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Εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

 

Αλ κε ηε ιέμε ηζηνξία παξαπέκπνπκε (α) ζε ππνθείκελα – αηνκηθά ή 

ζπιινγηθά – ελ δξάζεη, ζηε δξάζε ηνπο, (β) ζηηο επηπηώζεηο ηεο πάλσ 

ζηα ίδηα ηα ππνθείκελα αιιά θαη ζε ηξίηνπο, ζύγρξνλνπο θαη 

κεηαγελέζηεξνπο, (γ) ζηα ζπκππθλσκέλα ζε ζεζκνύο ή νξγαληζκνύο, 

αγαζά θαη ππεξεζίεο πξντόληα απηήο ηεο δξάζεο ζε παξειζόληα ρξόλν, 

ηόηε θαίλεηαη πσο ππάξρεη έλα δνκηθό πξόβιεκα γηα θάζε ζπγγξαθέα 

ηζηνξηθώλ βηβιίσλ, γηα θάζε αθεγεηή ηνπ παξειζόληνο: πνηεο από ηηο 

πξαθηηθά άπεηξεο δξάζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο, πξαθηηθά άπεηξσλ 

ππνθεηκέλσλ ζα παξνπζηάζεη ζηελ αθήγεζή ηνπ θαη κε πνην θξηηήξην ζα 

μερσξίζεη απηέο ηηο δξάζεηο θαη ηα νκόινγα ππνθείκελα κέζα ζηε 

ζάιαζζα ησλ πξνζώπσλ θαη ησλ γεγνλόησλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ; 

Τν πξόβιεκα απηό, βεβαίσο, αλαδύεηαη όηαλ ν ηζηνξηθόο έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ άθζνλν ηζηνξηθό πιηθό ηεθκεξίσζεο ησλ πεξηγξαθώλ, ησλ 

εξκελεηώλ θαη ησλ αλαιύζεσλ ηηο νπνίεο επηδηώθεη. 

Η ηζηνξηθή επηζηήκε έρεη επηρεηξήζεη λα απνκεηώζεη απηή ηελ 

πνιππινθόηεηα κέζσ πεξηνξηζκώλ, νξίσλ, κέζα ζην ρξόλν, ηνλ ηόπν θαη 

ηνλ ηύπν δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Επηλόεζε πεξηνδνινγήζεηο θαη 

γεσγξαθηθνύο ρώξνπο πεξηραξάθσζεο ηνπ ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη, θαζώο 

επίζεο θαη θιάδνπο ηεο ηζηνξίαο. Παξόια απηά, αθόκε θαη αλ ε ρξνληθή 

                                                 
1
 Κείκελν ηεο νκηιίαο ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ εθδήισζε ηνπ Δήκνπ Σνπιίνπ θαη ηεο Εηαηξείαο 

Λνγνηερλώλ θαη Σπγγξαθέσλ Ηπείξνπ ζηελ Παξακπζηά, Τεηάξηε, 19.10.2011, κε ζέκα «Δηνλύζηνο ν 

Φηιόζνθνο, ν Παξακπζηώηεο πξνάγγεινο  ηεο εζληθήο παιηγγελεζίαο θαη ε επνρή ηνπ». 
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πεξίνδνο είλαη ζρεηηθά κηθξή, θαη ν ηόπνο πεξηνξηζκέλνο, ε δξάζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ην πιήζνο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή 

νδεγνύλ αλαγθαζηηθά ζε δηιήκκαηα επηινγώλ: ηη ζα παξνπζηαζηεί θαη ηη 

ζα παξαιεθζεί, ηη ζα νξηζηεί σο ζεκαληηθό πξόζσπν ή γεγνλόο θαη ηη ζα 

ππνβαζκηζηεί θαη κεξηθέο, κάιηζηα, θνξέο ζα απνζησπνηεζεί; 

Καζώο ηα ίρλε από ηε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζην παξειζόλ 

πξνέξρνληαη θαηά θαλόλα από πεγέο πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζε εγεηηθέο 

νκάδεο, ζε ειίη ηζρύνο, όζνη πξνζπαζνύλ λα αλαζπγθξνηήζνπλ ην 

παξειζόλ κε βάζε απηά ηα ίρλε εγθισβίδνληαη – ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα 

– ζηελ νπηηθή γσλία ηνπ νξγαληζκνύ από ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη ηα 

δηαζέζηκα ίρλε ή ηεθκήξηα, θαη ηνπ νπνίνπ νη εθπξόζσπνη πνπ ηα 

παξήγαγαλ είραλ κηα πνιύ ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, 

κηα εηθόλα από ηη ζκοπιά ηηρ εξοςζίαρ.  

Ωζηόζν, αθόκε θαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο αλαπηύζζνληαη ζπρλά 

αληηηηζέκελεο έσο ζπγθξνπζηαθέο  απόςεηο θαη επηδηώμεηο θαη αληίζεηεο 

αμηνινγήζεηο ησλ δξώκελσλ. Οη αμηνινγήζεηο απηέο ελδέρεηαη λα κελ 

έξρνληαη ζην πξνζθήλην θαη λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ίρλε, ζηα 

ηζηνξηθά ηεθκήξηα, πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ηζηνξηθόο γηα ηελ 

αλαζπγθξόηεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Απηό ηζρύεη πνιύ πεξηζζόηεξν γηα 

ηε βάζε ηεο ππξακίδαο, γηα ηε δξάζε ησλ απιώλ ππνθεηκέλσλ ζε θάζε 

ζύζηεκα εμνπζίαο, γηα ηα νπνία ηα δηιήκκαηα εκθαλίδνληαη κε πνιύ 

δηαθνξεηηθνύο όξνπο: κε όξνπο ζπκκόξθσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο 

επηινγέο ηζρπξώλ ηξίησλ, κε όξνπο επηβίσζεο ή αθαληζκνύ απέλαληη ζε 

πξσηνβνπιίεο θαηαθηεηώλ, κε όξνπο αλνκίαο ή αλνηρηήο άξλεζεο ηεο 

ππνηαγήο θαη πξνβνιήο αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ εμνπζία. 

Γηα λα ην θαηαζηήζσ ζαθέζηεξν: θαληαζηείηε γηα ιίγν ηνλ κειινληηθό 

ηζηνξηθό ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη εδώ θαη δύν ρξόληα ηελ 

Ειιάδα – θαη όρη κόλν απηή ηε ρώξα – λα πξνζπαζεί λα ηελ πεξηγξάςεη 

κε βάζε ηα ίρλε πνπ άθεζαλ κέζα ζην ρξόλν νη εθπξόζσπνη κηαο 
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παγθόζκηαο ππξακίδαο ηζρύνο, κηαο νηθνλνκηθήο ειίη πνπ ζηειερώλεη ηηο 

δηεπζύλζεηο δηεζλώλ ηξαπεδώλ,  ελόο νιηγνπσιίνπ νίθσλ αμηνιόγεζεο 

ησλ νηθνλνκηώλ ησλ ρσξώλ θαη ησλ ηξαπεδώλ, θαζώο θαη εηαηξηώλ 

αζθάιηζεο ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξεκαηνπηζησηηθό 

ζύζηεκα, κηαο πνιηηηθήο ειίη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ρσξώλ 

πνπ ηελ ζπγθξνηνύλ, θαζώο θαη κηαο εγρώξηαο, ειιεληθήο, πνιηηηθν-

νηθνλνκηθήο ειίη, θαη ηδηαίηεξα ηεο κεξίδαο ηεο πνπ είρε ηελ επζύλε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Οη αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο 

ησλ νίθσλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο Ειιάδαο, νη απνθάζεηο 

