�. Αντ
 να �λ�π�υν τ�υς Β�υλγ�ρ�υς, τ�υς Αλ�αν��ς και κυ-
ρ
ως τ�υς ?λληνες ως #
λ�υς και συνεργ�τες, �"�υν γιS αυτ��ς την ει-
κ�να των αντιπ�λων, των πρ�αι�νιων ε"θρ�ν, �ι �π�
�ι κατ�"�υν �-
να µ�ρ�ς απ� αυτ� π�υ αν!κε στ�υς πρ�γ�ν�υς τ�υς και �πρεπε να
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12. Kofos, �.π., σ. 18.
13. «Π�ς τ� παρελθ�ν µπ�ρε
 να απ�τελ�σει σταθερ� θεµ�λι� για τ� µ�λλ�ν τ�υ

κρ�τ�υς;», Forum 24 Απριλ
�υ 1998.
14. Σε συ(ητ!σεις µε τ�ν πρ�εδρ� τ�υ Φιλελε�θερ�υ Κ�µµατ�ς και δ!µαρ"�

των Σκ�π
ων Ρ
στ� Π�ν�#σκι, µε τ�ν αρ"ισυντ�κτη της ε#ηµερ
δας Dnevnik
Μπρ�νκ� Γκ�ρ�#σκι και µε τ�ν Αλ�αν�- υπ�υργ� Παιδε
ας Α(
( Π�λ�(�νι στα
Σκ�πια 25-26 Ν�εµ�ρ
�υ 2002, �λ�ι �ι παραπ�νω π�υ �"�υν παιδι� σ"�λικ!ς ηλικ
ας
αν�#εραν �τι αντιµετωπ
(�υν παρ�µ�ια πρ��λ!µατα µε τα παιδι� τ�υς.

5



µετα�ι�αστε
 σε αυτ��ς. Αλλ� και σε επ
πεδ� καθηµεριν�ν επα#�ν
τα πρ��λ!µατα δεν θα ε
ναι απ�ντα, α#�� τ�υς �"ει µεταδ�θε
 η ει-
κ�να τ�υ αν�τερ�υ, τ�υ �ε"ωριστ�� κ�τι π�υ #α
νεται στην καθηµε-
ριν! συµ�
ωση µε τ�υς Αλ�αν��ς στα σ"�λε
α.
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Στρ�τ�ς ∆�ρδαν�ς*

∆Ι∆ΑΣΚ�ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤ�ΡΙΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Σ��ΛΕΙΑ: Τ� ΕΓ�ΕΙΡΗΜΑ
Τ�Υ Κ�ΙΝ�Υ ΓΑΛΛ�ΓΕΡΜΑΝΙΚ�Υ Σ��ΛΙΚ�Υ

ΕΓ�ΕΙΡΙ∆Ι�Υ**

H παιδε�α απ�τελε� 
ασικ απ�στ�λ τ�υ Kρ�τ�υς
και ��ει σκ�π� την ηθικ, πνευµατικ, επαγγελµατι-
κ και �υσικ αγωγ των Eλλνων, την αν�πτυ�η
της εθνικς και θρησκευτικς συνε�δησης και τη δι�-
πλασ τ�υς σε ελε�θερ�υς και υπε�θυν�υς  π�λ�τες.1

Τ� �ρθρ� 16 τ�υ Συντ�γµατ�ς �ρ��ει �τι τ� κρ�τ�ς µ"σα απ� την
παρε&�µενη παιδε�α "&ει ως στ�&�, εκτ�ς των �λλων, να καλλιεργ+-
σει την εθνικ+ και θρησκευτικ+ συνε�δηση και να διαπλ�σει ελε.θε-
ρ�υς και υπε.θυν�υς π�λ�τες. Αυτ+ ακρι02ς η απ�στ�λ+ π�υ "&ει α-
ναθ"σει τ� κρ�τ�ς στ� εκπαιδευτικ� σ.στηµα, δηλαδ+ να διαµ�ρ32-
σει τ�υς �ρ�υς της εθνικ+ς συνε�δησης και της θρησκευτικ�τητας, δεν
απαντ�ται στις δ.� σ+µερα δεσπ���υσες δυν�µεις της Ευρωπαϊκ+ς
5νωσης, τη Γερµαν�α και τη Γαλλ�α. Τ�σ� στη Γερµαν�α, �σ� και στη
Γαλλ�α δεν υ3�σταται τ�υλ�&ιστ�ν καµ�α αν�λ�γη συνταγµατικ+
πρ�ν�ια, µε τ� κρ�τ�ς να µην απ�τελε� τ� µ�ναδικ� π�ρ�&� της παι-
δε�ας, η �π��α �µως σε κ�θε περ�πτωση 0ρ�σκεται κ�τω απ� την �-
µεση κρατικ+ επ�πτε�α. Η απ�σ.νδεση της παιδε�ας απ� την υπ�-
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1. >ρθρ� 16 (Παιδε�α, τ"&νη, επιστ+µη), παρ�γρα3�ς 2 τ�υ Ελληνικ�. Συντ�γ-
µατ�ς στ� www.parliament.gr/politeuma/suntagmaDetails (Μ"ρ�ς ∆ε.τερ�: Ατ�µικ�
και Κ�ινωνικ� ∆ικαι2µατα).



&ρεωτικ�τητα της εθνικ+ς λειτ�υργ�ας της συµπληρ2νεται απ� τις
διατ�Bεις π�υ καθ�ρ���υν τις πρ�ϋπ�θ"σεις διδασκαλ�ας τ�υ µαθ+-
µατ�ς των Θρησκευτικ2ν. Τ� �ρθρ� 7, παρ�γρα3�ι 2 και 3, τ�υ γερ-
µανικ�. Συντ�γµατ�ς αναγνωρ��ει τ� δικα�ωµα στην επιλ�γ+ τ�υ
σ&�λε��υ µε 0�ση την αρ&+ της θρησκευτικ+ς συνε�δησης και �ρ��ει
τη διδασκαλ�α των Θρησκευτικ2ν στα δηµ�σια σ&�λε�α σε αρµ�ν�α
µε τις θρησκευτικ"ς κ�ιν�τητες και τις συνειδησιακ"ς επιλ�γ"ς των �-
διων των δασκ�λων.2 Στη δε Γαλλ�α τ� πρ���µι� τ�υ Συντ�γµατ�ς
της π"µπτης ∆ηµ�κρατ�ας ε�ναι διαπ�τισµ"ν� απ� την αρ&+ της
Laicité, µε τα σα3+ δια&ωριστικ� �ρια µεταB. Kρ�τ�υς και Eκκλη-
σ�ας και τις σ&ετικ"ς απαγ�ρε.σεις της διδασκαλ�ας µιας συγκεκρι-
µ"νης θρησκε�ας στα δηµ�σια σ&�λε�α, της αν�ρτησης εντ�ς αυτ2ν
θρησκευτικ2ν συµ0�λων αλλ� και της ενδυµατ�λ�γικ+ς υι�θ"τησης
τ�υς απ� τ�υς µαθητ"ς.3

Ωστ�σ�, σηµαντικ"ς δια3�ρ�π�ι+σεις, σε σ&"ση µε τα πρ�ηγ�.-
µενα, εντ�π���νται στα Συντ�γµατα των �µ�σπ�νδων γερµανικ2ν
κρατιδ�ων, �π�υ καταγρ�3�νται και �ι σ&ετικ"ς ανα3�ρ"ς στην εκ-
πα�δευση ως µ"σ�υ καλλι"ργειας της θρησκευτικ+ς π�στης και της α-
γ�πης στην πατρ�δα και τ� "θν�ς. Στ� κε�µεν� των 0ασικ2ν ν�µων
τ�υ κρατιδ��υ της Βαυαρ�ας �ι παρ�γρα3�ι 1, 2 και 3 τ�υ �ρθρ�υ 131
εµπλ�υτ���υν τ� περιε&�µεν� της εκπαιδευτικ+ς διαδικασ�ας, συνδ"-
�ντ�ς την µε τ� "θν�ς και τη θρησκε�αG ιδια�τερα η παρ�γρα3�ς 3 τ�-
ν��ει την αν�γκη διαπαιδαγ2γησης των µαθητ2ν σ.µ3ωνα µε τις αρ-
&"ς της δηµ�κρατ�ας και τ�υ πνε.µατ�ς συµ3ιλ�ωσης, δ.� δηλαδ+ α-
παρα�τητες συνθ+κες για την καλλι"ργεια της αγ�πης πρ�ς τη 0αυα-
ρικ+ πατρ�δα και τ�ν γερµανικ� λα�.4 Αντ�στ�ι&α στ� �ρθρ� 12, πα-
ρ�γρα3�ς 1, τ�υ Συντ�γµατ�ς τ�υ κρατιδ��υ της Β�δης–Βυρτεµ0"ρ-
γης σηµει2νεται �τι στ�&�ς της παρε&�µενης εκπα�δευσης στ�υς ν"-
�υς ε�ναι η «καλλι�ργεια τ�υ ��
�υ απ�ναντι στ�ν Θε�, στ� πνε�µα
της �ριστιανικς αγ�πης πρ�ς τ�ν πλησ��ν, η καλλι�ργεια τ�υ αισθ-
µατ�ς της συναδ�λ�ωσης �λων των ανθρ�πων και της αγ�πης για
την ειρνη, της αγ�πης για τ�ν λα� και την πατρ�δα, της κ�ινωνικς
και π�λιτικς υπευθυν�τητας, της επαγγελµατικς και της κ�ινωνι-
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2. Deutscher Bundestag, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland στ�
www.bundestag.de.

3. Verfassung der Französischen Republik στ� www.verfassungen.de/f/fverf.
4. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Verfassung des Freistaates

Bayern, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, σ. 71.



κς τ�υς πρ�παρασκευς και της αν�πτυ�ης ελε�θερης και δηµ�κρα-
τικς συνε�δησης».5

Υπ� τ� πρ�σµα των συνταγµατικ2ν αυτ2ν ανα3�ρ2ν, η διδα-
σκαλ�α της Ιστ�ρ�ας στα γερµανικ� σ&�λε�α ακ�λ�.θησε τις επιταγ"ς
της π�λυκ.µαντης π�ρε�ας π�υ δι"νυσε τ� "θν�ς απ� τη στιγµ+ της ε-
ν�π��ησης των γερµανικ2ν κρατιδ�ων σε "να "θν�ς-κρ�τ�ς τ�ν 19�
αι. "ως τ� τ"λ�ς τ�υ Β′ Παγκ�σµ��υ Π�λ"µ�υ. �ι δ.� παγκ�σµι�ι π�-
λεµ�ι, κυρ�ως � τελευτα��ς µεγ�λ�ς π�λεµ�ς τ�υ Γ′ Ρ�ι& και �ι τρ�-
µακτικ"ς επιπτ2σεις τ�υ για την ανθρωπ�τητα, µετ"0αλλαν ρι�ικ� τ�
συνε&"ς της π�ρε�ας αυτ+ς και τ�ν τρ�π� πρ�σκτησης τ�υ ιστ�ρικ�.
παρελθ�ντ�ς, µετα3"ρ�ντας τ� "θν�ς και τη µιλιταριστικ+ κληρ�ν�-
µι� τ�υ στ�ν δρ�µ� της συµ3ιλ�ωσης µε τ�υς γε�τ�νες τ�υ και της ει-
ρηνικ+ς συµ0�ωσης, στ�ν δρ�µ� της δηµ�κρατ�ας µε �λλα λ�για και
τ�υ κ�ιν�. ευρωπαϊκ�. �ρ�µατ�ς, α3�. &ρει�στηκε να παρ"λθει �
απαρα�τητ�ς &ρ�ν�ς της απ�να�ιστικ�π��ησης της κ�ινων�ας. Η µε-
ταπ�λεµικ+ Γερµαν�α δεν απ�τελ�.σε πλ"�ν τ� 3�0ητρ� για τ�υς γε�-
τ�νες της και τ�ν διασαλευτ+ της ευρωπαϊκ+ς ισ�ρρ�π�ας αλλ� ρυθ-
µιστικ� παρ�γ�ντα των εBελ�Bεων και κρ�σιµ� ετα�ρ� τ�υ δυτικ�. κ�-
σµ�υ στ� πλα�σι� τ�υ Ψυ&ρ�. Π�λ"µ�υ και τ�υ διπ�λισµ�.. Η δε κα-
τ�ρρευση στις αρ&"ς της δεκαετ�ας τ�υ ’90 των κ�µµ�υνιστικ2ν κα-
θεστ2των και η επαν"νωση των δ.� Γερµανι2ν �δ+γησε ταυτ�&ρ�να
στην επαν"νωση τ�υ παρελθ�ντ�ς, καθιστ2ντας στ� παρελθ�ν αυτ�
µ"τ�&� τ� σ.ν�λ� τ�υ γερµανικ�. λα�.. Π2ς "πρεπε επ�µ"νως να δι-
δα&τε� η κατεB�&+ν συγκρ�υσιακ+ αυτ+ εθνικ+ ιστ�ρ�α, σε σ&"ση π�-
ντα µε τις �λλες εθνικ"ς ιστ�ρ�ες, στις νε�τερες γενι"ς; Γενι"ς π�υ δεν
ε�&αν ανατρα3ε� µε τις αρ&"ς της Vaterland, π�υ δεν +ταν αυτ�πτες
µ�ρτυρες αλλ� "µµεσ�ι απ�δ"κτες των συλλ�γικ2ν τραυµ�των και
των ιδε�λ�γικ2ν αντιπαλ�τ+των και �ρα δεν "νιωθαν στ�ν �δι� 0αθ-
µ� + και καθ�λ�υ υπε.θυνες για τις 3ρικαλε�τητες και τις διαιρετι-
κ"ς εθνικιστικ"ς + 3υλετικ"ς-ρατσιστικ"ς γραµµ"ς τ�υ παρελθ�ντ�ς.

