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ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ για την τιµητική
πρόσκληση που µου απηύθυναν και την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανέλαβαν,
όπως επίσης εσάς τους ακροατές για το ενδιαφέρον, την υποµονή σας και –ελπίζωτην ευνοϊκή σας διάθεση και τη µαχητική σας παρέµβαση στον κοπιώδη αγώνα για
την αλλαγή του συµβατικού και ανελαστικού πλαισίου που διέπει τη διδασκαλία του
µαθήµατος της ιστορίας. Παράλληλα, αισθάνοµαι την ανάγκη να συγχαρώ τους
φίλους ιστορικούς από την Κύπρο για τον ανανεωτικό άνεµο που κοµίζουν στο
κλεινόν –πλην, δυστυχώς, ενίοτε και επαρχιώτικης νοοτροπίας- άστυ. Ελπίζοντας ότι
δεν θα διαψεύσω τους οργανωτές στον ρόλο που µου ανέθεσαν, ζητώ να µου
επιτρέψετε να αναφερθώ σε µια γενική διαπίστωση και σε δύο µόνο, αλλά, κατά τη
γνώµη µου, εξαιρετικής σηµασίας, πλευρές του θέµατος. Ας µου συγχωρηθεί,
παρακαλώ, ο δεοντολογικός τόνος και ο συναισθηµατικός ίσως επιτονισµός. Η
τοποθέτησή µου χαρακτηρίζεται από µια αντινοµία: τη συνειδησιακή διαπάλη
ανάµεσα στην απαισιοδοξία της σκέψης (για ό,τι το πνεύµα των καιρών και το
κυρίαρχο ιστοριογραφικό και παιδαγωγικό παράδειγµα µας επιβάλλουν να κάνουµε,
αλλά οι αντίξοες «συνθήκες» δεν µας επιτρέπουν να εφαρµόσουµε) και την
αισιοδοξία της βούλησης (για ό,τι ονειρευόµαστε µε συλλογική και ατοµική δράση να
δηµιουργήσουµε στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης). Ούτως ή άλλως, µπροστά
στη δύναµη των συµβάσεων, των ιδεοληψιών και των αδρανειών, «η Ουτοπία είναι η
µόνη εναλλακτική λύση»1.
Η γενική διαπίστωση αφορά τις επιστηµολογικές, ιστοριογραφικές και
παιδαγωγικές συντεταγµένες των νέων τουρκοκυπριακών εγχειριδίων ιστορίας.
Ακολουθώντας την ανάλυση των Βουράλ και Εζουγιανίκ2 παρατηρούµε τα εξής: ∆ύο
είναι οι στρατηγικές λογικές που συγκροτούν το νοηµατικό πλαίσιο αυτών των
εγχειριδίων: α) η έννοια του κυπριωτισµού, η εγγραφή δηλαδή σε µια ενιαία και
κοινή πατρίδα και συνεπώς η απόπειρα δόµησης µιας ενιαίας και κοινής κυπριακής
ταυτότητας, χωρίς βεβαίως να εξαλείφονται τα διαφοροποιητικά εθνοπολιτισµικά
χαρακτηριστικά, και β) η θεώρηση των δύο κυρίαρχων εθνοπολιτισµικών και
θρησκευτικών οµάδων του κυπριακού πληθυσµού, όχι από την οπτική γωνία του
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ιστορικού ή και του υπαρξιακού εχθρού, αλλά, απεναντίας, ως των δύο διακριτών
όψεων της ίδιας ιστορικής οντότητας· επιλογή που µε τη σειρά της, καθώς παρέχει
ερείσµατα στη διαχρονική συνύπαρξη διευκολύνοντας τη συµβίωση, απονοµιµοποιεί
τη βία ως δεσπόζουσα πρακτική στην εκτύλιξη των ιστορικών γεγονότων. Ωστόσο,