ησλ ηξαπεδώλ λα απμήζνπλ δξακαηηθά ηα επηηόθηα δαλεηζκνύ, νη 

απνθάζεηο επξσπαίσλ εγεηώλ λα αθήζνπλ ηελ θξίζε λα εμειίζζεηαη 

ζρεδόλ αλελόριεηα, νη απηηζηηθνύ ηύπνπ απνθάζεηο πνιηηηθώλ 

πξνζώπσλ ζηελ Ειιάδα λα πιήμνπλ ακνηβαία ηνπο πνιηηηθνύο ηνπο 

αληηπάινπο, ζαλ λα ήηαλ κόλνη ηνπο πάλσ ζηνλ πιαλήηε ζε κηα 

θνθνξνκαρία κε ζεαηέο κόλν ηνπο Έιιελεο, κέζσ απνγξαθώλ θαη 

αλαζεσξήζεσλ θξίζηκσλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ – όιε απηή ε δξάζε 

ππνθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηε βάζε κηαο πεξηγξαθήο θαη εξκελείαο ησλ αηηίσλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ βηώλεη απηή ε ζηηγκή ε Ειιάδα. Ο κειινληηθόο 

αλαγλώζηεο ηεο ηζηνξίαο απηήο ηεο θξίζεο, όκσο, δελ ζα κπνξέζεη κόλν 

κε απηά ηα ζηνηρεία λα θαληαζηεί ηηο επηπηώζεηο ησλ απνθάζεσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ειίη ηζρύνο γηα ην απιό ππνθείκελν πάλσ ζην νπνίν ε 

θξίζε μεζπά. Η δξάζε απηνύ ηνπ ππνθεηκέλνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ 

επηλόεζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο, όπσο ηε 

δηακόξθσζε ε ειίη ηζρύνο γηα ηνπο δηθνύο ηεο ιόγνπο θαη επηδηώμεηο, θαη 

ιηγόηεξν ζηε δηακόξθσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειίη. Μηα 

νινθιεξσκέλε, σζηόζν, αλαζύλζεζε ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο – 

δειαδή ηνπ ζεκεξηλνύ παξόληνο – ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

επηπηώζεηο ησλ απνθάζεσλ ησλ ειίη ηζρύνο ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο, 
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ζηνλ απιό θάηνηθν απηήο ηεο ρώξαο ηνπ νπνίνπ ε γλώκε νπδέπνηε 

δεηήζεθε από ηνπο δηακνξθσηέο ησλ απνθάζεσλ, ησλ νπνίσλ ηηο 

επηπηώζεηο πθίζηαηαη. Όηαλ ι.ρ. ε S&P, ε Moody’s θαη ε Fitch 

ππνβαζκίδνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο ρώξαο, ελδηαθέξνληαη γηα 

άιια πξάγκαηα, θαη πάλησο δελ ζπγθηλνύληαη από ηηο κεηώζεηο ηνπ 

εηζνδήκαηνο εθαηνκκπξίσλ Ειιήλσλ, από ηελ αθύξσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο πξννπηηθήο, από ηελ θαζίδεζε ηνπ επηπέδνπ δσήο, από 

ηελ απνςίισζε ηεο ρώξαο θαη ηελ απώιεηα αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ εμ 

αηηίαο ηεο λέαο κεηαλάζηεπζεο, από ηελ απώιεηα ηεο εζληθήο πεξηνπζίαο 

θαη ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Αθνύκε όηη ην ζεξκόκεηξν δελ ζπγθηλείηαη 

θαη δελ πξέπεη λα ζπγθηλείηαη από ηνλ ππξεηό ηνπ αζζελνύο, όηαλ ηνλ 

κεηξά. Δελ αγλννύκε όκσο όηη ηα νηθνλνκηθά ζεξκόκεηξα 

θαηαζθεπάδνληαη ππό ηηλνο, όηη κεηξνύλ κε βάζε ππνζέζεηο θαη 

εθηηκήζεηο, θαη όηη θάπνηνη πξνζδνθνύλ λα δνπλ θέξδε πίζσ από ηηο 

ελδείμεηο. 

 

Τν έξγν ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ε βίσζε ηεο επνρήο 

 

Αλ ν ηζηνξηθόο ηνπ κέιινληνο θαηνξζώζεη κέζα από ηελ έξεπλά ηνπ λα 

αλαζπγθξνηήζεη ηα ζρέδηα θαη ηηο επηδηώμεηο πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηε 

δξάζε εθπξνζώπσλ ηεο παγθόζκηαο επξσπατθήο θαη ειιεληθήο 

νηθνλνκηθν-πνιηηηθήο ειίη, αζθαιώο ζα δώζεη ζηνλ κειινληηθό 

αλαγλώζηε ηεο ηζηνξίαο ηεο θξίζεο ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη ηε 

γέλεζε ηεο θξίζεο από ηε ζθνπηά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειίη. Απηό είλαη 

ρξήζηκν, αιιά όρη επαξθέο. Δηόηη από ηελ αθήγεζή ηνπ ζα ιείπεη ε 

θξίζε, έηζη όπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή από ηελ νπηηθή γσλία ηεο βάζεο 

ηεο ππξακίδαο, έηζη όπσο βηώλεηαη από ηα εθαηνκκύξηα ησλ Ειιήλσλ 

πνπ είλαη αλαγθαζκέλνη λα πξνζαξκόζνπλ ηηο δσέο ηνπο ζηηο απνθάζεηο 

ησλ ειίη ηζρύνο. Τν πώο βηώλεη ηελ θξίζε ην ππνθείκελν πνπ εμνληώλεηαη 
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από ηηο απνθάζεηο – δειαδή από ηε δξάζε - ησλ ειίη, πώο ηε βηώλεη ην 

ππνθείκελν πνπ θαξαδνθεί λα πινπηίζεη από ηε δπζηπρία ηνπ άιινπ, πώο 

ηε βηώλεη ην ππνθείκελν ηνπ νπνίνπ ε επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε δελ επεξεάδεηαη από ηελ θξίζε, είλαη θαη απηό ηζηνξία ηεο 

θξίζεο. Όπσο ηζηνξία ηεο θξίζεο είλαη θαη ην είδνο ηεο δξάζεο πνπ 

ππξνδνηεί ζηνπο δηαθόξνπο ηύπνπο ππνθεηκέλσλ ην βίσκα ηεο θξίζεο: 

πξνζαξκνγή – παζεηηθή ή επηζεηηθή – δηακαξηπξία, θπγή, θαηάζιηςε ή 

απηνθηνλία. Ο αγέλλεηνο αθόκε Έιιελαο πνπ ην 2050 ζα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαβάδεη ηζηνξηθά βηβιία, έρεη δηθαίσκα λα κάζεη θαη απηή ηελ πηπρή 

ηεο ηζηνξίαο ηεο θξίζεο. Γηα λα ηε κάζεη, θάπνηνο πξέπεη λα ηε γξάςεη 

θαη θάπνηνο άιινο λα ηε δηδάμεη. 