Η απ�ντηση 0ρ�σκεται ασ3αλ2ς στ�ν στ�&� π�υ εBυπηρετε� κ�-
θε 3�ρ� η Ιστ�ρ�α και η διδασκαλ�α της στα σ&�λε�α αν�λ�γα µε τ�ν
ιστ�ρικ� &ρ�ν� και τις π�λιτικ"ς πρ�τεραι�τητες π�υ θ"τει τ� �δι� τ�
κρ�τ�ς, επιδι2κ�ντας ως επ� τ� πλε�στ�ν την εργαλει�π��ηση της για
την αν�πτυBη και στη συν"&εια τη διασ3�λιση της εθνικ+ς ταυτ�τη-
τας. Αντ�στ�ι&α, η γερµανικ+ τ�π�θ"τηση απ"ναντι στ� ερ2τηµα
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«πρ�ς τι η ιστ�ρ�α» πρ�σδι�ρ�στηκε τ�σ� απ� τη διαδικασ�α �ικ�δ�-
µησης τ�υ γερµανικ�. "θν�υς-κρ�τ�υς στ� δε.τερ� µισ� τ�υ 19�υ
αι., �σ� και απ� την περ��δ� της µεσ�π�λεµικ+ς κρ�σης τ�υ 20�υ π�υ
�δ+γησε στην �ν�δ� τ�υ Γ′ Ρ�ι&. Στην πρ2τη περ�πτωση στ�&�ς τ�υ
µαθ+µατ�ς της ιστ�ρ�ας +ταν να µεταλαµπαδε.σει στ�υς ν"�υς αν-
θρ2π�υς «την αγ�πη για τη γερµανικ πατρ�δα και τ�ν λα�», να &τ�-
σει την εικ�να της εθνικ+ς αυτ�συνειδησ�ας στην κ�ιν�τητα, πρ�-
0�λλ�ντας την παγκ�σµια ιστ�ρ�α µ"σω τ�υ τ�νισµ�. της εθνικ+ς ι-
στ�ρικ+ς κατασκευ+ς, �πως επ�σης και να εBασ3αλ�σει την απ�δ�&+
της κυριαρ&�ας τ�υ αυτ�κρατ�ρικ�. ��κ�υ. Η κληρ�ν�µι� τ�υ ΑQ
Παγκ�σµ��υ Π�λ"µ�υ και η µετ"πειτα �ν�δ�ς τ�υ ��τλερ στην εB�υ-
σ�α πρ�σκ�λλησαν στ� µ�θηµα της ιστ�ρ�ας τις 0ασικ"ς κατευθ.ν-
σεις τ�υ εθνικ�σ�σιαλιστικ�. καθεστ2τ�ς και καλλι"ργησαν στα κ�ι-
νωνικ� υπ�κε�µενα µια �λλη π�στη πρ�ς την ηγεσ�α τ�υ κρ�τ�υς: α-
3εν�ς � λα�ς και η 3υλ+, τ� "θν�ς και τ� Ρ�ι& κατ"στησαν πρ�απαι-
τ�.µενα της σ&�λικ+ς εκπα�δευσης και ειδικ�τερα της διδασκαλ�ας
της Ιστ�ρ�ας και α3ετ"ρ�υ η συνε�δηση, η σκ"ψη και η καρδι� µπ�-
λι�στηκαν µε την απ�λυτη π�στη και πρ�σ+λωση στ�ν Φ.ρερ. Sσ�
για τη στ�&ευση τ�υ µαθ+µατ�ς της Ιστ�ρ�ας στα γερµανικ� σ&�λε�α
κατ� τη δι�ρκεια των µεταπ�λεµικ2ν δεκαετι2ν, αυτ+ επηρε�στηκε
κατ� 0�ση απ� τη διδακτικ+ και θεραπευτικ+-λυτρωτικ+ λειτ�υργ�α
της ιστ�ρ�ας για να γε3υρ2σει τ� παρελθ�ν µε τ� παρ�ν και να &α-
ρ�Bει µε ασ3�λεια τ� µ"λλ�ν: «�ταν κ�π�ι�ς µαθα�νει σωστ� τη δικ
τ�υ ιστ�ρ�α, καθ�ς και την ιστ�ρ�α των �λλων, τ�τε αντιλαµ
�νεται
καλ�τερα τ� παρ�ν και δ�ναται να αντλσει απ� τ� παρελθ�ν διε��-
δ�υς απ� τις κρ�σεις τ�υ µ�λλ�ντ�ς» σηµε�ωνε η συγγρα3ικ+ �µ�δα
τ�υ τρ�τ�µ�υ σ&�λικ�. εγ&ειριδ��υ Η δικ µας ιστ�ρ�α π�υ εκδ�θηκε
για σ&�λικ+ &ρ+ση στη Φρανκ3�.ρτη στις αρ&"ς της δεκαετ�ας τ�υ
1990.6

Ως εκ τ�.τ�υ καθ�σταται εBαιρετικ� ενδια3"ρ�υσα η διερε.νηση
τ�υ τρ�π�υ π�υ "&ει επιλεγε� για να διδα&τε� η Ιστ�ρ�α στ�υς µαθη-
τ"ς των γερµανικ2ν σ&�λε�ων σ+µερα, κυρ�ως �ταν &ρει��εται να θι-
γ�.ν κρ�σιµα �ητ+µατα περ� απ�δ�σης ευθυν2ν για τις επιλ�γ"ς των
δρ2ντων υπ�κειµ"νων σε επ�πεδ� ηγεσ�ας αλλ� και κ�ινων�ας. 5τσι,
για παρ�δειγµα στ� πρ�ανα3ερ�µεν� 0ι0λ�� ιστ�ρ�ας � ΑQ Παγκ�-
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6. Wolfgang Hug - Joachim Hoffmann - Elmar Krautkrämer - Franz Bahl -
Wilfried Danner, Unsere Geschichte: Von der Zeit des Imperialismus bis zur Gegen-
wart, Bd. 3, Frankfurt am Main, Verlag Moritz Diesterweg, 1991.



σµι�ς Π�λεµ�ς παρ�υσι��εται στ�υς µαθητ"ς των ανωτ"ρων τ�Bεων
της δευτερ�0�θµιας εκπα�δευσης µ"σα απ� τη &ρ+ση της εικ�νας,
των στατιστικ2ν πιν�κων, των &αρτ2ν, της γελ�ι�γρα3�ας, των κει-
µ"νων πρ�παγ�νδας των αντιµα&�µενων µερ2ν, των απ�σπασµ�των
απ� �µιλ�ες των �διων των πρωταγωνιστ2ν, µε την �πτικ�π��ηση της
εθνικ+ς "Bαρσης και υπερη3�νειας τ�υ πρ2τ�υ διαστ+µατ�ς π�υ
συν�δε.εται απ� τη µετ"πειτα 3ρ�κη τ�υ π�λ"µ�υ και τις εκατ�µ0ες
των θυµ�των. � µαθητ+ς καλε�ται, µε 0�ση και την πρ�τειν�µενη 0ι-
0λι�γρα3�α, να µελετ+σει τ� συν�δευτικ� των κειµ"νων υλικ�, να
κρ�νει και να σ&�λι�σει τις εικ�νες, να απαντ+σει σε µια σειρ� ερω-
τηµ�των π�υ πρ�κ.πτ�υν, 2στε να απ�κτ+σει µια σ3αιρικ+ γν2ση
για τα γεγ�ν�τα, π�υ �υδ�λως στηρ��εται σε εκ πρ��ιµ��υ εθνικ"ς ι-
δε�λ�γικ"ς κατασκευ"ς της µιας + της �λλης πλευρ�ς και πρ�0αλλ�-
µενες "Bωθεν + �νωθεν απαντ+σεις. Ταυτ�&ρ�να, η συγγρα3ικ+ �µ�-
δα δια&ειρ��εται τ�υς σκ�π"λ�υς της Ιστ�ρ�ας µ"σα απ� την επιλ�γ+
της παρ�υσ�ασης των διιστ�µενων απ�ψεων, η �π��α απ�τρ"πει τη
διαι2νιση της «σ.γκρ�υσης» τ�υ παρελθ�ντ�ς στ� διηνεκ"ς, καθ2ς
απ�3ε.γει να κ�ιτ�Bει τ� παρελθ�ν µ"σα απ� τα εθνικ� γυαλι�G στ�
κε3�λαι� για τα α�τια και τις ευθ.νες τ�υ π�λ"µ�υ � λ�γ�ς δ�νεται σε
τρεις ιστ�ρικ�.ς, µε την επισ+µανση �τι µ"&ρι σ+µερα τ� �+τηµα εBα-
κ�λ�υθε� να απασ&�λε� την επιστηµ�νικ+ κ�ιν�τητα.7

� τρ�π�ς αυτ�ς παρ�υσ�ασης τ�υ παρελθ�ντ�ς στα γερµανικ�
σ&�λικ� εγ&ειρ�δια απ�τυπ2νει τη σ.γ&ρ�νη τ�ση στη διδασκαλ�α
της Ιστ�ρ�ας µ"σα απ� την αν�πτυBη της ∆ιδακτικς της Ιστ�ρ�ας ως
αυτ�ν�µ�υ επιστηµ�νικ�. κλ�δ�υ, την πρ��δ� τ�υ θεωρητικ�. πρ�-
0ληµατισµ�. για τη σ&�λικ+ ιστ�ρι�γρα3�α, σε συνδυασµ� π�ντα µε
την καταγεγραµµ"νη ευρωπαϊκ+ εµπειρ�α π�υ ανταπ�κρ�νεται σε "-
ναν κατ� 0�ση διεθνικ� πρ�σανατ�λισµ�. Ως κ.ρια επιδ�ωBη

«καταγρ��εται και περιγρ��εται η αν�πτυ�η ιστ�ρικς σκ�-
ψης, ιστ�ρικς συνε�δησης και π�ικ�λων δε�ι�ττων στ�ν µα-
θητ, �στε να γ�νει ικαν�ς να αναλ�ει κριτικ� ��ι µ�ν� τα γε-
γ�ν�τα αλλ� και τ�ν τρ�π� ερµηνε�ας τ�υς, να καταν�ε� τη
σ�νθετη και σ�ετικ ��ση της ιστ�ρικς αλθειας µε 
�ση την
κριτικ επε�εργασ�α π�ικ�λων πηγ�ν, µε σκ�π� την καταν�η-
ση τ�υ ιστ�ρικ�-κ�ινωνικ�� και ιδε�λ�γικ�-π�λιτικ�� πλαισ�-
�υ παραγωγς τ�υς, να α�ι�λ�γε� την π�λυπλ�κ�τητα των
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7. Hug - Hoffmann - Krautkrämer - Bahl - Danner, �.π., σσ. 25-41.



πρ�
ληµ�των, να µην αρκε�ται στις απλ�υστευτικ�ς δι��τ�µι-
κ�ς ερµηνε�ες, να τεκµηρι�νει τα επι�ειρµατ� τ�υ µ�σα απ�
δια��ρετικ�ς και αλληλ�συγκρ�υ�µενες απ�ψεις, να αναγνω-
ρ�$ει τα κεν� των πληρ���ρι�ν και τα �ρι� τ�υς, τις �µ�ι�τη-
τες και τις δια��ρ�ς των �αιν�µ�νων».8

Απ�σταγµα της επι&ειρ�.µενης �ρσης των δι&αστικ2ν-δια&ωριστι-
κ2ν πρακτικ2ν και των απ�τυπωµ�των τ�υς στη διδακτικ+ της Ιστ�-
ρ�ας απ�τελε� ασ3αλ2ς τ� εγ&ε�ρηµα τ�υ κ�ιν�. γαλλ�γερµανικ�.
σ&�λικ�. εγ&ειριδ��υ. Τ� εκρηκτικ� µε�γµα π�υ συνιστ�.σαν για πε-
ρ�π�υ "ναν αι2να �ι δ.� αυτ"ς &2ρες, �ι µεγ�λ�ι αντ�παλ�ι στην ευ-
ρωπαϊκ+ σκακι"ρα των στρατιωτικ2ν συνασπισµ2ν και των π�λιτι-
κ2ν συµµα&ι2ν, καθιστ� σ+µερα αυτ� τ� εγ&ε�ρηµα ακ�µα πι� εν-
δια3"ρ�ν και σε κ�θε περ�πτωση εB�&ως ρηBικ"λευθ�. Η γαλλ�γερ-
µανικ+ αυτ+ πρωτ�0�υλ�α να συγγρα3ε� "να κ�ιν� 0ι0λ�� µε τ�τλ�
Ιστ�ρ�α: η Ευρ�πη και � κ�σµ�ς απ� τ� 1945 και να εισα&θε� απ� τη
σ&�λικ+ περ��δ� 2007 ταυτ�&ρ�να στ� ωρ�λ�γι� πρ�γραµµα της τε-
λευτα�ας τ�Bης της δευτερ�0�θµιας εκπα�δευσης των δ.� &ωρ2ν,
&ωρ�ς η διδασκαλ�α τ�υ να ε�ναι ωστ�σ� δεσµευτικ+, "ρ&εται ως καρ-
π�ς µιας π�λ.&ρ�νης διµερ�.ς συνεργασ�ας π�υ �ι απαρ&"ς της ε-
ντ�π���νται στ�ν Μεσ�π�λεµ�.9

Τ�τε �ι ανα�ητ+σεις της επιτρ�π+ς για "να σ&�λικ� 0ι0λ�� ιστ�-
ρ�ας εστ�α�αν στην πρ�0�λ+ των καταστρ�3ικ2ν συνεπει2ν τ�υ π�-
λ"µ�υ, στην πρ�2θηση εν�ς �λλ�υ µ�ντ"λ�υ επ�λυσης των κρ�σεων
και των διακρατικ2ν δια3�ρ2ν, αλλ� και στην καλλι"ργεια εντ�ς της
µαθητικ+ς κ�ιν�τητας της "νν�ιας της σταθερ�τητας τ�υ "θν�υς ως
αναγκαι�τητας και αδ+ριτης πραγµατικ�τητας.10 Για τ�υς �δι�υς πε-
ρ�π�υ λ�γ�υς � τερµατισµ�ς τ�υ Β′ Παγκ�σµ��υ Π�λ"µ�υ σηµατ�δ�-
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8. Σ�3�α Β�.ρη, «Η διδασκαλ�α της Ιστ�ρ�ας στη σ.γ&ρ�νη π�λιτικ+ συγκυ-
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Bernlochner - Lans Boesenberg - Michaela Braun - Peter Geiss - Claus Gigl - Daniel
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sion», Στ�υτγ�ρδη, 25 Σεπτεµ0ρ��υ 2006 στ� www.klett.de/projekte/geschichte/ dfgb.