στην περίπτωση αυτή υφίσταται ο κίνδυνος να υποτιµηθούν γενικά οι σχέσεις
εξουσίας και δύναµης ως αίτιο ή οργανικό στοιχείο των ιστορικών δρωµένων, αλλά
και ως ανθρωπολογική σταθερά, όπως θα παραδεχόταν εξάλλου, κάθε καλόπιστος και
όχι µόνο οι θιασώτες της ρεαλιστικής σχολής ή της αποφασιοκρατικής θεώρησης του
Παναγιώτη Κονδύλη. Πίσω από αυτές τις δύο στρατηγικές επιλογές στοιχίζονται
καινοτοµίες λειτουργικού και επιτελεστικού, θα έλεγα, χαρακτήρα, που παραπέµπουν
ευκρινέστατα στην ιστοριογραφική παράδοση της Νέας Ιστορίας, όπως: α) η έµφαση
στην κατανόηση των κύριων µορφών ετερότητας ακόµα και µέσα στους κόλπους
κάθε εθνοπολιτισµικής οµάδας, β) η αποµυθοποίηση της «αδιάβροχης» εθνολογικής
και πολιτισµικής οµοιογένειας του κάθε «εταίρου» της κυπριακής πατρίδας, γ) η
επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική
ιστορία, καθώς και στην ιστορία της καθηµερινότητας ώστε να αναδειχθεί όχι αυτό
που χωρίζει και αποξενώνει, αλλά αυτό που ενώνει τον κυπριακό πληθυσµό, και,
τέλος, δ) η ανάδειξη ενός «ευαίσθητου» θέµατος, του διασπαστικού ρόλου της
αγγλικής αποικιοκρατικής πολιτικής, ενός θέµατος που δεν έχει2PTP 5P5P

δεν συνιστούν αυτοµάτως ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις –όσο κρίσιµη
συνδυαστικά σηµασία κι αν έχουν- ώστε να ασκηθεί καθοριστική επίδραση, άµεσα
στον µαθητικό πληθυσµό και στο εκπαιδευτικό σύστηµα και έµµεσα στην κοινωνία
των πολιτών.3 ∆εν µπορούν, µε άλλα λόγια -όσο αποθαρρυντικό κι αν ακούγεται
αυτό- να αποτελέσουν εκείνο τον καταλυτικό συνδυασµό παραγόντων που θα θέσει
σε λειτουργία τις σύνθετες διεργασίες για τον συναινετικό αναπροσανατολισµό των
ιστορικών αντιλήψεων, αλλά και για την επούλωση των ρηγµάτων που έχουν στην
πορεία του ιστορικού χρόνου δηµιουργηθεί µεταξύ των ιστορικών βιωµάτων και των
αναπαραστάσεων διαφορετικών κοινωνικών, πολιτικών, εθνοπολιτισµικών και
φυλετικών οµάδων: τα ρήγµατα θα παραµείνουν ενεργά, αν δεν διευρυνθούν κιόλας,
τόσο αναφορικά µε το νόηµα του παρελθόντος, τα έγκυρα ερµηνευτικά σχήµατα ή τη
µορφή της ιστορικής κουλτούρας και συνείδησης, όσο και αναφορικά µε τις
σύγχρονες επιστηµολογικές και ηθικές παραδοχές που συγκροτούν τα ερείσµατα του
ιστορικού λόγου. Η αναζήτηση των αιτίων για την αδυναµία αυτή παραπέµπει εν
τέλει στην πολλαπλότητα των ιστορικών ταυτοτήτων, στον ριζικό εκδηµοκρατισµό
των εστιών παραγωγής και των διαύλων διάχυσης ιστορικού λόγου (ό,τι
περιγράφουµε µε τον τεχνικό όρο «ιστορική επικοινωνία»), καθώς και στον
κατακερµατισµό του ίδιου του ιστορικού νοήµατος στις πολύπλοκες κοινωνίες της
µετανεωτερικότητας. Η κρίση του ιστορικού νοήµατος σε συλλογικό επίπεδο
βρίσκεται σε οργανική συνάφεια µε την ανοµία που επικρατεί κατά τις τελευταίες