Απηή ε ζέζε είλαη κηα παηδαγσγηθή πεπνίζεζε, κηα θαλνληζηηθή 

παηδαγσγηθή ηνπνζέηεζε. Έρεη ζρέζε ηόζν κε ην πεξηερόκελν – ην ηι ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο – όζν θαη κε ην πώρ. Γηαηί αλ ν θεληξηθόο 

ζηόρνο θάζε ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαη ην θεληξηθό δηαθύβεπκα θάζε 

δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν είλαη ε θαηαλόεζε κηαο επνρήο 

ζην ζύλνιό ηεο, ηόηε ε ηζηνξηθή αθήγεζε δελ κπνξεί παξά λα 

πεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο δηαιεθηηθήο, ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα 

ζηελ θνξπθή θαη ηε βάζε ηεο ππξακίδαο θαη ην ζηνηρείν ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε νληόηεηεο – ειίη, νξγαληζκνί, ιανί – πνπ 

βξίζθνληαη ζε επαθή. Καιώο ή θαθώο ε κνίξα έξημε ηνπο Έιιελεο κέζα 

ζε κηα ελδηαθέξνπζα πεξηνρή ηνπ πιαλήηε. Δελ είρακε ηελ ηύρε ή ηελ 

αηπρία ηεο απνθνπήο θαη ηεο απνκόλσζεο από ηνπο «άιινπο». Καη ε 

ζρέζε κε ηνπο «άιινπο» κεξηθέο θνξέο είλαη νκαιή, άιιεο θνξέο όκσο 

είλαη αλώκαιε. Τν παξάδεηγκα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Δηνλπζίνπ ελαληίνλ 

ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο ην 1611 είλαη ελδηαθέξνλ από ηζηνξηθν-

δηδαθηηθήο πιεπξάο, επεηδή καο επηηξέπεη λα δνύκε θαη λα θαηαλνήζνπκε 

έλα θαζεζηώο – ελ πξνθεηκέλσ ην νζσκαληθό – από ηε ζηάζε θαη ηε 

δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απνηεινύζαλ ηε βάζε ηεο ππξακίδαο ηνπ. 
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Οζσκαληθή ηζηνξία δελ είλαη κόλνλ ε πεξηγξαθή ησλ πξνζώπσλ, ησλ 

δνκώλ θαη ηεο δξάζεο ησλ κεραληζκώλ ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο. Είλαη 

θαη ε αληίδξαζε απέλαληη ζε απηά ηα πξόζσπα, ηηο δνκέο θαη ηηο δξάζεηο. 

Τν δηθαίσκα ηνπ καζεηή γηα κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ παξειζόληνο 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη ην δηθαίσκα ζηε γλώζε θαη ηελ 

θαηαλόεζε εθείλεο ηεο πηπρήο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αληίδξαζε απέλαληη ζε έλα θαζεζηώο, ζε όπνην επίπεδν θαη αλ απηή 

εθθξάδεηαη. Απηό είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε ην παηδαγσγηθό επηρείξεκα κε 

ην νπνίν λνκηκνπνηείηαη πιήξσο ε παξνπζία ηνπ Δηνλπζίνπ θαη ηεο 

εμέγεξζεο ηνπ 1611 ζηε ζρνιηθή αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. 

Η εμνξία ηνπ Δηνλπζίνπ θαη ηεο εμέγεξζεο ηνπ 1611 από ηα ζρνιηθά 

βηβιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο, θαη κάιηζηα δηαρξνληθά, εξκελεύεηαη 

κέζσ ηεο αληίιεςεο πνπ έρνπλ νη ζπληάθηεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη 

ζπγγξαθείο ησλ εγρεηξηδίσλ γηα ην ζθνπό θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Φαίλεηαη πσο ν Δηνλύζηνο, θαη καδί κε απηόλ 

θαη άιινη νκντδεάηεο ηνπ θιεξηθνί ηεο ίδηαο ηζηνξηθήο πεξηόδνπ ή 

αξγόηεξα, ήηαλ ελνριεηηθόο όρη κόλνλ γηα ην νζσκαληθό ζύζηεκα 

εμνπζίαο, αιιά θαη γηα άιινπο, κε-Οζσκαλνύο, κεηαγελέζηεξνπο. Γηαηί 

άξα γε; 

 

Ιδεολογικέρ παπάμεηποι ζηην αναζςγκπόηηζη ηος παπελθόνηορ 

 

Τξία είλαη ηα ηδενινγηθά πιαίζηα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ιζηνξίαο πνπ ζπξώρλνπλ ηνλ Δηνλύζην σο ηζηνξηθό ππνθείκελν ζην 

πεξηζώξην ησλ ζειίδσλ ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ.  

Τν πξώην έρεη ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε επίζεκε 

εθθιεζία, δειαδή ε ππνρξεσκέλε λα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα 

ζπγθαηνίθεζεο κε ηελ νζσκαληθή εμνπζία νξζόδνμε εθθιεζηαζηηθή 

δηνίθεζε, σο κηα δηαξθήο αληη-νζσκαληθή απειεπζεξσηηθή δύλακε. Τν 
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Παηξηαξρείν θαη ην εθθιεζηαζηηθό ηνπ δίθηπν ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή 

επηθξάηεηα ήηαλ ππνρξεσκέλν λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηε ζνπιηαληθή 

εμνπζία κε ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηεο, θαη ζηηο ελίνηε αλαηξεπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ησλ πηζηώλ. Σε θάζε πεξίπησζε ήηαλ αδύλαηνλ γηα ηελ 

εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε λα επινγεί επηζήκσο εμεγέξζεηο θαη 

ακθηζβεηήζεηο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ρσξίο λα ζεσξεζεί όηη 

ππνλνκεύεη ε ίδηα ηελ pax ottomana. Απηό ζεκαίλεη όηη ε επίζεκε 

εθθιεζία, ην παηξηαξρείν θαη ην δίθηπό ηνπ, δελ είρε άιιε επηινγή παξά 

λα θαηαδηθάδεη – ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ξεηνξηθήο - θάζε θίλεκα 

έκπξαθηεο ακθηζβήηεζεο ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο ην νπνίν 

εθδεισλόηαλ κεηαμύ ησλ πηζηώλ, ηδηαίηεξα όηαλ νη πξσηεξγάηεο θαη νη 

ππνθηλεηέο ηεο εμέγεξζεο ήηαλ θιεξηθνί. Από ηε ζθνπηά ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη ηελ επίζεκε 

εθθιεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο σο 

απειεπζεξσηηθή δύλακε, δεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά από αληηθάζεηο, 

αληηλνκίεο θαη ακεραλίεο: πξέπεη λα εμεγήζεη ηελ θξηηηθή πνπ εθ ησλ 

πξαγκάησλ είλαη ππνρξεσκέλε ε εθθιεζηαζηηθή εγεζία λα αζθήζεη 

ελαληίνλ ησλ απειεπζεξσηηθώλ θηλεκάησλ, θαη ηαπηόρξνλα λα 

παξνπζηάζεη ηόζν ηα θηλήκαηα όζν θαη ηνλ θνξέα ηεο θαηαδίθεο, ην 

Παηξηαξρείν, σο εζληθν-απειεπζεξσηηθή δύλακε πνπ ακθηζβεηεί ηελ 

νζσκαληθή ηάμε πξαγκάησλ. Απηό είλαη από πνιύ δπζρεξέο έσο 

αδύλαηνλ. Η εύθνιε ιύζε: γεγνλόηα θαη πξόζσπα ησλ νπνίσλ ε 

ζπκπεξίιεςε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα εγρεηξίδηα ζα 

πξνθαινύζε ηδενινγηθή ακεραλία, ινγνθξίλνληαη. Με άιια ιόγηα, ν 

ζπληάθηεο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ν ζπγγξαθέαο ησλ 

ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ πξνζαξκόδεηαη ζηελ εμήο ινγηθή: αλ είλαη κέζσ 

ηεο αλαθνξάο ζηελ εμέγεξζε ηνπ Δηνλπζίνπ λα θινληζηεί ε εκπηζηνζύλε 

ηνπ καζεηή ζηνλ απειεπζεξσηηθό ξόιν ηεο επίζεκεο εθθιεζηαζηηθήο 
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δηνίθεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ηόηε είλαη 

πξνηηκόηεξν λα κελ δηδαρζεί ε ελόηεηα απηή. 