τησε για τ�υς µ"&ρι τ�τε «�ρκισµ"ν�υς» ε&θρ�.ς Γαλλ�α και Γερµαν�α
τ� �ριστικ� τ"λ�ς της µ"&ρι τ�τε απ�κλειστικ+ς συν�ντησ+ς τ�υς στα
πεδ�α των µα&2ν και στα συν�δευτικ� συν"δρια ειρ+νης. 5κτ�τε και
µ"&ρι σ+µερα, µε �ρ�σηµ� τη Συνθ+κη των Ηλυσ�ων τ� 1963, τ� "δα-
3�ς για την "κδ�ση τ�υ 0ι0λ��υ αυτ�. πρ�λε�αναν τ�σ� �ι συλλ�γι-
κ"ς "ρευνες για τα σ&�λικ� εγ&ειρ�δια και η συσσωρεµ"νη εµπειρ�α ε-
Bειδικευµ"νων ιδρυµ�των �πως ε�ναι τ� Georg-Eckert Institut für
internationale Schulbuchforschung (Γερµαν�α) και η Association des
Professeurs d’Histoire et de Géographie (Γαλλ�α), �σ� και η αν�γκη να
πρ�0ληθε� η αντ�ληψη της ιστ�ρ�ας απ� την �πτικ+ των �λλων εντ�ς
τ�υ ευρωπαϊκ�. εν�π�ιηµ"ν�υ περι0�λλ�ντ�ς αλλ� και να καταν�η-
θε� µε ιστ�ρικ"ς αναγωγ"ς τ� ν"� π�λυπρισµατικ� «παγκ�σµι� &ω-
ρι�». Ειδικ�τερα δε για τη Γερµαν�α η πρ�σπ�θεια καταν�ησης και
�ρσης των συνεπει2ν της π�λ.&ρ�νης δ.σκ�λης γειτν�ασης δεν πε-
ρι�ρ��εται µ�ν� στην περ�πτωση των Γ�λλων γειτ�νων και για τ�ν λ�-
γ� αυτ� τ� Georg-Eckert Institut δραστηρι�π�ιε�ται για την παραγω-
γ+ κ�ιν�. διδακτικ�. υλικ�. µε &2ρες �πως η Π�λων�α, η �λλανδ�α,
η Τσε&�α + η Ρωσ�α.11
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11. Περισσ�τερα για τη δραστηρι�τητα των δ.� αυτ2ν ιδρυµ�των 0λ. αντ�στ�ι-
&α www.gei.de και www.aphg.asso.fr.

(Τ� ε���υλλ� τ�υ κ�ιν�� γαλλ�γερµανικ�� 
ι
λ��υ Ιστ�ρ�ας)



Τ� κ�ιν� γαλλ�γερµανικ� 0ι0λ��, αναπτυγµ"ν� θεµατικ� και �&ι
&ρ�ν�λ�γικ� σε π"ντε µ"ρη µε συν�λικ� δεκαεπτ� κε3�λαια, δεν α-
π�τελε� σ.µ3ωνα µε τη συγγρα3ικ+ �µ�δα µια επ�σηµη εκδ�&+ της ι-
στ�ρ�ας, �.τε και "να 0ι0λ�� της γαλλ�γερµανικ+ς ιστ�ρ�ας αλλ� "να
εγ&ειρ�δι� ιστ�ρ�ας π�υ παρ"&ει στ�υς µαθητ"ς και στ�υς διδ�σκ�-
ντες την ευκαιρ�α να δ�υν την ευρωπαϊκ+ ιστ�ρ�α µ"σα απ� µια διε-
θνικ+ µατι�, απ�3�ρτισµ"νη απ� εθνικ"ς κατασκευ"ς, µ.θ�υς και α-
ν�λ�γα ιδε�λ�γ+µατα, &ωρ�ς ωστ�σ� να παρα0λ"π�νται �ι "κδηλες ε-
θνικ"ς ιδιαιτερ�τητες και ευαισθησ�ες.12 Αν και αναλ.εται εκτεν2ς
σε ειδικ� κε3�λαι� η 3ιλ�α και η κ�ιν+ π�ρε�α των δ.� κρατ2ν µετ�
τ� 1945, �ι σ&ετικ"ς δια3�ρ�π�ι+σεις δεν περι�ρ���νται µ�ν� σε θε-
σµικ� επ�πεδ� + στην εB"ταση �ητηµ�των µε���ν�ς εθνικ�. ενδια3"-
ρ�ντ�ς, �πως τ� τ"λ�ς της απ�ικι�κρατ�ας, η επαν"νωση των δ.�
Γερµανι2ν + η ευθ.νη για τ�ν π�λεµ�, αλλ� πα�ρν�υν τη µ�ρ3+ κ�-
θετων δια3ωνι2ν σε �ητ+µατα ανα3�ρικ� µε την ευρωπαϊκ+ ιδ"α και
�λ�κλ+ρωση + µε την αBι�λ�γηση της στ�σης των Ηνωµ"νων Π�λι-
τει2ν µετ� τ� 1945.13 Παρ� τα κεν� αυτ� στη συναντ�ληψη για κα�-
ρια ιστ�ρικ� �ητ+µατα, απ�ρρ�ια της εθνικ+ς µατι�ς, τ� 0ι0λ�� α-
ντανακλ� τη συντελ�.µενη διαδικασ�α απ�νε.ρωσης των εθνικ2ν ι-
δε�λ�γι2ν π�υ απ�τελ�.σαν τη 0�ση των εθνικ2ν αυτ2ν κρατ2ν.
Μια διαδικασ�α η �π��α -τ�υλ�&ιστ�ν στη γερµανικ+ περ�πτωση-
δ�κιµ�στηκε µ"σα απ� τα σ&�λικ� εγ&ειρ�δια των δια3�ρων κρατι-
δ�ων, πρ�τ�. επι&ειρηθε� η πειραµατικ+ ε3αρµ�γ+ σε διµερ"ς επ�πε-
δ�, π�υ ενδε&�µ"νως ν�ηµατ�δ�τε� και την εν εBελ�Bει µετ�0αση απ�
τ� εθνικ� στ� υπερεθνικ�.

Ως πρ�ϊ�ν της πρ�τασης π�υ διατ.πωσαν τ� 2003 Γ�λλ�ι και
Γερµαν�� µαθητ"ς, κατ� τη δι�ρκεια των εργασι2ν της Β�υλ+ς των
Ν"ων και "τυ&ε της θερµ+ς υπ�στ+ριBης απ� την πλευρ� των κυ0ερ-
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12. Bernlochner - Boesenberg - Braun - Geiss - Gigl - Henri - León - Lepetit -
Quintrec - Toucheboeuf, �.π., σσ. 6-7.

13. Ενδεικτικ� για τα πρ�0λ+µατα π�υ κλ+θηκε να επιλ.σει η συγγρα3ικ+ �-
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Mission Historique Française en Allemagne: 30 ans d’ échanges scientifiques entre la
France et l’Allemagne en histoire», Corinne Defrance-Urlich Pfeil (επιµ.), Kulturelle
und wissenschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Freinkreich in 20.
Jahrhundert: ein institutionengeschichtlicher Ansatz, Ostfildern, Thorbecke, 2006, σσ.
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(Σελ�δες απ� τα περιε��µενα τ�υ κ�ιν�� γαλλ�γερµανικ�� 
ι
λ��υ Ιστ�ρ�ας)



ν+σεων των δ.� κρατ2ν, τ� κ�ιν� εγ&ειρ�δι� ιστ�ρ�ας "γινε εB�σ�υ
δεκτ� µε ιδια�τερα θετικ� σ&�λια απ� τ�υς µαθητ"ς και τ�ν Τ.π�, �-
πως απ�δεικν.εται απ� τ�π�θετ+σεις, �πως «τ� 
ι
λ�� ιστ�ρ�ας π�υ
�ι µαθητ�ς επιθυµ��σαν» + «τ� παρελθ�ν �ωρ�ς εθνικ�ς παρωπ�-
δες».14 Απ� την �λλη, δεν "λλειψε και η κριτικ+ απ� ιστ�ρικ�.ς και
δασκ�λ�υς για τη µικρ+ "κταση των κειµ"νων, τη συ&ν� «τετριµµ"νη
και απλ�ϊκ+» γλ2σσα, τις περι�ρισµ"νες ανα3�ρ"ς στη γυναικε�α &ει-
ρα3"τηση, τ�ν ρ�λ� τ�υ Στ�λιν και τα εγκλ+µατα στ� �ν�µα τ�υ κ�µ-
µ�υνισµ�., τη µικρ+ αν�πτυBη π�υ καταλαµ0�νει στη γερµανικ+ "κ-
δ�ση η Σ.ν�δ�ς τ�υ Π�τσνταµ, σε σ&"ση µε τις ανα3�ρ"ς στην τ"-
ταρτη και π"µπτη γαλλικ+ δηµ�κρατ�α.15 Ταυτ�&ρ�να, "γκριτ�ι πα-
νεπιστηµιακ�� αν"λα0αν να αBι�λ�γ+σ�υν τ� 0ι0λ�� εντ�π���ντας
µια σειρ� απ� λ�θη, κεν�, ασ�3ειες και αδυναµ�εςG για παρ�δειγµα η
σ.νδεση τ�υ καθεστ2τ�ς Βισ. στη Γαλλ�α µε την υπ�θεση τ�υ Κ�υρτ
Βαλντ&�ιµ στην Αυστρ�α, στ� κε3�λαι� για τις µν+µες τ�υ Β′ Πα-
γκ�σµ��υ Π�λ"µ�υ και τις κατε&�µενες απ� τ�υς Γερµαν�.ς &2ρες,
εµ3αν��ει την Αυστρ�α ως κατε&�µενη &2ρα και τ�ν Βαλντ&�ιµ ως
συνεργ�τη, εν2 τ� >νσλ�υς ε�&ε τη συντριπτικ+ υπ�στ+ριBη τ�υ λα-
�. και � Βαλντ&�ιµ +ταν αBιωµατικ�ς των SS.16

Κ�ιν�ς τ�π�ς στα γερµανικ� σ&�λικ� εγ&ειρ�δια των τελευτα�ων
&ρ�νων ε�ναι η π�λυθεµατικ+ πρ�σ"γγιση της ιστ�ρ�ας, η ενσωµ�τω-
ση στη σ&�λικ+ εµπειρ�α και η διαπραγµ�τευση εντ�ς της α�θ�υσας
θεµ�των π�υ για �λλες &2ρες θα µπ�ρ�.σαν να θεωρηθ�.ν «τα-
µπ�.» + ευα�σθητα και &ρ�νικ� αν2ριµα για να τεθ�.ν σε δηµ�σι�
δι�λ�γ�. >λλωστε η Γερµαν�α 3"ρει µα�� της µια «0αρι�» ιστ�ρικ+
κληρ�ν�µι�, 2στε να θεωρε�ται σ&εδ�ν αυτ�ν�ητη η επιλ�γ+ της πλ+-
ρ�υς «δια3�νειας» στη µελ"τη τ�υ παρελθ�ντ�ς της, �σ� και αν µε-
ρικ"ς 3�ρ"ς αυτ� τ� παρελθ�ν εBακ�λ�υθε� να αιµ�ρραγε� ακ�µη και
σ+µερα. 5τσι, στ� εγ&ειρ�δι� Τα��δι στ�ν 0ρ�ν� για τ�υς µαθητ"ς τ�υ
Γυµνασ��υ στ� κρατ�δι� τ�υ Βρανδεµ0�.ργ�υ η κριτικ+ στ�ση απ"-
ναντι σε «µυθικ"ς» για τ� "θν�ς επ�&"ς, �πως αυτ+ τ�υ Β�σµαρκ και
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14. Stephan Schneider, «Das Geschichtsbuch, das sich Schüler wünschten», 6 Ν�-
εµ0ρ��υ 2006 στ� www.klett.de/sixcms/detail. Επ�σης, www.klett.de/projekte/
geschichte/dfgb και www.auswaertiges-amt.de.

15. Mediaculture-online: Deutsch-französisches Geschichtsbuch, Τετ�ρτη 28 Φε-
0ρ�υαρ��υ 2007 στ� www.mediaculture-online.de/details.

16. Alex Schildt, «Nach dem Zweiten Weltkrieg: Kollektive Kriegserfahrung,
europäisches Gedächtnis-zu Teil 1», σ. 64 στ� www.klett-franzoesisch.de �π�υ και µια
συν�λικ+ αBι�λ�γηση τ�υ εγ&ειριδ��υ.