δεκαετίες και στους κόλπους της ίδιας της ακαδηµαϊκής ιστοριογραφίας λόγω των
ρωγµών, αλλά, συγχρόνως, και της δυναµικής που προκάλεσε η αµφισβήτηση του
ολισµού και της κοινωνικής ιστορίας από τη γλωσσική, ανθρωπολογική και
πολιτισµική στροφή, καθώς και η συνακόλουθη αδυναµία διαλεκτικής σύνθεσης των
επικρατέστερων ιστοριογραφικών συρµών σε ενιαίο παράδειγµα.4 Εξηγούµαι: Ο
διάχυτος καθηµερινός εθνικισµός, η υστερία της αντι-παγκοσµιοποίησης και η
αµφιθυµία για τη ∆ύση, οι θεωρίες συνωµοσίας υπό την απειλή της διογκούµενης
µεταφοράς αρµοδιοτήτων από το εθνικό κράτος σε υπερεθνικά κέντρα λήψης
αποφάσεων, η ίδια η απροσδιοριστία των παραγόντων που συνθέτουν την ιστορική
επικοινωνία και διαµορφώνουν τα προσληπτικά σχήµατα αναφορικά µε το παρελθόν,
και, τέλος, η ανεπάρκεια ή και η µη συµµόρφωση ικανού τµήµατος των
εκπαιδευτικών (µε πεδίο αναφοράς εθνικολαϊκιστικές ιδεολογικές προκεί

µία, µονοδιάστατη και οιονεί θεοκρατικού χαρακτήρα ιστορική αλήθεια (την αλήθεια
της θρησκείας, του υποστασιοποιηµένου έθνους, της περιούσιας φυλής, του
κοινωνικού φύλου, της κοινωνικής τάξης, του αλάνθαστου και πρωτοπόρου
κόµµατος) ανοίγει -άθελά του- τους ασκούς του Αιόλου, µε συνέπεια την ίδια την
ακύρωση των προϋποθέσεων συγκρότησης έγκυρου ιστορικού λόγου και κατ’
επέκταση την α
έγκυ
ρου

Νοτιο-ανατολική Ευρώπη, δεν διατρέχουν, κατά τη γνώµη µου, αυτόν τον κίνδυνο.
Παρά την καλοπροαίρετη κριτική που µπορεί ενδεχοµένως να ασκηθεί σε
δευτερεύουσες σκοπεύσεις, υπόρρητες αξιολογικές φορτίσεις ή µεθοδολογικούς
χειρισµούς, οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι κατόρθωσαν µέχρι στιγµής να
αποφύγουν τόσο τη Σκύλλα της ιδεολογικής εργαλειοποίησης όσο και την Χάρυβδη
της εξαντικειµενίκευσης των ιστοριογραφικών και παιδαγωγικών τους επιλογών.8
Είναι σαφές λοιπόν ότι το σηµερινό σχολείο έχει απωλέσει τον ρόλο του
κεντρικού και αποκλειστικού θεσµού στη διαχείριση και διακίνηση της ιστορικής
γνώσης, όπως επίσης στη συγκρότηση της ταυτότητας, στη διαµόρφωση των
δεξιοτήτων και στην πολιτική κοινωνικοποίηση των παιδιών και των νέων. ∆υνάµει
της αναπότρεπτης αυτής εξέλιξης, καµιά αλλαγή γνωστικού και αξιακού
περιεχοµένου, διδακτικών τεχνικών, πρακτικών µάθησης και αξιολόγησης, δεν
µπορεί αφ’ εαυτής να διαδραµατίσει αποφασιστικό και ολοποιητικό ρόλο. Η επώδυνη
αυτή διαπίστωση µας επιφορτίζει µε ένα νέο πολυσύνθετο επαγγελµατικό και
επιστηµονικό καθήκον. Μας στρατολογεί, θα έλεγα, σε ένα νέο ακτιβισµό,
διανοίγοντας πολλαπλά πεδία δραστηριοποίησης: θεωρώ δηλαδή ότι επαφίεται πλέον
στη διακριτική µας ευχέρεια, όλων όσοι απαρτίζουµε τόσο την ευρεία όσο και τη
στενή εκπαιδευτική και επιστηµονική κοινότητα των εµπλεκόµενων αφενός µεν στις