Τν δεύηεξν πιαίζην αθνξά κηα ζρνιή ηζηνξηθήο θαη θνηλσληνινγηθήο 

ζθέςεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε δξάζε ζηελ ηζηνξία θαη νη 

πξσηαγσληζηέο ηεο πξνζδηνξίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο από ηελ 

νηθνλνκία θαη παξαπέκπνπλ ζε αληίζηνηρα αηηήκαηα. Σην πιαίζην απηό ε 

εμέγεξζε ηνπ Δηνλπζίνπ θαηά ηνπ νζσκαληθνύ θαζεζηώηνο θαη ε 

ακθηζβήηεζε ηεο νζσκαληθήο ηζρύνο πξνβιέπεηαη λα εθδειώλεηαη από 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ είλαη θνξείο νηθνλνκηθώλ 

ξόισλ, θαη πάλησο όρη από θιεξηθνύο. Σην πιαίζην απηήο ηεο ζεσξίαο νη 

δπλάκεηο ηνπ θαζεζηώηνο ππνζηεξίδνπλ ην status quo, επεηδή έρνπλ 

επελδύζεη ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα ζε απηό, ελώ νη εμεγεξκέλνη θαη νη 

ακθηζβεηίεο επηρεηξνύλ λα ην αλαηξέςνπλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Με βάζε απηή ηε ζεσξία εμεγέξζεηο γηα 

άιινπο ιόγνπο δελ πξνβιέπνληαη. Έηζη ι.ρ. ε εμέγεξζε πνπ νξγαλώλεηαη 

θαη ππνθηλείηαη από έλαλ θιεξηθό θαη ζηνρεύεη ζηελ ειεπζεξία θαη 

αλεμαξηεζία από ηελ νζσκαληθή δνπιεία, νδεγεί ηνπο νπαδνύο ηεο ελ 

ιόγσ ζρνιήο ζε ακεραλία. Αλ ζε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν ππάξρνπλ 

θαηλόκελα, αο πνύκε εμεγέξζεηο, πνπ δελ κπνξνύλ λα ππαρζνύλ a priori 

ζην πξνζδηνξηζκέλν ζρήκα, ηόηε απηά ηείλνπλ λα ζπζηάδνληαη ράξηλ ηεο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ πιαηζίνπ. Τν ελνριεηηθό, απηό πνπ δελ βξίζθεηαη ζε 

ζπκβαηόηεηα κε ην ηδενινγηθό πιαίζην γηα ην πνηνο θηλεί ηα λήκαηα ηεο 

εμέιημεο ζηελ ηζηνξία, απνκαθξύλεηαη από ηελ εηθόλα. Είλαη ζαλ λα κελ 

ππάξρεη, κπαίλεη ζην πεξηζώξην, γηα λα κελ ακθηζβεηεζεί ην πιαίζην. Τα 

γεγνλόηα νθείινπλ λα ππνρσξήζνπλ κπξνζηά ζηε ζεσξία. 

Τν ηξίην πιαίζην αθνξά κηα αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα έρνπλ αμία, εθόζνλ απηά 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε θαηαζηάζεσλ θαη 

πξαθηηθώλ ηνπ παξόληνο. Σύκθσλα κε ηνπο νπαδνύο απηήο ηεο ζρνιήο 
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ζθέςεο, αλ ππάξρνπλ ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη πξσηαγσληζηέο πνπ δελ 

είλαη ζπκβαηά κε έλα παξνληηθό ηδεώδεο, ζην νπνίν πηζηεύνπλ νη 

ζπληάθηεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ αλαιπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, ηα γεγνλόηα απηά δελ έρνπλ αθεγεκαηηθή αμία. Αλ ην 

ηδεώδεο πνπ επηδηώθνπλ νη ζπληάθηεο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

θαη αθνινπζνύλ νη ζπγγξαθείο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ είλαη ε 

πνιππνιηηηζκηθή εηξήλε, ηόηε απηνί ελδέρεηαη λα κπνπλ ζηνλ πεηξαζκό 

λα ππνβαζκίζνπλ ή θαη λα απνζησπήζνπλ ηειείσο γεγνλόηα θαη πξόζσπα 

πνπ αμηνινγνύληαη σο κε ζπκβαηά κε ην παηδαγσγηθό ηδεώδεο πνπ 

πξεζβεύνπλ. Αλ είλαη θάηη βέβαην κε ηελ εμέγεξζε ηνπ 1611, απηό είλαη 

όηη ν Δηνλύζηνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πξόζσπν πνπ πξνσζνύζε 

ηελ ηδέα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο Ηπείξνπ θαη πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ 

εηξεληθή ζπλύπαξμε Τνύξθσλ θαη Ειιήλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ. Ο 

Δηνλύζηνο δελ ζθεθηόηαλ κε όξνπο ηζόηηκσλ πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, 

αιιά κε όξνπο θαηάθηεζεο ηεο πεξηνρήο θάπνηνπο πνπ έγηλαλ δηα ηεο 

βίαο αθέληεο, θαη απειεπζέξσζήο ηεο από εθείλνπο πνπ ηώξα είλαη 

ππόδνπινη θαη πξέπεη λα γίλνπλ ειεύζεξνη. Η πηζαλόηεηα λα «θνπεί» ην 

ελ ιόγσ πξόζσπν ή γεγνλόο από ηε δηδαθηέα ύιε σο αζύκθνξν γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηνπ πνιππνιηηηζκνύ από ζπληάθηεο αλαιπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζπγγξαθείο εγρεηξηδίσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο 

πνπ επηζπκνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζηνξία σο κνριό γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ παηδαγσγηθνύ ηνπο ηδεώδνπο είλαη ηόηε αξθεηά 

εληζρπκέλε. 

 

Εν είδη ζςμπεπάζμαηορ 

 

Η εμέγεξζε ηνπ 1611 ζηελ Ήπεηξν ζπληζηά έλα ηζηνξηθό γεγνλόο πνπ 

παξόηη ηνπηθό, ζε ό,ηη αθνξά ηε γεσγξαθηθή ηνπ ηνπνζέηεζε ζε ζρέζε 

κε ην θέληξν ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο, αθνξά θεληξηθέο πηπρέο ηνπ 
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θαζεζηώηνο θαη κε ηελ έλλνηα απηή απνηειεί γεγνλόο ζρεηηδόκελν άκεζα 

κε ηελ pax ottomana. Ωο ηέηνην δελ κπνξεί εύθνια λα πεξάζεη 

απαξαηήξεην από ηνλ ηζηνξηθό ηεο επνρήο εθείλεο θαη από ηνλ 

αλεμάξηεην ζπληάθηε ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγγξαθέα 

ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ γηα ην ζεκεξηλό ειιεληθό ζρνιείν. Ωο 

εμέγεξζε πνπ απείιεζε, έζησ θαη πξνζσξηλά, ηε ζνπιηαληθή εμνπζία 

ζηελ Ήπεηξν ζεκαηνδνηεί θαη εθθξάδεη ηελ κε-απνδνρή ηεο pax 

ottomana ζηελ πεξηνρή θαη ηελ απόπεηξα βίαηεο αλαηξνπήο ηεο. Γηα πνην 

ιόγν ηόηε ε απνηπρεκέλε επαλάζηαζε ηνπ Δηνλπζίνπ δελ θηάλεη ζηηο 

ζειίδεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηεο Ιζηνξίαο; 