της αυτ�κρατ�ρ�ας, παρ�υσι��εται παρ�λληλα µε θ"µατα απ� τη ση-
µεριν+ γερµανικ+ + παγκ�σµια πραγµατικ�τητα, την εµ3�νιση των
νε�να�� και την αµ3ισ0+τηση των εγκληµ�των π�λ"µ�υ, τ� Μεσανα-
τ�λικ� T+τηµα, την εB�ντληση των 3υσικ2ν π�ρων και τα πρ�0λ+-
µατα τ�υ υπ�αν�πτυκτ�υ κ�σµ�υ, τις διεργασ�ες για τις π�λιτικ"ς
κατευθ.νσεις και τα ν"α διακυ0ε.µατα στην Ενωµ"νη Ευρ2πη.17

Στην πραγµατικ�τητα µε τ� κ�ιν� γαλλ�γερµανικ� 0ι0λ�� η Ευ-
ρ2πη "&ει πατ+σει τ� π�δι της σε µια ν"α και �γνωστη &2ρα, ανα-
γνωρ���ντας τ�υς κινδ.ν�υς µιας τ"τ�ιας εισ0�λ+ς. �ι δ.� &2ρες α-
π�τ"λεσαν "να απ� τα δυναµικ�τερα αντιθετικ� �ε.γη στη νε�τερη
ευρωπαϊκ+ ιστ�ρ�α, κατ� τη δι�ρκεια της �π��ας στρατε.µατα της
µιας + της �λλης πλευρ�ς π"ρασαν περισσ�τερες της µιας 3�ρ�ς τ�
3υσικ� σ.ν�ρ�, τ�ν Ρ+ν�. Σε εκε�ν�υς π�υ σ+µερα θα επικαλ�.νταν
τη 3ιλ�α τ�υ Β�λτα�ρ�υ µε τ�ν Φρειδερ�κ� τ�ν Μ"γα  + τ�ν κ�ιν� µε-
ταπ�λεµικ� γαλλ�γερµανικ� �B�να κ�π�ι�ι �λλ�ι θα µπ�ρ�.σαν να
αντιπαρατ�B�υν τη δια3�ρετικ�τητα των λα2ν και �σα α  κ�µη και
σ+µερα απ�τελ�.ν στ�ι&ε�α της Bε&ωριστ+ς κ�υλτ�.ρας τ�υς: «�ι
Γ�λλ�ι και �ι Γερµαν�� δεν τρ���υν και ιδια�τερη συµπ�θεια µετα��
τ�υς» γρ�3ει µε σκωπτικ+ δι�θεση � Γερµαν�ς Μπ"ντ�αµιν Κ�ρν
«και γιατ� θα πρ�πει να συµπαθ��νται; Τ�υς Γ�λλ�υς τ�υς αρ�σει τ�
τυρ� και τ�υς Γερµαν��ς τα 
�υρστ. 6ι µεν κατ�ικ��ν αριστερ� και
�ι δε δυτικ� τ�υ Ρν�υ. 6ι µεν ε�ναι στην πλει�ψη��α τ�υς Καθ�λι-
κ�� και �ι δε Ευαγγελικ��. 6ι µεν ���υν σ�ν�ρα στη Μεσ�γει� και �ι
δε στη Β�ρεια Θ�λασσα. 6ι µεν θεωρ��ν τ�υς �λλ�υς υπερ
�λικ�
πειθαρ�ηµ�ν�υς, π�υ εκδηλ�ν�υν µε τη µ�θη τ�υς τη �α�τικ τ�υς
��ση, εν� �ι δε τ�υς �λλ�υς καλ�$ωισµ�ν�υς τεµπ�ληδες π�υ ���υν
τ� µυαλ� τ�υς µ�ν� στις σε��υαλικ�ς ακ�λασ�ες. 0ωρ�ς παρε�γηση
�υσικ�. Και τ� αερ�δρ�µι� Ντε Γκωλ κ�π�ια στιγµ θα πρ�πει επι-
τ�λ�υς �στω και µια ��ρ� να καθαριστε�».18
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17. Andreas Dambor - Heiner Flues - Helmut Heimbach - Arno Höfer - Klaus
Leiner - Ulrich von Sanden - Hans Steidle - Alfrend Weißenfels - Klaus Wilmes,
Zeitreise 9/10, Leipzig, Ernst Klett Schulbuchverlag, 2001.

18. Benjamin Korn, «Frankreich-Deutschland 0:0», στ� www.deuframat.de.



Ι�κω��ς ∆. Μι�αηλ�δης*

Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤ	ΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΠΕΙΡ	

Ιστ�ρικ� Αναδρ�µ�1

Τ� ��τηµα τ�υ τρ�π�υ συγγρα��ς αλλ! και της αναθε'ρησης
των σ)�λικ'ν *ι*λ+ων δεν ε+ναι πρ�σ�ατ� �αιν�µεν�. Αντ+θετα -)ει
τις ρ+�ες τ�υ στ�ν 19� αι. και συνδ-εται µε τ� ευρωπαϊκ� �ιλειρηνικ�
κ+νηµα της επ�)�ς. Στ� Πρ'τ� Παγκ�σµι� Συν-δρι� Ειρ�νης π�υ
πραγµατ�π�ι�θηκε στ� Παρ+σι τ� 1899 τ-θηκε για πρ'τη ��ρ! επ+-
σηµα τ� ��τηµα της διεθν�2ς αναθε'ρησης των σ)�λικ'ν *ι*λ+ων.
Ωστ�σ�, η πρ�σπ!θεια εκε+νη -πεσε στ� κεν�, α��2 � εθνικιστικ�ς
παρ�4υσµ�ς της περι�δ�υ δεν !�ηνε και π�λλ! περιθ'ρια σε τ-τ�ι-
�υ ε+δ�υς πρωτ�*�υλ+ες.

Τ� θ-µα επαν�λθε στ� τραπ-�ι των διαπραγµατε2σεων αµ-σως
µετ! τ� τ-λ�ς τ�υ A′ Παγκ�σµ+�υ Π�λ-µ�υ, στη δι!ρκεια τ�υ Μεσ�-
π�λ-µ�υ, ως απ�τ-λεσµα της κατ!ρρευσης τ�υ ηθικ�2 κ'δικα α4ι'ν
στα πεδ+α των µα)'ν. Η Κ�ινων+α των Εθν'ν υπ�ρ4ε µ!λιστα τ� διε-
θν-ς εκε+ν� forum π�υ συντ�νισε τη σ)ετικ� δραστηρι�τητα. Σταθµ�ς
στις πρ�σπ!θει-ς της στ!θηκε η περ+�ηµη «Απ��αση Casares» της
∆ιεθν�2ς Επιτρ�π�ς Πνευµατικ�ς Συνεργασ+ας της Κ�ινων+ας των
Εθν'ν. Σ2µ�ωνα µε την απ��αση εκε+νη, η Επιτρ�π� Πνευµατικ�ς
Συνεργασ+ας 

(1) «θεωρ'ντας �τι µια απ� τις πλ-�ν απ�τελεσµατικ-ς µεθ�δ�υς
για την επ+τευ4η της πνευµατικ�ς πρ�σ-γγισης των λα'ν θα �ταν να
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ε4αλει�θ�2ν � να τρ�π�π�ιηθ�2ν )ωρ+α σ)�λικ'ν *ι*λ+ων τα �π�+α
µεταδ+δ�υν στ�υς ν-�υς λανθασµ-νες εντυπ'σεις π�υ �δηγ�2ν σε
µια �υσι'δη -λλειψη καταν�ησης των !λλων )ωρ'ν,

(2) -)�ντας την πεπ�+θηση �τι ε+ναι αδ2νατ� να ανα*ληθε+ για
π�λ2 καιρ� η ε4-ταση αυτ�2 τ�υ πρ�*λ�µατ�ς, τ� �π�+� τ-θηκε απ�
την +δρυσ� της µε τη µ�ρ�� υπ�δε+4εων τ�σ� απ� τα µ-λη της �σ�
και -4ω απ� αυτ� και -)�ντας ταυτ�)ρ�να αντ+ληψη των δυσκ�λι'ν
π�υ θα συναντ�σει κ!θε πρ�σπ!θεια να αναλ!*ει -να τ-τ�ι� εγ)ε+-
ρηµα σε ευρε+α κλ+µακα,

�ητ! τη συνεργασ+α των Εθνικ'ν Επιτρ�π'ν για να δ�κιµ!σ�υν, σε
περι�ρισµ-νη κλ+µακα κατ’ αρ)!ς, την ακ�λ�υθη διαδικασ+α, της �-
π�+ας η ε4αιρετικ� ελαστικ�τητα �α+νεται να παρακ!µπτει κ!θε κ+ν-
δυν� να θι)τ�2ν εθνικ! αισθ�µατα:

(α) �ταν µια Εθνικ� Επιτρ�π� κρ+νει επιθυµητ� �τι -να 4-ν� κε+-
µεν� σ)ετικ! µε τη )'ρα της, τ� �π�+� πρ��ρ+�εται για σ)�λικ� )ρ�-
ση, θα πρ-πει να δι�ρθωθε+ για τ�ν λ�γ� π�υ υπ�δεικν2εται στην πα-
ρ�2σα απ��αση, θα πρ-πει να καταθ-σει α+τηµα µε αυτ� τ�ν σκ�π�
στην Εθνικ� Επιτρ�π� της )'ρας, στην �π�+α τ� κε+µεν� αυτ� )ρη-
σιµ�π�ιε+ται, υπ�*!λλ�ντας ταυτ�)ρ�να, αν ε+ναι απαρα+τητ�, µια
πρ�σωριν� δι�ρθωση στ� )ωρ+� π�υ επιθυµε+, µα�+ µε µια σ2ντ�µη
δ�λωση των λ�γων.

(*) Oι Εθνικ-ς Επιτρ�π-ς, µε τη λ�ψη εν�ς τ-τ�ι�υ αιτ�µατ�ς,
θα πρ-πει να απ��ασ+σ�υν κατ’ αρ)!ς αν τ� α+τηµα πρ-πει να γ+νει
απ�δεκτ� και τ�τε θα πρ-πει να καθ�ρ+σ�υν π�ιες υπ�δε+4εις, �ιλι-
κ�ς και ιδιωτικ�ς �2σης, αν υπ!ρ)�υν, θα πρ-πει να γ+ν�υν στ�υς
συγγρα�ε+ς � τ�υς εκδ�τες σ)ετικ! µε την πρ�τειν�µενη δι�ρθωση.
Αν �ι υπ�δε+4εις ε+ναι επιτυ)ε+ς, η Επιτρ�π� θα πρ-πει να ενηµερ'-
σει την Εθνικ� Επιτρ�π� π�υ κατ-θεσε τ� α+τηµα και τη ∆ιεθν� Επι-
τρ�π�. Στην αντ+θετη περ+πτωση, δεν θα πρ-πει να ε+ναι υπ�)ρεωµ--
νη να δ'σει ε4ηγ�σεις ε+τε σ)ετικ! µε τ�υς λ�γ�υς απ�τυ)+ας της ε+-
τε της !ρνησ�ς της να αναλ!*ει δρ!ση.

(γ) Τα αιτ�µατα για δι�ρθ'σεις θα πρ-πει να ανα�-ρ�νται απ�-
κλειστικ! σε �ητ�µατα �ριστικ! ε4ακρι*ωµ-νης πραγµατικ�τητας
σ)ετικ! µε τη γεωγρα�+α � τ�ν π�λιτισµ� µιας )'ρας, τις υλικ-ς συν-
θ�κες �ω�ς της, τ�υς �υσικ�2ς π�ρ�υς της, τα -θιµα των κατ�+κων
της, την επιστηµ�νικ�, καλλιτε)νικ� και �ικ�ν�µικ� αν!πτυ4� της, τη
συµ*�λ� της στ� διεθν� π�λιτισµ� και την ευηµερ+α της ανθρωπ�τη-
τας κ.!. Απαγ�ρε2εται αυστηρ! η κατ!θεση � η απ�δ�)� αιτηµ!των
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για δι�ρθ'σεις π�υ ανα�-ρ�νται σε πρ�σωπικ-ς απ�ψεις ηθικ�2,
π�λιτικ�2 � θρησκευτικ�2 )αρακτ�ρα.

(δ) Απ� �λες τις Εθνικ-ς Επιτρ�π-ς θα �ητηθε+ ταυτ�)ρ�να να
καθ�ρ+σ�υν τις δηµ�σιε2σεις π�υ ενδε+κνυνται περισσ�τερ� για την
παρ�)� γν'σεων στ�υς 4-ν�υς σ)ετικ! µε την ιστ�ρ+α, τ�ν π�λιτισµ�
και την παρ�2σα κατ!σταση της )'ρας τ�υς».

Συν�λικ! στη δι!ρκεια τ�υ Μεσ�π�λ-µ�υ δραστηρι�π�ι�θηκαν, ε-
κτ�ς απ� την Κ�ινων+α των Εθν'ν, !λλ�ι δεκατ-σσερις διεθνε+ς �ρ-
γανισµ�+, �ι �π�+�ι εργ!σθηκαν εντατικ! για τη διασ�!λιση της διε-
θν�2ς ειρ�νης. Fσ�ν α��ρ! την Ιστ�ρ+α, α4+�ει να παρατεθ�2ν �ι ε-
4�ς πρωτ�*�υλ+ες:

(i) τ� ∆ιεθν-ς Γρα�ε+� για την Εκπα+δευση µε -δρα τη Γενε2η α-
ν-λα*ε περ+π�υ 80 πρωτ�*�υλ+ες µε ε�αρµ�γ� στ� µ!θηµα της Ιστ�-
ρ+ας,

(ii) πραγµατ�π�ι�θηκαν µια σειρ! διεθν'ν συνεδρ+ων µε τη συµ-
µετ�)� επαγγελµατι'ν ιστ�ρικ'ν, στις Βρυ4-λλες τ� 1923, τ� Fσλ�
τ� 1928, τη Βαρσ�*+α τ� 1933 και τη Jυρ+)η τ� 1938. Αντικε+µεν�
τ�υς υπ�ρ4ε η διδασκαλ+α της Ιστ�ρ+ας.