κοινωνικές διεργασίες της συγκρότησης ταυτότητας αφετέρου δε στον σχεδιασµό των
πλαισίων, των υλικών, των µεθόδων και του προσανατολισµού της ιστορικής
µάθησης, να µετατρέψουµε σε πόλεµο θέσεων, σε γενικευµένη επαγρύπνηση,
αντίσταση και εναλλακτική ή αντιθετική δηµιουργία, όλο το φάσµα της ιστορικής
επικοινωνίας. Εννοώ την ανάγκη να εξακτινώσουµε την επί µακρόν υπνώττουσα
παρεµβατική µας λειτουργία, θεµελιώδη εξάλλου διάσταση του κοινωνικού µας
ρόλου ως συλλογικού διανοουµένου, από το ταλαίπωρο και αναξιόπιστο σχολείο
(όπου, παρόλα αυτά, ευτυχώς ακόµα ορισµένοι γρηγορούντες συνάδελφοι, όπως
οφείλω να οµολογήσω, διαφυλάσσουν µε συγκινητική αυταπάρνηση µικρές εστίες
δηµιουργικού ενθουσιασµού, «µικρές φωλιές νερού µέσα στις φλόγες» -για να
θυµηθούµε τον Μανόλη Αναγνωστάκη), στον γραπτό και τον ηλεκτρονικό τύπο, στα
µουσεία που ανθούν και θάλλουν (για να θυµηθούµε και τον Ανδρέα Εµπειρίκο), σε
θεσµούς εξαιρετικά µεγάλης προσβασιµότητας, όπως οι εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα της Βουλής των Ελλήνων ή του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, στην
παιδική λογοτεχνία, στο ∆ιαδίκτυο, στα κόµιξ, στον κινηµατογράφο, στην τηλεόραση
(όπου οφείλουµε να απονοµιµοποιούµε τόσο τις εκποµπές του Πρετεντέρη όσο και
αυτές του Αδώνιδος και του Λιακόπουλου), στις νεοναζιστικές παραφυάδες της
µουσικής πανκ, του συρµού της black metal, του αποκρυφισµού, του εστερισµού και
του ρατσιστικού παγανισµού,9 και σε τόσα άλλα και τόσο διαφορετικά µεταξύ τους
πολιτισµικά δηµιουργήµατα ή µέσα πολύπλευρης διάχυσης µηνυµάτων.
Η δεύτερη πτυχή
Οφείλουµε, συνάδελφοι, να απλώσουµε ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας –δηλώνοντας
έµπρακτα και την αλληλεγγύη µας, παρά τις τυχόν επιµέρους διαφωνίες- πάνω από τα
κεφάλια των συγγραφέων των καινοτόµων σχολικών εγχειριδίων ιστορίας.
Οφείλουµε, σε κάθε περίπτωση, να τους ενισχύουµε ηθικά, µάλιστα όταν
προσεγγίζουν µε αποµυθοποιητικό τρόπο επίµαχα και τραυµατικά ιστορικά γεγονότα
του πρόσφατου κυρίως παρελθόντος. Να τους βοηθούµε µε τον γόνιµο διάλογο. Να
δείχνουµε τις ατέλειες της δουλειάς τους, χωρίς ωστόσο και να αποσιωπούµε τα
επιτεύγµατά τους, ειδικά όταν δεν υπάρχει παράδοση σοβαρής, ανεξάρτητης και

επιστηµονικά έγκυρης σχολικής ιστοριογραφίας στις χώρες τους. Να καταγγέλλουµε
στις επιστηµονικές και συνδικαλιστικές µας ενώσεις, όπως και στην αρένα του
δηµόσιου λόγου, ενδεχοµένως όµως και στη δικαιοσύνη, τη συµβολική και ενίοτε
υλική βία που ασκείται σε βάρος τους, η οποία συχνά παίρνει τη µορφή της δηµόσιας
διαπόµπευσης, όχι δυστυχώς µόνο από τον κίτρινης απόχρωσης γραπτό και
ηλεκτρονικό Τύπο.