 

Σπλνςίδνληαο όζα πξνεγήζεθαλ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε απνζηώπεζε 

ηεο εμέγεξζεο ηνπ 1611 ζηελ Ήπεηξν εληάζζεηαη ζε έλα από ηα εμήο ηξία 

πιαίζηα ζρνιηθήο ηζηνξηθήο αθήγεζεο:  

Σην πξώην ε απνζηώπεζε εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη ε ζηάζε ηεο 

επίζεκεο εθθιεζίαο απέλαληη ζην θίλεκα ηνπ Δηνλπζίνπ δελ είλαη 

ζπκβαηή κε ηελ εηθόλα γηα κηα δηαξθώο θαη πξνγξακκαηηθά 

απειεπζεξσηηθή εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε πνπ επηρεηξεί λα πεξάζεη έλα 

απινπζηεπηηθά θαη λνκηκνπνηεηηθά ζθεπηόκελν ζρνιείν αλαθνξηθά κε ην 

παξειζόλ. Τν γεγνλόο όηη ν ππνθηλεηήο ηεο εμέγεξζεο είρε ζπλελλνήζεηο 

κε εθπξνζώπνπο ηεο Δπηηθήο εθθιεζίαο – δειαδή κε ηνλ εθθιεζηαζηηθό 

αληίπαιν - θάλεη αθόκε πην δύζθνιε ηελ αλαγλώξηζε ηεο δξάζεο ηνπ σο 

απειεπζεξσηηθήο δξάζεο. Τν γεγνλόο, επίζεο, όηη ην θίλεκα ηνπ 

Δηνλπζίνπ δελ ελζνπζίαζε κεξίδα ησλ Φξηζηηαλώλ ηεο πόιεο ησλ 

Ισαλλίλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλώηεξνπ θιήξνπ θαη ηεο 

εύπνξεο ηάμεο πνπ είραλ βξεη έλα modus vivendi κε ηελ νζσκαληθή 

εμνπζία, θέξλεη ζε ακεραλία έλα ζρνιείν πνπ παξνπζηάδεη ηελ θνηλόηεηα 

ησλ Φξηζηηαλώλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Τνπξθνθξαηίαο σο ζπκπαγή, 

εληαία θαη εληαία θνηλόηεηα κε δηαξθή απειεπζεξσηηθή δηάζεζε. 
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Σην δεύηεξν πιαίζην ε απνζηώπεζε νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε 

εμέγεξζε δελ έρεη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο εμέγεξζεο έηζη όπσο 

ηελ πξνβιέπεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηεο ζύγθξνπζεο θαη ηεο πάιεο 

αλάκεζα ζε ηζηνξηθά ππνθείκελα, ηδηαίηεξα όηαλ απηή ε ζεσξία δηεθδηθεί 

κνλνπσιηαθή ζέζε ζηελ ηζηνξηνγξαθία. Αλ ππάξρνπλ εμεγέξζεηο πνπ δελ 

ηηο πξνβιέπεη ε ζεσξία, ηόηε ηα ελδερόκελα είλαη δύν: ή ε ζεσξία πξέπεη 

λα δηνξζσζεί ή πξέπεη λα αγλνεζνύλ νη εμεγέξζεηο. Οξηζκέλνη θαίλεηαη 

όηη θιίλνπλ πξνο ην δεύηεξν ζθέινο ηνπ δηιήκκαηνο. 

Σην ηξίην πιαίζην ε απνζηώπεζε ζρεηίδεηαη κε κηα δηεζληζηηθή ηδέα πνπ 

θαηά ηε γλώκε ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο νθείιεη λα ππεξεηεί ε ηζηνξία. 

Σύκθσλα κε ηελ ηδέα απηή, επηδίσμε ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ηζηνξίαο είλαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο νη εηξεληθέο πιεπξέο 

ηεο ζπγθαηνίθεζεο Ειιήλσλ θαη Τνύξθσλ, Φξηζηηαλώλ θαη 

Μνπζνπικάλσλ, ζην πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθήο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, θαη όρη νη αξλεηηθέο. Ο ιόγνο γηα κηα ηέηνηα επηιεθηηθή 

πεξηγξαθή ηεο νζσκαληθήο πξαγκαηηθόηεηαο είλαη, πάληνηε ζύκθσλα κε 

ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζέζεο απηήο, όηη νη ζπγθξνπζηαθέο πηπρέο 

ελδέρεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηα ζηεξεόηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ 

ερζξνπάζεηα κεηαμύ ησλ καζεηώλ ησλ εκπιεθόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ θαη λα αθπξώζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηξήλε θαη ηε 

θηιία κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ ιαώλ. Είλαη θαη εδώ πξνθαλέο όηη ε ηζηνξία 

θαη ε δηδαζθαιία ηεο γίλεηαη εμ αξρήο αληηιεπηή σο ζεξαπαηλίδα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίαο, σο εξγαιείν ζηελ ππεξεζία ηεο 

λνκηκνπνίεζεο πνιηηηθν-ηδενινγηθώλ επηινγώλ ηνπ παξόληνο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ πνιππνιηηηζκνύ σο ζύγρξνλνπ 

κνληέινπ νξγάλσζεο ησλ εζληθώλ θξαηώλ. 

Καζώο ην ηειεπηαίν ηδενιόγεκα είρε θαηαζηεί πξηλ από ηελ εκθάληζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρώξα καο θπξίαξρε πνιηηηθή ξεηνξηθή, ε 

θξηηηθή ηνπ κπνξεί λα λνεζεί ηαπηόρξνλα σο επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα 



 12 

γηα ηε ζεσξεηηθή ηνπ απνδόκεζε, αιιά θαη σο πνιηηηθή πξάμε 

ακθηζβήηεζεο ηεο θπξίαξρεο ζηελ θνξπθή ηεο θνηλσληθν-πνιηηηθήο 

ππξακίδαο ηδενινγίαο ηνπ πνιππνιηηηζκνύ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

Η αλαθνξά ζηελ εμέγεξζε ηνπ 1611 κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ε 

ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ λα εξεπλήζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο θαη 

ηεο εζληθήο ηζηνξίαο γύξσ από ην ζέκα απηό, από κόλεο ηνπο 

ακθηζβεηνύλ ηηο αθόινπζεο παξαδνρέο κηαο εηξεληθήο, αλεθηηθήο, 

πνιππνιηηηζκηθήο νζσκαληθήο ηάμεο πξαγκάησλ: 

 

1. Η εμέγεξζε ιακβάλεη ρώξα πεξίπνπ δηαθόζηα ρξόληα κεηά ηελ 

θαηάιεςε ηεο Ηπείξνπ από ηνπο Οζσκαλνύο. Θα ήηαλ αδύλαην 

γηα ην Δηνλύζην λα νξγαλώζεη έλα ηέηνηαο έθηαζεο θίλεκα, αλ νη 

ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο δνύζαλ νη ξσκηνί ηεο πεξηνρήο ήηαλ 

ππνθεξηέο έσο θαιέο. Καη νη ζπλζήθεο δελ είλαη κόλνλ 

νηθνλνκηθέο. 

2. Η απόθξνπζε ηεο εμέγεξζεο θαη ε ηειηθή ηεο απνηπρία εγθαηληάδεη 

έλα κεγάιν θύκα αληηπνίλσλ - ζθαγώλ θαη εθηνπίζεσλ - ζηελ 

πεξηνρή, θάηη πνπ είλαη αζύκβαην κε ηελ εηθόλα κηαο αλεθηηθήο 

θεληξηθήο εμνπζίαο απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή 

εηεξόηεηα. 