Η Κ�ινων+α των Εθν'ν ε4-δωσε τ� 1937 µια ∆ιακ�ρυ4η σ)ετικ!
µε τη ∆ιδασκαλ+α της Ιστ�ρ+ας.

«�ι κ�τωθι υπ�γεγραµµ�ν�ι Πληρε!��σι�ι στ� �ν�µα των αντ�-
στ�ι�ων Κυ�ερν�σε#ν τ�υς: Επιθυµ#ντας την εν�σ�υση και την αν�-
πτυ!η των καλ#ν σ��σεων π�υ τ�υς συνδ��υν µε �λλες �#ρες. %��-
ντας την πεπ��θηση �τι αυτ�ς �ι σ��σεις θα ενισ�υθ��ν επιπλ��ν αν
η νε�τερη γενι� σε κ�θε �#ρα απ�κτ�σει µια ευρ�τερη γν#ση της ι-
στ�ρ�ας των �λλων εθν#ν. Αντιλαµ�αν�µεν�ι την αν�γκη παρ�καµ-
ψης των κινδ�νων π�υ ενδ��εται να πρ�κ�ψ�υν απ� τη µερ�ληπτικ�
παρ�υσ�αση �ρισµ�νων ιστ�ρικ#ν γεγ�ν�των σε σ��λικ� �ι�λ�α.
∆ιακηρ�σσ�υν �τι συµ(ων��ν, � καθ�νας απ� την πλευρ� τ�υ, στις
ακ�λ�υθες αρ��ς:

(1) Ε�ναι επιθυµητ� η πρ�σ��� των αρµ�δ�ων αρ�#ν σε κ�θε �#ρα
και των συγγρα(�ων σ��λικ#ν �ι�λ�ων να κατευθυνθε� στη σκ�-
πιµ�τητα: (α) να παρα�ωρηθε� �σ� τ� δυνατ� µεγαλ�τερη �κτα-
ση στην ιστ�ρ�α �λλων εθν#ν, (�) να δ�θε� πρ�τεραι�τητα, στ�
πλα�σι� της διδασκαλ�ας της παγκ�σµιας ιστ�ρ�ας, σε γεγ�ν�τα
τα �π��α εκτιµ�ται �τι θα �δηγ�σ�υν στη διαπ�στωση της αλλη-
λε!�ρτησης των εθν#ν.
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(2) E�ναι επιθυµητ� κ�θε κυ��ρνηση να πρ�σπαθ�σει να ε!ακρι�#-
σει µε π�ια µ�σα, ειδικ�τερα σε σ��ση µε την επιλ�γ� σ��λικ#ν
�ι�λ�ων, θα µπ�ρ��σαν τα παιδι� σ��λικ�ς ηλικ�ας να τεθ��ν υ-
π� την πρ�στασ�α τ�υς εναντ��ν �λων εκε�νων των ισ�υρισµ#ν
και ερµηνει#ν π�υ θα µπ�ρ��σαν να εγε�ρ�υν �δικες πρ�κατα-
λ�ψεις εναντ��ν �λλων εθν#ν».

Στ� πλα+σι� αυτ� συστ!θηκαν δι!��ρες κ�ιν-ς ευρωπαϊκ-ς επιτρ�-
π-ς αν!µεσα σε δι!��ρα κρ!τη µε σκ�π� τη µελ-τη της ιστ�ρ+ας. Η
πρ'τη επιτυ)�ς αναθε'ρηση των σ)�λικ'ν *ι*λ+ων σηµει'θηκε στη
Β�ρεια Ευρ'πη στ� πλα+σι� της «Lνωσης τ�υ Β�ρρ!» π�υ ε+)ε συ-
σταθε+ τ� 1919 µετα42 ∆αν+ας, Ν�ρ*ηγ+ας, Σ�υηδ+ας και λ+γ� αργ�-
τερα Φιλανδ+ας και Ισλανδ+ας. Στη Γαλλ+α τ� 1926 � Georges
Lapiere, -να απ� τα ηγετικ! στελ-)η της γαλλικ�ς συνδικαλιστικ�ς �-
µ�σπ�νδ+ας των εκπαιδευτικ'ν, τ-θηκε επικε�αλ�ς κ+νησης για την
αναθε'ρηση 26 γαλλικ'ν εγ)ειριδ+ων ιστ�ρ+ας και αναγνωστικ'ν,
στα �π�+α καλλιεργ�2νταν ε)θρικ-ς εικ�νες εναντ+�ν παραδ�σιακ'ν
αντιπ!λων της Γαλλ+ας. Τελικ! µε τη συνδρ�µ� και τις διαµαρτυρ+ες
78.000 Γ!λλων εκπαιδευτικ'ν και τα 26 εκε+να *ι*λ+α αναθεωρ�θη-
καν � αντικαταστ!θηκαν. Fσ�ν α��ρ! τη Βαλκανικ� )ερσ�νησ�, τ�
��τηµα της αναθε'ρησης των σ)�λικ'ν εγ)ειριδ+ων τ�υ Μεσ�π�λ--
µ�υ, κυρ+ως της Ιστ�ρ+ας και της Γεωγρα�+ας, τ-θηκε στη δι!ρκεια
των δια*αλκανικ'ν διασκ-ψεων την περ+�δ� 1930-1934 )ωρ+ς ωστ�-
σ� πρακτικ! απ�τελ-σµατα.

Η UNESCO

Μετ! τ�ν B′ Παγκ�σµι� Π�λεµ� τ�
��τηµα της αναθε'ρησης των σ)�λι-
κ'ν εγ)ειριδ+ων αντιµετωπ+σθηκε σε
παγκ�σµι� επ+πεδ� στ� πλα+σι� της
UNESCO. Qδη απ� την πρ'τη Γε-
νικ� ∆ι!σκεψη της UNESCO π�υ

πραγµατ�π�ι�θηκε τ� 1946 στ� Παρ+σι )αρ!)θηκαν �ι *ασικ-ς αρ)-ς
για τη διδασκαλ+α τ�υ µαθ�µατ�ς της Ιστ�ρ+ας. Πρ�θεσ� της �ταν
να απαλε+ψει απ� τα *ι*λ+α τις αναλ�θειες, να αντικαταστ�σει τη
στεν� εθνικ� ιστ�ρ+α µε µια γενικ�τερη ανθρωπιστικ� !π�ψη και να
συντ!4ει την «ιδανικ�» ιστ�ρ+α. Τ� 1949 µ!λιστα η UNESCO πρ�)'-
ρησε στη σ2ντα4η εν�ς κατευθυντ�ρι�υ !4�να υπ� τ�ν τ+τλ� «υπ�-
δειγµατικ� σ)-δι� για την αν!λυση και *ελτ+ωση των σ)�λικ'ν *ι-
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*λ+ων στ� πνε2µα µιας διεθν�2ς καταν�ησης». Κριτ�ρια τ�υ σ)εδ+�υ
αυτ�2 υπ�ρ4αν

(1) η ακρ+*εια των πληρ���ρι'ν και των �ρων π�υ )ρησιµ�π�ι-
�2νται,

(2) η δικαι�σ2νη, ειδικ! �σ�ν α��ρ! την αντιπρ�σ'πευση των
δια��ρων µει�ν�τικ'ν �µ!δων καθ'ς και των !λλων εθν'ν και ε-
θνικ�τ�των. Μ!λιστα ανα�-ρεται πως «δυσ�ρεστα γεγ�ν�τα και α-
νεπιθ�µητη συµπερι(�ρ� δεν θα πρ�πει να αγν���νται, αλλ� θα πρ�-
πει να ε!ετ�/�νται και δια(ιλ�νικ��µενα θ�µατα θα πρ�πει να πα-
ρ�υσι�/�νται αντικειµενικ�... �ρ�ι και (ρ�σεις π�υ αναπτ�σσ�υν
πρ�κατ�ληψη, �λλειψη καταν�ησης και σ�γκρ�υση και πρ�σ��λ-
λ�υν �λλ�υς λα��ς θα πρ�πει να απ�(ε�γ�νται»,

(3) η α4+α σε σ)-ση µε την αν!πτυ4η της γν'σης των πληρ���-
ρι'ν, των εικ�νων και των ασκ�σεων π�υ παρατ+θενται,

(4) η περιεκτικ�τητα και η ισ�ρρ�π+α τ�υ υλικ�2,
(5) η παγκ�σµια αντ+ληψη και η πρ�*�λ� των πανανθρ'πινων ι-

δεωδ'ν της ελευθερ+ας, της α4ι�πρ-πειας, της ισ�τητας και της α-
δελ��τητας,

(6) η διεθν�ς συνεργασ+α, η πρ�*�λ� δηλαδ� των πρ�σπαθει'ν
για επ+τευ4η ειρηνικ'ν σ)-σεων µετα42 των εθν'ν, �πως τ�υ ρ�λ�υ
τ�υ 	ΗΕ κτλ.

Τ� 1950 και τ� 1951 η UNESCO δι�ργ!νωσε δυ� σεµιν!ρια στις Βρυ-
4-λλες και τις Σ-*ρες, αντικε+µεν� των �π�+ων υπ�ρ4αν τα σ)�λικ!
εγ)ειρ+δια και κυρ+ως εκε+να της Ιστ�ρ+ας. Στ� καταληκτικ� δ�κ+µι�
επισηµα+ν�νται τα ε4�ς:

«Η ιστ�ρ�α θεωρ�θηκε �να ισ�υρ� µ�σ� για να πεισθ��ν �ι �ν-
θρωπ�ι �τι “ε�ναι γλυκ� να πεθα�νεις για την πατρ�δα σ�υ” και κ�θε
�#ρα κατε��ε στ� �ι�λ�� της δικ�ς της ιστ�ρ�ας κεντρικ� θ�ση, εν# �ι
!�νες �#ρες δεν απ�λ�µ�αναν αν�λ�γα ισ�τιµη µετα�ε�ριση... Τ#ρα
τα παιδι� θα πρ�πει να συνειδητ�π�ι�σ�υν �τι υ(�σταται αλληλε-
!�ρτηση µετα!� των εθν#ν. Θα πρ�πει να καταλ���υν τη σηµαντι-
κ�τητα των �ικ�ν�µικ#ν παραγ�ντων και των θρησκευτικ#ν δυν�-
µεων και την αναγκαι�τητα να καταπ�λεµηθ��ν η αδιαλλα!�α, � ε-
γωισµ�ς, η κα�υπ�ψ�α και η πρ�κατ�ληψη και να εκτιµ�σ�υν την ιε-
ρ� α!�α τ�υ ανθρ#πιν�υ µ��θ�υ, π�υ µεταµ�ρ(ωσε τη γη και την η-
λιθι�τητ� τ�υ να καταστρ�(ει τα επιτε�γµατα αυτ�� τ�υ µ��θ�υ σε
π�λ�µ�υς».

Παρ!λληλα τ� ενδια�-ρ�ν της UNESCO εστι!σθηκε και στη δυ-
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νατ�τητα συγγρα��ς εν�ς *ι*λ+�υ Παγκ�σµιας Ιστ�ρ+ας, �)ι �µως
ως κ�ιν� σ)�λικ� *ι*λ+� ιστ�ρ+ας, αλλ! ως ευρ2τερη µελ-τη. Η -κδ�-
ση της µελ-της αυτ�ς �λ�κληρ'θηκε τ� 1976, 2στερα απ� 25 )ρ�νια,
µε µ!λλ�ν �µως απ�γ�ητευτικ! απ�τελ-σµατα, α��2 �ι συντ!κτες
της µερ�λ�πτησαν απρ�κ!λυπτα υπ-ρ �ρισµ-νων εθνικ'ν κρατ'ν,
αγν�'ντας ταυτ�)ρ�να κ!π�ια !λλα. Μετ! τ� 1953 �ι πρ�σπ!θειες
της UNESCO περι�ρ+σθηκαν σηµαντικ!, κυρ+ως λ�γω µε+ωσης των
σ)ετικ'ν κ�νδυλ+ων και εντ�π+σθηκαν κυρ+ως στη διατ2πωση συ-
στ!σεων πρ�ς τα κρ!τη µ-λη.

Τ� Συµ���λι� της Ευρ#πης2

Τ� κεν� στη µελ-τη των σ)�λικ'ν εγ-
)ειριδ+ων, ιδια+τερα µ!λιστα στην ευ-
ρωπαϊκ� �πειρ�, �λθε να καλ2ψει τ�
Συµ*�2λι� της Ευρ'πης. Τ� Συµ*�2-
λι� της Ευρ'πης, π�υ εδρε2ει στ�
Στρασ*�2ργ�, ιδρ2θηκε τ� 1949 και
απ�τελε+ται απ� 46 κρ!τη µ-λη. Απ�-
στ�λ� τ�υ ε+ναι  η πρ�αγωγ� της εν�-

τητας αν!µεσα στις ευρωπαϊκ-ς δηµ�κρατ+ες, η καλλι-ργεια µιας ευ-
ρωπαϊκ�ς  π�λιτιστικ�ς ταυτ�τητας και � σε*ασµ�ς της δια��ρετι-
κ�τητας.