∆ίκην µαγικής αποτροπής ή, εάν το επιθυµείτε, σαλπίσµατος αντίστασης, θα
ήθελα στη συνέχεια να παραθέσω ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα κρατικής
καταστολής και πολιτικο-ιδεολογικής βίας εναντίον ιστορικών, χρησιµοποιώντας τον
µακρύ κατάλογο που έχει καταρτίσει ο καθηγητής του πανεπιστηµίου του Γκρόνιγκεν
Antoon de Baets:
1ον) Η δολοφονία του εβραίου ιστορικού Simon Dubnov στο γκέττο της Ρίγας
το 1941 από έναν αξιωµατικό της Γκεστάπο, που είχε υπάρξει µάλιστα και φοιτητής
του. Ο Dubnov οδηγήθηκε στον θάνατο κραυγάζοντας «Μην ξεχνάτε! Μιλήστε γι’
αυτό που συµβαίνει! Αφηγηθείτε όλα τα γεγονότα!». Γνωρίζετε, συνάδελφοι, ότι
αυτό το «όλα» είναι η σισύφεια ουτοπία αλλά και η αχίλλειος πτέρνα, ταυτόχρονα,
της ιστορικής επιστήµης. Ενδεχοµένως και παρά τις καλές και µαξιµαλιστικές
προθέσεις των ιστορικών, η «ολική επαναφορά» του παρελθόντος να θέτει σε
αµφισβήτηση τόσο το επιστηµολογικό καθεστώς και την κοινωνική λειτουργία της
ιστορίας όσο και τη συλλογική µνήµη, όπως εύστοχα µας έδειξε ο Μπόρχες µε την
αλληγορία του «Φούνες ο µνήµων», καθώς και ο Πωλ Ρικέρ µε το κεφαλαιώδους
σηµασίας βιβλίο του Μνήµη, ιστορία, λήθη (γαλλική έκδοση 2000, αγγλική έκδοση
2004).
2ον) Ο ιταλός ιστορικός Gaetano de Sanctis, καθώς και δώδεκα ακόµα
σηµαντικοί ιταλοί ιστορικοί, απολύθηκαν το 1931 από το πανεπιστήµιο, επειδή µόνοι
αυτοί µεταξύ χιλίων τουλάχιστον συναδέλφων τους αρνήθηκαν να δώσουν τον όρκο
πίστης στο φασιστικό καθεστώς.
3ον) Ο Φερνάν Μπρωντέλ, ο επιτελικός νους της µεταπολεµικής ηγεµονίας της
ολιστικής και δοµικής ιστορίας, έγραψε από µνήµης µεγάλα τµήµατα της Μεσογείου,
όντας έγκλειστος στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης από το 1940, τη χρονιά
της συνθηκολόγησης του επίσηµου γαλλικού κράτους, έως το 1945, τη χρονιά της
καθυπόταξης του εθνικοσοσιαλιστικού τέρατος.
4ον) Ο ιάπωνας ιστορικός Saburo Ienaga υπέστη πλήθος διώξεις από το
ιαπωνικό κράτος επειδή µε την έρευνα και τη διδασκαλία του έδειξε τις πολλαπλές
ευθύνες του ιαπωνικού στρατοκρατικού και ιµπεριαλιστικού καθεστώτος για την
έναρξη, την κλιµάκωση και την πρωτόγνωρα οδυνηρή, σχεδόν αδιανόητη, κατάληξη
του ∆ευτέρου Παγκοσµίου πολέµου.