3. Η εκπέδσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ Σνπιηάλνπ ζηελ Ήπεηξν αθνξά θαη 

ηε ζηνηρεηώδε ειεπζεξία ηνπ ξσκηνύ λα κπνξεί λα δεη κέζα ζηε 

ζξεζθεπηηθή ηνπ θνηλόηεηα. Τν θύκα βίαησλ εμηζιακηζκώλ πνπ 

εγθαηληάδεη ε θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο θαη πνπ ζπλερίδεηαη κε 

δηαθνπέο κέρξη ηνλ 18
ν
 αηώλα, θαζηζηά ζαθέο όηη ην νζσκαληθό 

θαζεζηώο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πνιύ ιηγόηεξν αλεθηηθό από 

ό,ηη παξνπζηάδεηαη από ζεκεξηλνύο επηγόλνπο θαη ηνπο πκλεηέο 
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ηνπ ζηα πιαίζηα αλαβάζκηζεο ηεο Τνπξθίαο σο δηάδνρνπ θξάηνπο 

ην νπνίν αλέθαζελ, ππνηίζεηαη, ππεξαζπηδόηαλ ζεκεξηλέο 

επξσπατθέο αμίεο. 

4. Τν γεγνλόο όηη ν νξγαλσηήο θαη ε ςπρή ηεο εμέγεξζεο, ν 

Δηνλύζηνο, ήηαλ θιεξηθόο, θέξλεη ζε δύζθνιε ζέζε όζνπο ζα 

επηζπκνύζαλ λα εκθαλίζνπλ όρη κόλν ηελ θεληξηθή εθθιεζηαζηηθή 

δηνίθεζε, αιιά ηνλ θιήξν ζπιιήβδελ σο ζπλεξγάηε θαη ζηήξηγκα 

ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο κε ην επηρείξεκα όηη ε εθθιεζία 

ζπλδηνηθνύζε κε ην Σνπιηάλν. Μηα ηέηνηα, ερζξηθή απέλαληη ζηνλ 

θιήξν γηα ηδενινγηθνύο ιόγνπο, ηζηνξηθή αθήγεζε αδπλαηεί λα 

δηαθξίλεη όρη κόλν αλάκεζα ζηελ εθ ησλ πξαγκάησλ δηπιή 

ζηξαηεγηθή ηνπ Παηξηαξρείνπ, αιιά θαη αλάκεζα ζηνλ αλώηεξν 

θαη ηνλ θαηώηεξν θιήξν, όπσο επίζεο αδπλαηεί λα ιάβεη ππόςε ηηο 

αληηζέζεηο ζηηο ηάμεηο ηνπ αλώηεξνπ θιήξνπ. Οη πξώηεο εμεγέξζεηο 

ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ν Δηνλύζηνο ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηώλα 

ζπκπίπηνπλ κε ηνλ νξηζκό ηνπ σο κεηξνπνιίηε Λαξίζεο θαη 

Τξίθθεο. Ο Δηνλύζηνο αλήθεη ζηνλ αλώηεξν θιήξν. 

5. Τν θίλεκα ηνπ Δηνλπζίνπ ην 1611 δελ ρσξάεη κέζα ζηα ζηελά 

πιαίζηα κηαο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ηεο εμέγεξζεο, ε νπνία ζπλδέεη 

ηελ ακθηζβήηεζε ηεο εμνπζίαο κε ηελ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ησλ 

θηλεκαηηώλ. Η ηζηνξία αιιά θαη ην παξόλ έρεη λα δείμεη αξθεηά 

παξαδείγκαηα νηθνλνκηθά εμαζιησκέλσλ πνπ δελ εμεγείξνληαη, 

θαζώο επίζεο παξαδείγκαηα εμεγεξκέλσλ πνπ δελ είλαη νηθνλνκηθά 

εμαζιησκέλνη. Η εμέγεξζε ηνπ 1611 έρεη κέζα ηεο εθηόο από ην 

νηθνλνκηθό, θαη ην ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

απειεπζέξσζεο, ηεο πξσηνβνπιίαο γηα αθύξσζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εμνπζίαο ηνπ Σνπιηάλνπ πάλσ ζηηο δσέο ησλ ξαγηάδσλ, ηεο 

αλαηξνπήο ηεο πνιηηηζκηθήο ππξακίδαο, ηεο ηεξαξρίαο πνπ 

επέβαιιε ην θαζεζηώο ζηνπο ξσκηνύο. Αλ ν Σνπιηάλνο 
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εθπξνζσπνύζε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο επνρήο ιόγσ ηεο 

παληαρνύ παξνπζίαο ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, ζηξαηησηηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο εμνπζίαο ηνπ, ηόηε ν Δηνλύζηνο θαη νη επαλαζηάηεο 

ηνπ ήηαλ εθείλνη πνπ ακθηζβήηεζαλ, κε κεγάιν θόζηνο βεβαίσο, 

ηελ πνιηηηζκηθή λόξκα ηεο επνρήο θαη επηρείξεζαλ λα βγνπλ από 

ηελ ζνπιηαληθή νκπξέια θάησ από ηελ νπνία – θαη κόλν θάησ από 

απηή - ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα νξγαλώζνπλ ηε δηθή ηνπ πνιηηηζκηθή 

δσή. 

 

Μηα παηδαγσγηθή αληίιεςε πνπ ζέιεη ηελ ηζηνξία θαη ηε δηδαζθαιία 

ηεο ζεξαπαηλίδα ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη ηεο ηξέρνπζαο 

πνιηηηθήο δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηε από κηα ηζηνξία όπσο ηε δήζακε ζε 

ρώξεο ηεο Επξώπεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηνλ δεύηεξν 

παγθόζκην πόιεκν. Δελ δηαθέξεη επίζεο από ηελ ηζηνξία όπσο ηε 

δήζακε παιηόηεξα ζην ειιεληθό ζρνιείν σο «εζληθά νξζή» ηζηνξία, 

σο αθήγεζε ζπκβαηή κε ηελ ηξέρνπζα πνιηηηθν-ηδενινγηθή 

νξζνθξνζύλε. Όηαλ ε ζρνιηθή ηζηνξία θαη ε ηζηνξηθή αθήγεζε ζην 

ζρνιείν ππαθνύεη ζε «ηδέεο» θαη «ηδενινγίεο», πέξα από ηε βαζηθή 

ηεο απνζηνιή λα βνεζήζεη ην καζεηή λα θαηαλνήζεη ηελ ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην παξόλ, παύεη πιένλ λα έρεη 

ζεκαζία αλ νη πνιηηηθέο «ηδέεο» πνπ απηή ππεξεηεί είλαη θαιέο ή 

θαθέο. «Σηδεξσκέλε ηζηνξία» πξνο ηε κία ή ηελ άιιε θαηεύζπλζε δελ 

δηεπθνιύλεη, κάιινλ εκπνδίδεη ηελ θαηαλόεζε ηνπ παξειζόληνο. Αλ 

ην ζρνιείν έρεη σο ζηόρν και ηε δηακόξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηθώλ ζηάζεσλ ηνπ καζεηή γηα ην παξόλ, κπνξεί λα ην πξάμεη κε 

ηε βνήζεηα ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηε θαη ηεο πνιηηηθήο παηδείαο. Η 

ηζηνξία δελ πξνζθέξεηαη γηα ηέηνηεο αζθήζεηο. Είλαη έλα κάζεκα πνπ 

πξέπεη λα δηδάζθεηαη από ειεύζεξα ζθεπηόκελνπο αλζξώπνπο ζε 

ειεύζεξα ζθεπηόκελνπο καζεηέο, από δαζθάινπο πνπ ελδηαθέξνληαη 
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όρη λα ζηεξίμνπλ ή λα απνδνκήζνπλ ην παξνληηθό πνιηηηθν-

ηδενινγηθό θαζεζηώο, αιιά λα δηδάμνπλ ηη ζπλέβε, πόηε, πνύ, γηα πνην 

ιόγν, κε πνηνπο, θαη πώο απηό ζπλδέεηαη, αλ ζπλδέεηαη, κε άιια 

γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ηελ ίδηα επνρή, αιιά θαη κεηά, κέρξη ην 

παξόλ.  