Μ�ν� την περ+�δ� 1953-1958 τ� ΣτΕ δι�ργ!νωσε -4ι συν-δρια µε
αντικε+µεν� τα σ)�λικ! *ι*λ+α, ιδια+τερα µ!λιστα εκε+να της Ιστ�ρ+ας
και της Γεωγρα�+ας. Τ� Συµ*�2λι� της Ευρ'πης υλ�π�+ησε επ+σης τ�
τριετ-ς πρ�γραµµα «Εκµ!θηση και διδασκαλ+α της ιστ�ρ+ας της Ευ-
ρ'πης στ�ν 20� αι.». Βασικ�+ !4�νες τ�υ πρ�γρ!µµατ�ς υπ�ρ4αν η
διδασκαλ+α τ�υ 	λ�καυτ'µατ�ς τ�ν 21� αι., η διδασκαλ+α της ιστ�-
ρ+ας των γυναικ'ν, η διδασκαλ+α της ευρωπαϊκ�ς ιστ�ρ+ας και η )ρ�-
ση κινηµατ�γρα�ικ�2 υλικ�2 στη διδασκαλ+α της ιστ�ρ+ας. Στ� πλα+-
σι� τ�υ +δι�υ πρ�γρ!µµατ�ς τ� Ινστιτ�2τ� Georg Eckert ε4-δωσε µ!-
λιστα τη µελ-τη The European Home: Representation of 20th Century
Europe in History Textbooks.3 Στ� *ι*λ+� αυτ� ε4ετ!σθηκαν τα σ)�-
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2. 	ι σ)ετικ-ς πληρ���ρ+ες πρ�-ρ)�νται απ� την επ+σηµη ιστ�σελ+δα τ�υ Συµ-
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λικ! εγ)ειρ+δια ιστ�ρ+ας απ� 18 ευρωπαϊκ-ς )'ρες π�υ καλ2πτ�υν
τ�ν 20� αι. σε µια πρ�σπ!θεια να διαπιστωθε+ η -κταση και � τρ�π�ς
διδασκαλ+ας της ευρωπαϊκ�ς ιστ�ρ+ας στις δι!��ρες )'ρες. Απ� την
Ελλ!δα ε4ετ!σθηκε η Νε�τερη και Σ�γ�ρ�νη Ιστ�ρ�α τ�υ Β. Σ�υρ�-
ερα. Σε )'ρες �πως η 	λλανδ+α, η Φιλανδ+α, η Ισπαν+α και η Αγγλ+α,
παρατηρε+ τ� Ινστιτ�2τ� Georg Eckert, τα σ)�λε+α ε+ναι τελε+ως ε-
λε2θερα να επιλ-4�υν -να σ)�λικ� *ι*λ+� της αρεσκε+ας τ�υς. Αντ+-
θετα, στη Γερµαν+α αλλ! και στις περισσ�τερες πρ'ην κ�µµ�υνιστι-
κ-ς )'ρες τ� κρ!τ�ς -)ει κ!π�ιας µ�ρ��ς -λεγ)� στην επιλ�γ�. Σ)ε-
δ�ν σε �λα τα εγ)ειρ+δια η α��γηση -)ει κεντρικ� θ-ση, 4επερν'ντας
τ� 50% σε κ!θε εν�τητα. Συν�θως τα *ι*λ+α α�ιερ'ν�υν 30-50%
στην εθνικ� ιστ�ρ+α, 30-40% στην ευρωπαϊκ� και 10-20% στ�ν υπ�-
λ�ιπ� κ�σµ�. Τ� ελληνικ� σ)�λικ� εγ)ειρ+δι� καλ2πτει �µως κατ!
66% την εθνικ� ιστ�ρ+α, κατ! 30% την ευρωπαϊκ� και µ�λις κατ!
4% την ιστ�ρ+α τ�υ !λλ�υ κ�σµ�υ. Η εθνικ� ιστ�ρ+α καλ2πτει επ+σης
και τ� 60% της 2λης και στ� γερµανικ� εγ)ειρ+δι�, �)ι �µως σε *!ρ�ς
της ευρωπαϊκ�ς π�υ αντιπρ�σωπε2εται µε 32% αλλ! σε *!ρ�ς τ�υ
υπ�λ�ιπ�υ κ�σµ�υ π�υ αντιπρ�σωπε2εται µε µ�λις 4%. Η )ρ�ση τ�υ
�ρ�υ Ευρ'πη καθ'ς και τα �ρια της ε4ετ!σθηκαν απ� τ� Ινστιτ�2-
τ� και διαπιστ'θηκε πως πρ�καλ�2ν σ2γ)υση. Στα �ιλανδικ! εγ)ει-
ρ+δια, για παρ!δειγµα, στην Ευρ'πη δεν συµπεριλαµ*!ν�νται �ι α-
νατ�λικ-ς )'ρες, στ� αγγλικ� �µως µετ-)ει και η Τ�υρκ+α, εν' στ�
ελληνικ� η Ελλ!δα ταυτ+�εται µε την Ευρ'πη, δεν )ρησιµ�π�ιε+ται �-
µως � �ρ�ς ν�τι�ανατ�λικ� Ευρ'πη, εν' η ανατ�λικ� Ευρ'πη ταυ-
τ+�εται σ)εδ�ν µε τη Ρωσ+α. Στα περισσ�τερα εγ)ειρ+δια �ι συγγρα-
�ε+ς πρ�*λ-π�υν πως στ� εγγ2ς µ-λλ�ν τα εθνικ! κρ!τη και η Ευ-
ρ'πη θα *ρεθ�2ν σε σ2γκρ�υση µετα42 τ�υς. Στ� γαλλικ� εγ)ειρ+δι�
υπ!ρ)ει �ωτ�γρα�+α εν�ς γαλλικ�2 δια*ατηρ+�υ και η επε4�γηση
πως � κ!τ�)�ς τ�υ ε+ναι και γ!λλ�ς π�λ+της αλλ! και π�λ+της της Eυ-
ρωπαϊκ�ς Lνωσης. Στ� γερµανικ� τ+θεται τ� ερ'τηµα «Γερµαν�ς �
Ευρωπα+�ς» και πρ�*!λλ�νται �λες �ι δια��ρετικ-ς απ�ψεις. Τ�
πρ�σ�υγικ� και µεταναστευτικ� ��τηµα ε+ναι επ+σης -να θ-µα π�υ
καλ2πτεται επαρκ'ς σε �λα τα εγ)ειρ+δια. 	 συγγρα�-ας παρατηρε+
πως κ!θε )'ρα παρ�υσι!�ει τα πρ�σ�υγικ! �ητ�µατα π�υ την εν-
δια�-ρ�υν. Αλλ! �λα τα εγ)ειρ+δια απ�τυγ)!ν�υν να δ'σ�υν µια
συν�λικ� !π�ψη τ�υ �ητ�µατ�ς. Π�λ2 σπ!νια επ+σης τα *ι*λ+α δ+-
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ν�υν πληρ���ρ+ες για τη δυσ!ρεστη θ-ση των εθνικ'ν µει�ν�τ�των
π�υ κατ�ικ�2ν στα εδ!�η τ�υς. Τα κρ�ατικ! και τα σερ*ικ! σ)�λι-
κ! εγ)ειρ+δια µ!λιστα *ρ+σκ�νται σε κατ!σταση συναγερµ�2. Και
τα δ2� θεωρ�2ν τ�υς εαυτ�2ς τ�υς αν�κ�ντες στην Ευρ'πη, εν' α-
π�κλε+�υν τ�υς !λλ�υς )αρακτηρ+��ντ!ς τ�υς ως *αρ*!ρ�υς. Στα
τσε)ικ! σ)�λικ! εγ)ειρ+δια, πρ�*!λλεται π�λ2 -ντ�να η ιδι�τητα
τ�υ Τσ-)�υ π�λ+τη  και � �ρ�ς nation ταυτ+�εται µε τ�ν �ρ� ethnic.
Lτσι, πραγµατικ�+ Τσ-)�ι θεωρ�2νται µ�ν� �σ�ι αν�κ�υν στην τσε-
)ικ� εθνικ� �µ!δα, εν' �ι µει�ν�τητες θεωρ�2νται 4-ν�ι. Τα ιταλικ!
σ)�λικ! εγ)ειρ+δια ε+ναι τα πι� ενθ�υσι'δη µε την ιδ-α της ενωµ-νης
Ευρ'πης, ακ�λ�υθ�2µενα απ� κ�ντ! απ� τα γερµανικ!. Π!ντως η ι-
στ�ρ+α της Ευρ'πης, καταλ�γει τ� Ινστιτ�2τ� Georg Eckert, παρ�υ-
σι!�εται µ-σα απ� τις εθνικ-ς �πτικ-ς γων+ες της κ!θε )'ρας και �)ι
ως αυτ�ν�µη π�λιτιστικ� εν�τητα. Τ� στ�ι)ε+� αυτ� θεωρε+ται πρ�-
*ληµατικ� και πρ�κειµ-ν�υ να πρ�*!λ�υµε µια 4ε)ωριστ� ευρωπαϊκ�
ιστ�ρ+α, ε+ναι σηµαντικ� να *ρ�2µε, καταλ�γει � συγγρα�-ας, µια ι-
σ�ρρ�π+α αν!µεσα την εθνικ� και την παγκ�σµια δι!σταση.

Στ� πλα+σι� τ�υ πρ�γρ!µµατ�ς «Εκµ!θηση και διδασκαλ+α της
ιστ�ρ+ας της Ευρ'πης στ�ν 20� αι.» τ�υ ΣτΕ εκδ�θηκαν συν�λικ!
ενν-α µελ-τες µε αντικε+µεν� τη µ-θ�δ� και τ�υς σκ�π�2ς της Ιστ�-
ρ+ας. Eνδεικτικ! παρατ+θενται �ι :

• Crossroads of European Histories - Multiple Outlooks on Five
Key Moments in the History of Europe (2007)

• Multiperspectivity in History Teaching: a Guide for Teachers
(2003)

• Teaching 20th-century European history (2001)
• Lessons in History - The Council of Europe and Teaching of

History (1999)
• The Holocaust in the School Curriculum: a European per-

spective (1998)

Τ� τελικ� συν-δρι� τ�υ πρ�γρ!µµατ�ς πραγµατ�π�ι�θηκε στη Β�ν-
νη στις 22-24 Μαρτ+�υ 2001.

	ι *ασικ-ς αρ)-ς για τη συγγρα�� των σ)�λικ'ν εγ)ειριδ+ων
και τη διδασκαλ+α της Ιστ�ρ+ας περι-)�νται στη σ2σταση Rec 15
τ�υ 2001 π�υ ε4-δωσε η Επιτρ�π� Υπ�υργ'ν Παιδε+ας τ�υ Συµ-
*�υλ+�υ της Ευρ'πης.4 Σ2µ�ωνα µε αυτ�ν, �ι στ�)�ι της διδασκα-
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λ+ας της ιστ�ρ+ας κατ! τ�ν 21� αι. θα πρ-πει να ε+ναι η εκπα+δευση
υπε2θυνων και ενεργ'ν π�λιτ'ν και η καλλι-ργεια κ!θε ε+δ�υς δια-
��ρετικ�τητας, � �π�+�ς θα πηγ!�ει απ� την καταν�ηση της εθνι-
κ�ς ταυτ�τητας και τις αρ)-ς της αν�)�ς. Να επιτρ-πει στ�υς ευ-
ρωπα+�υς π�λ+τες να ενισ)2�υν την ατ�µικ� και συλλ�γικ� τ�υς
ταυτ�τητα µ-σω της γν'σης της κ�ιν�ς ιστ�ρικ�ς τ�υς κληρ�ν�µι!ς
στις τ�πικ-ς, περι�ερειακ-ς, εθνικ-ς, ευρωπαϊκ-ς και παγκ�σµιες
διαστ!σεις και να απ�τελε+ µ-σ� για την απ�σ�*ηση των εγκληµ!-
των κατ! της ανθρωπ�τητας. Αντ+θετα η διδασκαλ+α της ιστ�ρ+ας
δεν θα πρ-πει να απ�τελε+ µ-σ� ιδε�λ�γικ�ς ν�θευσης, πρ�παγ!ν-
δας � να )ρησιµ�π�ιε+ται για την πρ�αγωγ� µισαλλ�δ�4ων και υ-
περεθνικιστικ'ν, 4εν���*ικ'ν, �υλετικ'ν � αντισηµιτικ'ν ιδε'ν.
Μιας υπ-ρµετρα εθνικιστικ�ς ερµηνε+ας τ�υ παρελθ�ντ�ς, η �π�+α
ενδ-)εται να �δηγ�σει στη δι)�τ�µηση των ενν�ι'ν «εµε+ς» και «αυ-
τ�+». Ιδια+τερα η ευρωπαϊκ� δι!σταση στη διδασκαλ+α της ιστ�ρ+ας
θα πρ-πει να απ�σκ�πε+ στην παρ�υσ+αση των δια)ρ�νικ'ν σ)-σε-
ων µετα42 τ�πικ�2, περι�ερειακ�2, εθνικ�2 και ευρωπαϊκ�2 επιπ--
δ�υ, στην καλλι-ργεια τ�υ ενδια�-ρ�ντ�ς των µαθητ'ν για την ι-
στ�ρ+α !λλων ευρωπαϊκ'ν )ωρ'ν καθ'ς και στην πρ�αγωγ� της
διδασκαλ+ας των ιστ�ρικ'ν περι�δων και ε4ελ+4εων π�υ εµπερι--
)�υν µια πρ��αν-σταση ευρωπαϊκ� δι!σταση, ιδ+ως δε των ιστ�ρι-
κ'ν � π�λιτιστικ'ν γεγ�ν�των και τ!σεων στα �π�+α στηρ+�εται η
ευρωπαϊκ� συνε+δηση.