5ον) Η δολοφονία του γνωστότερου ρουµάνου ιστορικού, του Nicolae Jorga
(1871-1940) από µέλη της φασιστικής “Σιδηράς Φρουράς”, εξτρεµιστικής οργάνωσης
η οποία µε τις ευλογίες του στρατηγού Antonescu συµµετείχε στο αντισηµιτικό
πογκρόµ, που κατέληξε στην εξόντωση, εντός ελάχιστου χρόνου, 200.000
ρουµανοεβραίων

ενεργού υποστήριξης της αλγερινής ανεξαρτησίας αφετέρου δε της δηµοσιοποίησης
των βασανιστηρίων που έκανε ο γαλλικός «δηµοκρατικός» στρατός στους αλγερινούς
αγωνιστές και στους γάλλους και τους λοιπούς ευρωπαίους συναγωνιστές και
συνοδοιπόρους τους (1963).
Αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουµε, πιστεύω, να αγωνιστούµε ώστε ο µακρύς
κατάλογος των ιστορικών που έπεσαν ή πέφτουν θύµατα συµβολικής ή υλικής βίας,
θύµατα σωµατικών ή ψυχικών βασανιστηρίων, φυλάκισης, απαγόρευσης και
λογοκρισίας των ιδεών τους, να κλείσει σύντοµα και οριστικά τον αιµατοβαµµένο
κύκλο του. Όταν καταδυναστεύεται η ελευθερία της ιστορικής έρευνας, δεν µπορεί
παρά να πλήττεται θανάσιµα η ίδια η καρδιά του δηµοκρατικού πολιτισµού.
Εύχοµαι οι γενναίοι τουρκοκύπριοι φίλοι που απόψε φιλοξενούµε να µην
νιώσουν ποτέ στη συνέχεια φόβο, απειλή ή πόνο εξαιτίας της επαγγελµατικής τους
ιδιότητας και των ιδεών τους. Εύχοµαι επίσης η συµβολή τους στην ολόπλευρη και
πολυπρισµατική κατανόηση και ερµηνεία του ιστορικού παρελθόντος, ταυτόχρονα µε
την ουσιαστική συνεισφορά τους στην Παιδαγωγική της Ειρήνης και στη
∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, να δηµιουργήσουν µια γόνιµη παράδοση• µε άλλα
λόγια, να µην ορίσουν απλά και µόνο µια σύντοµης διάρκειας ευτυχή τοµή, ένα
διάλειµµα «χαρούµενης γνώσης», µια λύση της συνέχειας στον περιφραγµένο κόσµο
των νοοτροπιακών αδρανειών και της ιδεολογικής, επιστηµολογικής,
ιστοριογραφικής και παιδαγωγικής βραδυπορίας! Αλλά, απεναντίας, να αποτελέσουν
το εφαλτήριο για νέες, λυσιτελέστερες υπερβάσεις.
Περατώνω την σύντοµη αυτή παρέµβαση µε τα λόγια του Antoon de Baets:
«Η πρωταρχική κοινωνική ευθύνη των ιστορικών είναι να υπερασπίζουν τα
ανθρώπινα δικαιώµατά τους και ειδικότερα το δικαίωµα της ελευθερίας της
πληροφόρησης και της έκφρασης, που έχει κεντρική σηµασία στο επάγγελµα του
ιστορικού [αλλά και στην ίδια τη λειτουργία µιας δηµοκρατικής και πλουραλιστικής
κοινωνίας, θα µπορούσε να συµπληρώσει κάποιος]. Χωρίς τον σεβασµό αυτών των
ελευθεριών, οι ιστορικοί δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν τον ρόλο τους, δηλαδή την
αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας [µε κάθε τίµηµα θα πρόσθετα, όσο οδυνηρή κι αν
είναι] και µέσω αυτής να εκπληρώσουν και τις υπόλοιπες ευθύνες τους απέναντι στο
παρελθόν, το παρόν και το µέλλον της κοινωνίας τους. […] Ευτυχώς, παρά την
τρωτότητα του ιστορικού επαγγέλµατος, υπάρχει ενεργή ακόµα µια πεισµατάρικη
παράδοση ελευθερίας µεταξύ των ιστορικών, για την οποία όχι µόνο έχουν οι ίδιοι
επίγνωση, αλλά µεριµνούν για την ανανέωσή της και αγωνίζονται να την
ενδυναµώσουν».10
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