Ο Δηνλύζηνο, σο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ ζηε ζρνιηθή ηζηνξία, είλαη 

ζήκεξα ζύκα ηδενινγηθώλ ζθνπηκνηήησλ, θαζώο ε πεξίπησζή ηνπ 

δύζθνια ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ηδενινγηθή ηάμε ηνπ παξόληνο. Αο 

ειπίζνπκε όηη ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ειεπζεξίαο πνπ ην ίδην ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπο δίλεη λα 

αμηνπνηνύλ θαη άιιεο πεγέο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη αο 

ειπίζνπκε όηη νη δεισηέο δηεπζπληέο θαη ζρνιηθνί ζύκβνπινη πνπ ζα 

ζειήζνπλ λα αζθήζνπλ έιεγρν ζηηο άιιεο πεγέο γηα λα δηαπηζηώζνπλ 

αλ απηέο είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή νξζόηεηα 

ζηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαλύνπκε, ζα ζπαλίδνπλ. Γηαηί αλ ε 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ε παγθνζκηνπνίεζε, ηηο νπνίεο κέρξη ρζεο 

επηζήκσο πκλνύζακε, κεηαθξάδνληαη ηειηθά ζε ζπκπίεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Ειιήλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ 

ιίγνη ζα βξεζνύλ πιένλ πξόζπκνη λα ππεξαζπίδνληαη ηα δύν απηά 

ηδεώδε γηα ην ειιεληθό ζρνιείν. 

 

Εθηόο, όκσο, από ηηο αηηίεο ηεο απνζηώπεζεο, ππάξρεη θαη ε ξεηνξηθή 

ηεο, δειαδή ν ιόγνο κέζσ ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε δηθαηνιόγεζε ηεο 

απνπζίαο ηεο εμέγεξζεο ηνπ 1611 από ηα ζρνιηθά βηβιία. Η ξεηνξηθή 

απηή, κάιηζηα, είλαη θνηλή θαη γηα ηα ηξία πιαίζηα κέζα από ηα νπνία 

πεξηζσξηνπνηείηαη ν Δηνλύζηνο σο ηζηνξηθό ππνθείκελν. Τέζζεξα είλαη ηα 

πην γλσζηά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ απνινγεηηθνύ ιόγνπ ππέξ ηεο 

απνζηώπεζεο. Σην πξώην γίλεηαη επίθιεζε ηεο απνπζίαο επαξθνύο 
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ηζηνξηθήο γλώζεο γηα ηελ εμέγεξζε ηνπ 1611, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή 

ε ζπκπεξίιεςε ελόο επηζηεκνληθά γλσζηνύ γεγνλόηνο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Σην δεύηεξν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηνπηθόηεηα ηνπ 

γεγνλόηνο, κε ηελ πξνζζήθε όηη ε εμέγεξζε κεγαινπνηείηαη από 

κεηαγελέζηεξνπο ηνπηθνύο ινγίνπο γηα ιόγνπο ηνπηθνύ παηξησηηζκνύ θαη 

όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα επξόθεηην απιώο έλα από ηα πνιιά 

απνηπρεκέλα θηλήκαηα ελαληίνλ ηεο ζνπιηαληθήο  εμνπζίαο εθείλε ηελ 

επνρή. Σπλεπώο, σο ηνπηθό γεγνλόο πεξηνξηζκέλεο αμίαο γηα ηελ πνξεία 

ηνπ ειιεληζκνύ ζην ζύλνιό ηνπ δελ κπνξεί λα ζπληζηά ζηνηρείν ηεο 

εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο.  

Σην ηξίην πιαίζην γίλεηαη επίθιεζε ηεο αλάγθεο γηα θαιή γεηηνλία θαη 

δηεζλή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ιαώλ, θάηη πνπ δελ ππεξεηείηαη κε ηελ 

αλαθνξά ζε αηκαηεξέο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ Ειιήλσλ θαη Τνύξθσλ. Σην 

ίδην πιαίζην γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηελ αγξηόηεηα ηεο εμέγεξζεο θαη 

ζηελ παξαβίαζε εθ κέξνπο ησλ εμεγεξκέλσλ ησλ θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο 

πνπ είλαη ζήκεξα γλσζηνί σο αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Είλαη ην ίδην 

επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη από νξηζκέλνπο ππεξπξνζαξκνζκέλνπο ζηα 

ηδεώδε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηζηνξηθνύο θαη παηδαγσγνύο, 

δηδαθηηθνιόγνπο ηεο ηζηνξίαο, κε ηελ πξόηαζε λα δηδαρζεί ε άισζε ηεο 

Τξηπνιηηζάο σο παξάδεηγκα γελνθηνλίαο. Σην ηέηαξην πιαίζην ξεηνξηθήο 

γηα ηελ δηθαηνιόγεζε ηεο απνπζίαο ηνπ Δηνλπζίνπ από ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα γίλεηαη κλεία ζην γεγνλόο όηη ε εμέγεξζε απέηπρε θαη όηη εμ 

αηηίαο ηεο απνηπρίαο ηεο επέθεξε γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο πεξηνρήο πην 

νδπλεξέο ζπλέπεηεο δνπιείαο ζε ζύγθξηζε κε εθείλεο πνπ ππήξραλ πξηλ 

από ηελ εμέγεξζε, κε αλαθνξά ζηηο ζθαγέο ρξηζηηαληθνύ πιεζπζκνύ πνπ 

αθνινύζεζαλ θαη ζηνπο βίαηνπο εμηζιακηζκνύο πνπ επηβιήζεθαλ 

αξγόηεξα. Είλαη πξνθαλέο όηη έλα παξόκνην επηρείξεκα κπνξεί λα 

δηαηππσζεί κόλνλ από αλζξώπνπο πνπ βιέπνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο σο ζεηξά αθεγήζεσλ επηηπρεκέλσλ επηθώλ αγώλσλ κηαο 
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ζπιινγηθόηεηαο από ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο νθείινπλ λα εληνπίζνπλ ηα 

πξόζσπα-ληθεηέο σο πξόηππα πξνο κίκεζε. Απηή όκσο είλαη κηα 

πξνπαγαλδηζηηθή ρξήζε ηεο ηζηνξίαο πνπ ζηνρεύεη θπξίσο ζηελ ηόλσζε 

ηεο ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ καζεηή κέζσ ηεο ηαύηηζεο κε ηνπο 

«θεξδηζκέλνπο», παξά ζηελ θαηαλόεζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 

Η αλαπαξάζηαζε ηνπ παξειζόληνο πνπ επηρεηξεί ν ηζηνξηθόο γίλεηαη 

πξσηίζησο γηα ηελ θαηαλόεζε – θαη’ αξρήλ εθ κέξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ηζηνξηθνύ – ηνπ παξειζόληνο, θαη όρη γηα ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ 

θαη ηελ πξνώζεζε επηδηώμεσλ ηνπ παξόληνο. Εάλ ν ηζηνξηθόο κπόξεζε 

λα θαηαλνήζεη ηα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό λα δηακεζνιαβήζεη ώζηε θαη ε λέα γεληά πνιηηώλ, πέξα από 