∆�κτυα Ιστ�ρ�ας

1. Euroclio5
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Σ�µερα σε συν�λικ� ευρωπαϊκ� επ+πεδ�, �σ�ν α��ρ! τ� αντι-
κε+µεν� της Ιστ�ρ+ας, δραστηρι�π�ι�2νται δ2� θεµατικ! δ+κτυα. Τ�
πρ'τ� �ν�µ!�εται Euroclio και ιδρ2θηκε τ� 1992. Συµµετ-)�υν σε
αυτ� εν'σεις ιστ�ρικ'ν της εκπα+δευσης απ� 46 ευρωπαϊκ-ς )'ρες,
αλλ! και 40.000 !τ�µα π�υ συνδ-�νται µε τη διδασκαλ+α της Ιστ�-
ρ+ας στην ευρωπαϊκ� �πειρ�. Τ� Euroclio, )ρηµατ�δ�τε+ται απ� δι!-
��ρες πηγ-ς, ειδικε2εται δε στη διδασκαλ+α τ�υ µαθ�µατ�ς της
Ιστ�ρ+ας στην ∆ευτερ�*!θµια εκπα+δευση στ�)ε2�ντας στην «ενδυ-
ν!µωση της ειρ�νης, της σταθερ�τητας, της δηµ�κρατ+ας και της
κριτικ�ς σ)-σης» µ-σω της αν!πτυ4ης της ιστ�ρικ�ς εκπα+δευσης.
Στ� πλα+σι� αυτ� δι�ργαν'νει σεµιν!ρια, πραγµατ�π�ιε+ συν-δρια,
εν' υλ�π�ιε+ και σ)ετικ! ερευνητικ! πρ�γρ!µµατα. Τα περισσ�τερα
απ� αυτ! τα πρ�γρ!µµατα α��ρ�2ν τις πρ'ην κ�µµ�υνιστικ-ς )'-
ρες, αν!µεσ! τ�υς �ι *αλτικ-ς )'ρες και �ι )'ρες των Βαλκαν+ων
κατ-)�υν ιδια+τερη θ-ση. Παραθ-τω �ρισµ-να απ� τα τρ-)�ντα πρ�-
γρ!µµατα:

Current (Running):

2005-2008: Former Yugoslavia: History in Action - Planning for the
Future

2006-2007: European Union: European Education for Europeans
2006-2007: Macedonia: Retelling the History of a New Nation
2006-2009: Bulgaria: European Dialogues. A Cultural Rainbow for

the Future

Proposed:

2007: Study Visit of Dutch History Teachers to Turkey Wednes-
day 17 October till Wednesday 24 October.

2007-2008: Connecting History Education in Europe DG EAC
Europe for Citizens-programme.

Finalised:

2006: The Hague: EUROCLIO supports The Hague supports
EUROCLIO

2003-2006: Romania: Fostering History and Citizenship Education in
Romania

2002-2005: Russia: History in a Multicultural Society
2002-2005: Council of Europe: International Co-operation and Facilita-
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tion of the Innovation of the Learning and Teaching of
history

2002-2005: Estonia: Integration of Society in Estonia. A Combined
Approach for History and Civic Education and Public
Debate.

2002-2005: Latvia: Integration of Society in Latvia. A Combined Ap-
proach for History and Civic Education and Public Debate.

2001-2003: Ukraine: New Times, New History.
2000-2003: The Balkan: Understanding a Shared Past, Learning for

the Future. A Project on Innovative Teaching Materials for
History Education in Albania, Bulgaria and Macedonia

Μ!λιστα στ� πλα+σι� τ�υ τελευτα+�υ πρ�γρ!µµατ�ς και µε )ρηµατ�-
δ�τηση τ�υ Γερµανικ�2 Υπ�υργε+�υ των Ε4ωτερικ'ν, ετ�ιµ!σθηκε --
να *��θηµα για τ�ν εκπαιδευτικ� στις )'ρες Β�υλγαρ+α, Αλ*αν+α
και Μακεδ�ν+α, παρ�µ�ι� περ+π�υ µε τα εναλλακτικ! σ)�λικ! εγ)ει-
ρ+δια τ�υ CDRSEE.
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2.Clioh/Cliohnet6

Τ� CLIOHnet απ�τελε+ -να θεµατικ� δ+κτυ� στ� πλα+σι� τ�υ Πρ�-
γρ!µµατ�ς Σωκρ!της - Lρασµ�ς. Ε+ναι τ� µ�ναδικ� δ+κτυ� Ιστ�ρ+ας
π�υ )ρηµατ�δ�τε+ται απ�κλειστικ! απ� την Ευρωπαϊκ� Lνωση και
απευθ2νεται µ�ν� σε πανεπιστηµιακ! ιδρ2µατα και λ�ιπ�2ς ��ρε+ς
π�υ συνδ-�νται µε την τριτ�*!θµια εκπα+δευση. Αυτ� τη στιγµ�
συµµετ-)�υν ιστ�ρικ�+ απ� 70 περ+π�υ τµ�µατα Ιστ�ρ+ας απ� �λη
την ευρωπαϊκ� �πειρ�. 	 γενικ�ς στ�)�ς τ�υ ∆ικτ2�υ ε+ναι να εγκα-
θιδρ2σει και να εδραι'σει ν-ες πρ�σεγγ+σεις και πρ�τυπα για τη δι-
δασκαλ+α της Ιστ�ρ+ας και την καταν�ησ� της σε �λα τα επ+πεδα. 	
στ�)�ς αυτ�ς συνδ-εται στεν! µε τις πρ�κλ�σεις και τις πρ��πτικ-ς
π�υ δηµι�υργ�θηκαν απ� τη διε2ρυνση της Ευρωπαϊκ�ς Lνωσης και
τ�ν αναπ��ευκτα ακ�µη µεγαλ2τερ� ρ�λ� π�υ καλε+ται να διαδρα-
µατ+σει στις παγκ�σµιες ε4ελ+4εις. Τα µ-λη τ�υ ∆ικτ2�υ πιστε2�υν �-
τι η Ιστ�ρ+α απ�τελε+ -να απ� τα πεδ+α-κλειδι!, �π�υ η διεθν�ς κα-
ταν�ηση µπ�ρε+ να διασ�αλιστε+ -� να ακυρωθε+- και η συνεκτικ� ι-
δι�τητα τ�υ π�λ+τη να κατ�)υρωθε+ -� να θρυµµατισθε+.
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	ι κ�ινωνικ-ς �µ!δες στις �π�+ες κατ! πρ'τ� λ�γ� στ�)ε2ει τ�
CLIOHnet ε+ναι �ι ��ιτητ-ς, �ι καθηγητ-ς και δι!��ρ�ι !λλ�ι π�υ
σ)ετ+��νται µε την Αν'τατη Εκπα+δευση στα µ-λη και τις υπ�ψ��ιες
πρ�ς -ντα4η )'ρες της Ευρωπαϊκ�ς Lνωσης. 	 απ'τατ�ς στ�)�ς
τ�υ ε+ναι η ευρωπαϊκ� κ�ιν�τητα γενικ! και ειδικ�τερα �ι ν-�ι. Τ� ευ-
ρ2τερ� πλα+σι� της δρ!σης τ�υ ∆ικτ2�υ καθιστ! δυνατ� τη σ2νδεση
και !λλων ηπε+ρων, µ-σω των συνδεδεµ-νων ετα+ρων τ�υ ∆ικτ2�υ
στις )'ρες τ�υ SEE, την Ασ+α, την Α�ρικ� και τη Λατινικ� Αµερικ�.

Τ� CLIOHnet διατηρε+ ιστ�σελ+δα, εν' πραγµατ�π�ιε+ 	λ�µ-λει-
ες και Εθνικ-ς Συναντ�σεις σε �λες τις )'ρες π�υ συµµετ-)�υν. Πα-
ρ!λληλα, πρ�ωθε+ τη δηµι�υργ+α εθνικ'ν �µ!δων εργασ+ας και την
κατασκευ� εθνικ'ν ιστ�σελ+δων. Απαρτ+�εται απ� 	µ!δες Εργασ+ας
(Task Forces), α�ιερωµ-νες σε συγκεκριµ-νες �ψεις των γενικ'ν τ�υ
ενδια�ερ�ντων και �ρ+�ει ad hoc Επιτρ�π-ς για να ασ)�ληθ�2ν µε κα-
θ�κ�ντα π�υ ανακ2πτ�υν. Πρ�ωθε+ την -κδ�ση τυπωµ-νων και on
line *ι*λ+ων και !λλ�υ υλικ�2, κατ!λληλ�υ για τη γνωστ�π�+ηση των
απ�τελεσµ!των τ�υ. ∆ιαθ-τει εκπαιδευτικ� υλικ� και υλικ� ανα��-
ρ!ς για τ�ν σ)εδιασµ� πρ�γραµµ!των και εκπαιδευτικ'ν µαθηµ!-
των. Ενθαρρ2νει την π�λυπ�λιτισµικ� και π�λυγλωσσικ� µ!θηση και
διδασκαλ+α καθ'ς και τις ερευνητικ-ς δυνατ�τητες. Τ-λ�ς, συνεργ!-
�εται, πρ�ωθε+ και �ργαν'νει ∆+κτυα και πρ�γρ!µµατα, µετα42 των
�π�+ων τ� Tuning Educational Structures in Europe, τ� Tuning Latin
America, τ� Archipelago of Humanistic Arts and Sciences και τ� Sixth
Framework Network of Excellence, CLIOHRES.net.

Τ� Cliohnet δεν αντιστρατε2εται την εθνικ� ιστ�ρ+α �2τε και εν-
δια�-ρεται να συγγρ!ψει µια ενια+α ευρωπαϊκ� ιστ�ρ+α. Τα µ-λη τ�υ
πιστε2�υν πως η �ικ�δ�µηση µιας κ�ιν�ς ευρωπαϊκ�ς ταυτ�τητας,
αυστηρ! π�λιτικ�ς, δεν καταργε+ τα εθνικ! σ2ν�ρα, �2τε ακυρ'νει
την εθνικ� ταυτ�τητα. Αντ+θετα τ� ευρωπαϊκ� �ραµα στηρ+�εται
στ�ν σε*ασµ� της π�λιτιστικ�ς ιδιαιτερ�τητας τ�υ κ!θε λα�2 και �ι-
κ�δ�µε+ται µε *!ση πανανθρ'πινες α4+ες και ιδανικ!. Αν ανατρ-4ει
κανε+ς στις εκδ�σεις τ�υ ∆ικτ2�υ θα διαπιστ'σει πως η εθνικ� ιστ�-
ρ+α ε+ναι παντα)�2 παρ�2σα, δ+)ως ε4ωραϊσµ�2ς και απ�σιωπ�σεις,
αλλ! µε µια *αθι! ακαδηµαϊκ� πεπ�+θηση πως µ-σα απ� µια παν-
σπερµ+α λα'ν και π�λιτισµ'ν, δια��ρετικ'ν ν��τρ�πι'ν και πρ�-
σεγγ+σεων ε+ναι ε�ικτ� η καταγρα�� τ�υ ευρωπαϊκ�2 γ+γνεσθαι και
η πρ�*�λ� τ�υ ιστ�ρικ�2 παρελθ�ντ�ς ως στ�ι)ε+�υ )ρ�σιµ�υ στ�ν
δι!λ�γ� για τα µεγ!λα διλ�µµατα π�υ αντιµετωπ+�ει σ�µερα η ευρω-
παϊκ� �ικ�γ-νεια.
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Για τ�ν λ�γ� αυτ� η π�ρε+α της ιδε�λ�γικ�ς �σµωσης στ�υς κ�λπ�υς
τ�υ ∆ικτ2�υ ε+ναι συ)ν! αντι�ατικ� και επ'δυνη. Ε+ναι αργ�, αλλ!
π!ντως πρ�σεκτικ� και σ+γ�υρα ενδια�-ρ�υσα.

Τ-λ�ς, εκτ�ς απ� τα παραπ!νω δ2� δ+κτυα, µε αντικε+µεν� την ι-
στ�ρ+α δραστηρι�π�ι�2νται σε ευρωπαϊκ� επ+πεδ� !λλ�ι 16 �ργανι-
σµ�+, �ι �π�+�ι -)�υν τ�πικ� περιε)�µεν� και )ρηµατ�δ�τ�2νται απ�
δηµ�σι�υς και ιδιωτικ�2ς π�ρ�υς.

Επ�λ�γ�ς

Απ� τα παραπ!νω γ+νεται ν�µ+�ω καταν�ητ� πως �ι δι!��ρ�ι ��-
ρε+ς π�υ ασ)�λ�2νται µε την Ιστ�ρ+α και τη διδασκαλ+α της, -)�ντας
συνειδητ�π�ι�σει την κ�µ*ικ� σηµασ+α τ�υ µαθ�µατ�ς της Ιστ�ρ+ας
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σε �λες τις *αθµ+δες της Εκπα+δευσης πρ�ωθ�2ν µε ειδικ-ς ντιρεκτ+-
*ες και ερευνητικ! πρ�γρ!µµατα τη δηµι�υργ+α µιας κ�ιν�ς ευρω-
παϊκ�ς ιστ�ρ+ας και συνε+δησης.

Τ� Συµ*�2λι� της Ευρ'πης µ!λιστα επι)ειρε+ µ-σω των πρ�γραµ-
µ!των τ�υ να καλλιεργ�σει -να κ�ιν� π�λιτιστικ� παρελθ�ν των µε-
λ'ν τ�υ. Ωστ�σ� -ως σ�µερα η εθνικ� α��γηση σε κ!θε ευρωπαϊκ�
)'ρα ε4ακ�λ�υθε+ να παραµ-νει κυρ+αρ)η, εν' η Ευρ'πη πρ�*!λ-
λεται ως µια ασα��ς γεωγρα�ικ� εν�τητα. Αντ+θετα µε τ� ΣτΕ, η
Ευρωπαϊκ� Lνωση τ�2τη τη στιγµ� πρ�σανατ�λ+�εται απ�κλειστικ!
στην ενθ!ρρυνση µιας ακραι�ν�2ς π�λιτικ�ς συνε+δησης και δεν στ�-
)ε2ει, τ�υλ!)ιστ�ν στ� �ρατ� πρ�σε)-ς µ-λλ�ν, να αντικαταστ�σει
τις επιµ-ρ�υς εθνικ-ς ταυτ�τητες των ευρωπαϊκ'ν εθνικ'ν κρατ'ν-
µελ'ν της µε κ!τι !λλ�. Η Ευρ'πη -�ησε για π�λλ�2ς λ�γ�υς στις δε-
καετ+ες τ�υ 1950, τ�υ 1960 και τ�υ 1970 τη )ρυσ� επ�)� της. Σ�µερα
�ι δυσλειτ�υργ+ες της Ευρωπαϊκ�ς Lνωσης αλλ! και �ι εγγενε+ς α-
δυναµ+ες τ�υ συλλ�γικ�2 συστ�µατ�ς ασ�αλε+ας µετ! την κατ!ρ-
ρευση τ�υ Υπαρκτ�2 Σ�σιαλισµ�2 -)�υν αναγ�ρε2σει την ευρωπαϊ-
κ� �ικ�γ-νεια σε -ναν �ικ�ν�µικ� συνασπισµ�, σε µια διευρυµ-νη ε-
λε2θερη αγ�ρ! διακ+νησης ανθρ'πων και αγαθ'ν. Απ� τις Vλπεις
ως τα 	υρ!λια, απ� την Ισλανδ+α ως την Κρ�τη � ευρωσκεπτικισµ�ς
ε+ναι δι!)υτ�ς. Απ� τη Γαλλ+α και τη ∆αν+α -ως την Ελλ!δα και την
Ιταλ+α �ι ευρωπα+�ι π�λ+τες δικαι�λ�γηµ-να πρ�*ληµατ+��νται και
αγωνι�2ν για τις ε4ελ+4εις. F)ι γιατ+ -παψαν να πιστε2�υν στις ευ-
ρωπαϊκ-ς α4+ες, αλλ! γιατ+ αναγνωρ+��υν πως η επιλεγε+σα �δ�ς της
σ2γκλισης µ-σω τ�υ σε*ασµ�2 της π�λιτιστικ�ς ιδιαιτερ�τητας της
κ!θε )'ρας και �)ι της ισ�πεδωτικ�ς �µ�ι�µ�ρ�+ας αµερικανικ�2
τ2π�υ απαιτε+ !νεση )ρ�ν�υ, εν' υπ�κρ2πτει κινδ2ν�υς π�υ συ)ν!
απειλ�2ν µε πισωγ2ρισµα. Θα µπ�ρ-σ�υν !ραγε κ!π�ια στιγµ� �ι ευ-
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ρωπαϊκ-ς κ�ινων+ες να αναδε+4�υν τις �ωτισµ-νες εκε+νες π�λιτικ-ς
πρ�σωπικ�τητες π�υ θα ε+ναι ικαν-ς να εµπνε2σ�υν στ�υς π�λ+τες
τ�υς τ� �ραµα µιας π�λιτικ! ενωµ-νης Ευρ'πης π�υ θα υπερ*α+νει
τα �ρια µιας κ�ιν�τητας �ικ�ν�µ�λ�γων; 	 )ρ�ν�ς θα δε+4ει. Lως τ�-
τε �µως η ευηµερ+α και η µακρ�ηµ-ρευση των επ+ µ-ρ�υς εθνικ'ν
κρατ'ν και η εν+σ)υση της �ιλελε2θερης κ�ινων+ας των π�λιτ'ν α-
π�τελ�2ν απ�δεδειγµ-να τ�υς µ�ν�υς ασ�αλε+ς �δηγ�2ς για -να ει-
ρηνικ� και ελπιδ���ρ� µ-λλ�ν.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆	ΝΙΚΩΝ ΣΠOY∆ΩN

TO EΓXEIPI∆IO IΣTOPIAΣ ΣT′ ∆HMOTIKOY

ΑΝΑΚ�ΙΝΩΣΗ

Η Εταιρε�α Μακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν ε��τασε µε πρ�σ�!� τ� πε-
ριε!"µεν� τ�υ σ!�λικ�$ %ι%λ��υ µε τ� �π��� η Ελληνικ� ∆ηµ�κρα-
τ�α διδ'σκει υπ�!ρεωτικ' την ελληνικ� Ιστ�ρ�α στ�υς Ελλην"παι-
δες µαθητ+ς της ΣΤ, ∆ηµ�τικ�$. Στην ενδελε!� επιστηµ�νικ� µελ+τη
αυτ�$ πρ�+%ησαν εντεταλµ+ν�ι Ετα�ρ�ι διακεκριµ+ν�ι Καθηγητ+ς
της Ελληνικ�ς Ιστ�ρ�ας στα Πανεπιστ�µια, �ι �π���ι �µ"1ωνα απε-
1'νθησαν "τι τ� εν λ"γω διδακτικ" %ι%λ�� παραπ�ιε� την ελληνικ�
Ιστ�ρ�α, µε συγκεκριµ+νες ανα1�ρ+ς και ιδ�ως µε ασ$γγνωστες πα-
ρασιωπ�σεις γεγ�ν"των, "πως π.!. η µεγ'λη σ1αγ� αµ'!ων Ελλ�-
νων στη Σµ$ρνη τ�ν Α$γ�υστ� τ�υ 1922 και η απ�1ασιστικ� συµ-
%�λ� της Ελληνικ�ς 	ρθ"δ��ης Εκκλησ�ας στην Εθνικ� Παλιγγε-
νεσ�α.

Η Εταιρε�α Μακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν εκ1ρ'4ει, γι’ αυτ", τη %α-
θει' θλ�ψη της και την +ντ�νη διαµαρτυρ�α της.

Επισηµα�νει, επ�σης, µε +µ1αση, "τι η παραπ�ιηµ+νη ελληνικ�
Ιστ�ρ�α εγκρ�θηκε και διδ'σκεται στ�υς Ελλην"παιδες µε απ"1αση
τ�υ Υπ�υργε��υ Εθνικ�ς Παιδε�ας και Θρησκευµ'των, τ�τλ�υ δηλω-
τικ�$ της απ�στ�λ�ς τ�υ, σε µιαν επ�!� κατ' την �π��αν τ� Κρ'τ�ς
των Σκ�π�ων, υπ" την πρ�στασ�α µεγ'λων δυν'µεων, πλαστ�γρα1ε�
την ελληνικ� Ιστ�ρ�α �ικει�π�ι�$µεν� +τσι την εθνικ� ταυτ"τητα των
Μακεδ"νων Ελλ�νων και τ� δ�θεν «ιστ�ρικ"-εθνικ" δικα�ωµ' τ�υ»
επ� της ελληνικ�ς Μακεδ�ν�ας, εν� ταυτ"!ρ�να «νεωτερικ��» 8λλη-
νες ιστ�ρικ��, σε 'µεση συνεργασ�α � τα$τιση µε �+να κ+ντρα, απ�-
δ�µ�$ν συστηµατικ' την +νν�ια και την ταυτ"τητα τ�υ Ελληνικ�$
,Εθν�υς.

Η Εταιρε�α Μακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν ε�ναι απ�1ασισµ+νη να υπε-
ρασπισθε� εµπρ'κτως την Ιστ�ρ�α, τ� ,Εθν�ς και τ� Σ$νταγµα των
Ελλ�νων.
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Πρ�ς τ�$τ� στ�υς επιλ�σµ�νες υπενθυµ�4ει "τι τ� Σ$νταγµα της
Ελλ'δ�ς ('ρθρ� 16 παρ. 2) επιτ'σσει:

«η παιδε�α απ�τελε� �ασικ� απ�στ�λ� τ�υ Κρ�τ�υς και σκ�π� �-
�ει την (…) αν�πτυ�η της εθνικ�ς και θρησκευτικ�ς συνε�δησης των
Ελλ�νων»

Τη συνταγµατικ� αυτ� επιταγ� παρα%ι'4ει κατ'1ωρα τ� περιε-
!"µεν� και η διδασκαλ�α αυτ�$ τ�υ σ!�λικ�$ %ι%λ��υ Ιστ�ρ�ας. Βι'-
4ει %'ρ%αρα και διαστρε%λ�νει εσκεµµ+να  την εθνικ� και θρησκευ-
τικ� συνε�δηση των Ελλην�πα�δων της η �δια η Πατρ�δα τ�υς, "ταν,
απ" τ� $ψ�ς της αυθεντ�ας της, διδ'σκει δωδεκαετε�ς µαθητ+ς της,
στα πι� ε$πλαστα !ρ"νια της αθω"τητ�ς, "τι τ'!α «�ι 8λληνες συ-
νωστ�4�νταν στην πρ�κυµα�α της Σµ$ρνης» απλ�ς, κατ' την απ�-
1ρ'δα Μικρασιατικ� Καταστρ�1�! 

Τ� να αντιτε�ν�υν τ"τε �ι γ�νε�ς στα +τσι απ�πλανηµ+να παιδι'
τ�υς; Qτι η Πατρ�δα τ�υς ψε$δεται; Qτι η αγι�τερ�ν και τιµι�τερ�ν
π�ντων Πατρ�ς ενδ�δει και πρ�δ�δει τα  τ+κνα της;

Τ� Σ$νταγµα, "µως, στην ακρ�τελε$τια δι'τα�� τ�υ ('ρθρ� 120
παρ. 2 και 4) κατηγ�ρηµατικ' διατ'σσει:

«� σε�ασµ�ς στ� Σ"νταγµα και η α#�σ�ωση στην Πατρ�δα απ�-
τελ�"ν θεµελι�δη υπ��ρ�ωση �λων των Ελλ�νων. Η τ�ρηση τ�υ Συ-
ντ�γµατ�ς επα#�εται στ�ν πατριωτισµ� των Ελλ�νων»

Στη σ1α�ρα τ�υ ιδιωτικ�$ %��υ και στην ελε$θερη αγ�ρ' ιδε�ν
και πρ�ϊ"ντων � καθ+νας ε�ναι ελε$θερ�ς να γρ'1ει � και να δια-
γρ'1ει την Ιστ�ρ�α, σ$µ1ωνα µε τις αντιλ�ψεις τ�υ και τις επιθυµ�ες
τ�υ � τις εντ�λ+ς τ�υ και τις ιδι�ρρυθµ�ες τ�υ. Αυτ+ς, "µως, απαγ�-
ρε$εται κατηγ�ρηµατικ' εκ τ�υ Συντ'γµατ�ς, να τις εισ'γει στη ∆η-
µ"σια Παιδε�α της Ελλ'δ�ς και να τις διδ'σκει αναγκαστικ' στ�υς
Ελλην"παιδες εν �ν"µατι τ�υ Ελληνικ�$ Κρ'τ�υς, κατ’ εντ�λ�ν µ'-
λιστα αυτ�$ τ�υ Κρ'τ�υς!

Κ'θε πρ'�η της ∆ηµ�σ�ας ∆ι�ικ�σεως, "πως η δι�ικητικ� πρ'�η
εγκρ�σεως τ�υ εν λ"γω %ι%λ��υ και αυτ� ακ"µη η καθηµεριν� διδα-
σκαλ�α τ�υ στη ∆ηµ"σια Παιδε�α, ως πρ'�η δηµ�σ�ων λειτ�υργ�ν,
κρατικ�ν υπαλλ�λων, αντ�κειται σ1�δρ' στ� Σ$νταγµα.

Συνεπ�ς, κ'θε π�λ�της, υπερασπι4"µεν�ς τ� Σ$νταγµα, δικαι�$-
ται και υπ�!ρε�$ται  να πρ�σ1$γει στ� Συµ%�$λι� της Επικρατε�ας,
µε α�τηση ακυρ�σεως αν' π'σαν στιγµ�ν, και να 4ητ�σει %ασιµ"τα-
τα την ακ$ρωση των ανωτ+ρω αντισυνταγµατικ�ν δι�ικητικ�ν πρ'-
�εων (+γκριση και διδασκαλ�α τ�υ επιµ'!�υ %ι%λ��υ Ιστ�ρ�ας).
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Επ� πλ+�ν, µετ' την κατ'θεση της αιτ�σεως ακυρ�σεως, δικαι-
�$ται να α�ι�σει την πρ�σωριν� αναστ�λ� των πρ�σ%αλλ�µ+νων α-
ντισυνταγµατικ�ν αυτ�ν πρ'�εων.

Τ� ΣτΕ υπ�!ρε�$ται να ε1αρµ"σει τ� Σ$νταγµα και να υπερα-
σπισθε� την πιστ� τ�ρησ� τ�υ.

Συµ%'λλ�ντας στ�ν δηµ"σι� δι'λ�γ�, µε θ+µα «∆ιεθνικ� Ιστ�ρ�α
και Εθνικ� Ιστ�ρ�α: Απ�δ"µηση της Ιστ�ρ�ας και τ�υ ,Εθν�υς», η
Εταιρε�α Μακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν "ρισε ειδικ� Επιστηµ�νικ� Ηµερ�-
δα την Κυριακ� 29 Απριλ��υ 2007, �ρα 11 π.µ., στην α�θ�υσα διαλ+-
�ε�ν της, �δ"ς Εθνικ�ς Αµ$νης 4, Θεσσαλ�ν�κη.

Θεσσαλ�ν�κη, 26 Φε%ρ�υαρ��υ 2007

	 Πρ"εδρ�ς                                          Η Γενικ� Γραµµατε$ς

Νικ"λα�ς Ι. Μ+ρτ4�ς                          Τερ+4α Πεντ4�π�$λ�υ-Βαλαλ'
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Η ανωτ+ρω ανακ��νωση ε�ναι ανηρτηµ+νη στην Ιστ�σελ�δα
της Εταιρε�ας Μακεδ�νικ�ν Σπ�υδ�ν (www.ems.name).
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