ηνλ ηζηνξηθό πνπ θαηά θαλόλα εθπξνζσπεί ηελ ώξηκε γεληά, λα ην 

θαηαλνήζεη θαη απηή. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ κεηαθέξεηαη ζην ζρνιείν 

ε γλώζε πνπ αλαθάιπςε ν ηζηνξηθόο. Μεηαζρεκαηίδνληαο ν δάζθαινο 

ηνλ επηζηεκνληθό ιόγν ηνπ ηζηνξηθνύ ζε ιόγν θαηάιιειν γηα αθξναηέο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο, επηηξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζηνπο καζεηέο λα 

δνπλ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ γεγνλόηνο κε άιια γεγνλόηα ηεο ίδηαο επνρήο, 

αιιά γηα κε πξνγελέζηεξα θαζώο θαη κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα. Η 

δηείζδπζε ζηελ ηξηπιή απηή ζύλδεζε ελόο γεγνλόηνο κε πξνγελέζηεξεο 

θαηαζηάζεηο (ε θπνθνξία ηνπ), κε γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ παξάιιεια 

κε απηό (νη αιιειεπηδξάζεηο), θαη κε κεηαγελέζηεξεο θαηαζηάζεηο (ν 

αληίθηππνο, ν απόερνο, ε απόιεμε ηνπ γεγνλόηνο) είλαη έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πνπ δηδάζθεη ζην ζρνιείν ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο.  

Γηα πνην ιόγν, όκσο, είλαη αλαγθαία απηή ε γλώζε, ζην βαζκό πνπ δελ 

κπνξνύκε λα θάλνπκε ζπγθεθξηκέλεο επελδύζεηο κε ηε βνήζεηά ηεο, όπσο 

ι.ρ. λα ιύζνπκε πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηδησηηθήο 

θαη δεκόζηαο, επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο;  

Απηό είλαη έλα θξίζηκν εξώηεκα, θαζώο από ηελ απάληεζε πνπ ζα 

δώζνπκε εμαξηάηαη ν θώδηθαο κέζσ ηνπ νπνίνπ απνθηά αμία ε ηζηνξηθή 
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γλώζε θαη ζπλεπώο κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζεηηθά ή αξλεηηθά ε απνπζία 

ηνπ Δηνλπζίνπ από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία.  

Υπάξρνπλ ηξεηο απαληήζεηο ζην εξώηεκα απηό. Καη νη ηξεηο ζπληζηνύλ 

ζρνιέο ζθέςεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ ηζηνξηθή παηδεία.  

Σύκθσλα κε ηελ πξώηε, ηελ νπνία ζα κπνξνύζακε λα νλνκάζνπκε 

ρξεζηκνζεξηθή ή ζεηηθηζηηθή, καζαίλνπκε ηζηνξία, επεηδή ε κάζεζε απηή 

είλαη ρξήζηκε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο. Η 

αληίθξνπζε απηνύ ηνπ επηρεηξήκαηνο θαη ηεο αληίζηνηρεο εξγαιεηαθήο 

αληίιεςεο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο ελέρεη θάπνηα παξαδνμνινγία: αλ είλαη 

θάηη πνπ δηδάζθεη ε ηζηνξία, ιέλε νη αξλεηέο ηνπ παξαπάλσ 

επηρεηξήκαηνο, απηό είλαη όηη νη άλζξσπνη δελ καζαίλνπλ ηίπνηε από ηελ 

ηζηνξία. Λάζε επαλαιακβάλνληαη, λέεο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ζηνλ 

βαζύ γλώζηε ηεο ηζηνξίαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο λα πάξεη απνθάζεηο, 

λα αληιήζεη από ηελ γλώζε απηή. Πώο, άιισζηε, λα αληηπαξαηεζεί ε 

ηζηνξηθή γλώζε απέλαληη ζηελ ύβξη ηεο πνιηηηθήο, ζηξαηησηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηζρύνο; 

Η δεύηεξε ζρνιή ζθέςεο ππνζηεξίδεη όηη ε ηζηνξηθή παηδεία δίλεηαη γηα 

λα ζεξαπεύζεη αλάγθεο ηνπ παξόληνο, αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ θάησ 

από ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη θαζνξίδνληαη από ηε γεληθόηεξε πνιηηηθή 

θαη ηηο ηζρύνπζεο γηα ην παξόλ αμίεο. Σύκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ε 

ηζηνξία έρεη πνιιέο αλαγλώζεηο, θαη θάζε επνρή θαηαζθεπάδεη ηελ 

αλάγλσζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη πνπ ηαηξηάδεη κε 

ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ζπλεπώο, πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ην θιίκα ηεο 

επνρήο, κε ηηο αμίεο πνπ πηνζεηεί θαη επηδηώθεη λα πξαγκαηώζεη ε επνρή. 

Αλ ι.ρ. ε επνρή πξνβάιιεη θεκηληζηηθέο αμίεο, ηόηε πξέπεη λα πξνθξηζεί 

κηα αλάγλσζε ηνπ παξειζόληνο ηέηνηα πνπ λα ππνγξακκίδεη θαη λα 

λνκηκνπνηεί ηελ ελ ιόγσ επηινγή. Αλ ε επνρή πηνζεηεί ηελ αμία ηνπ 

ζεβαζκνύ ηνπ «άιινπ», ηόηε νξηζκέλα πξάγκαηα από ην ηζηνξηθό 
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παξειζόλ πνπ δελ είλαη ζπκβαηά κε ηελ επηινγή απηή ζα πξέπεη λα 

απνζησπεζνύλ. Είλαη πξνθαλέο όηη ε δεύηεξε, κεηαλεσηεξηθή απηή 

ζρνιή ζθέςεο βιέπεη ην παξειζόλ σο «εξγαιεηνζήθε» γηα ην παξόλ: 

επηιέγνπκε θάζε θνξά εθείλν ην πεξηερόκελν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

παξνληηθέο καο επηδηώμεηο. Τν πνύ κπνξεί λα νδεγήζεη απηή ε ζρνιή 

ζθέςεο ην δήζακε πξηλ από ιίγα ρξόληα κε ην γλσζηό βηβιίν ηζηνξίαο 

ηνπ Δεκνηηθνύ, νη ζπγγξαθείο ηνπ νπνίνπ είραλ επηιέμεη ην κε-

ζπγθξνπζηαθό νπζηαζηηθό «ζπλσζηηζκόο» γηα ην πνγθξόκ θαηά ησλ 

Ειιήλσλ ηεο Σκύξλεο ζηελ πεξίνδν ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηαηξηάδεη ε αθήγεζε κε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία ηεο 

επνρήο: ηνλ πνιππνιηηηζκό, ηελ εηξεληθή ζπλύπαξμε δηαθξηηώλ 

εζλνηηθώλ νκάδσλ κέζα ζηελ ίδηα επηθξάηεηα. Οη νπαδνί κηαο ηέηνηαο 

ζρνιήο ζθέςεο δελ ελδηαθέξνληαη ηόζν γηα ηελ αθξίβεηα ηεο 

απεηθόληζεο, όζν γηα ην ηη κπνξεί λα πεηύρνπλ ζην πνιηηηθν-ηδενινγηθό 

πεδίν ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο κέζσ ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, 

αθόκε θαη αλ απηή είλαη πξνβιεκαηηθή από πιεπξάο εγθπξόηεηαο ηεο 

ηζηνξηθήο γλώζεο. 

Υπάξρεη θαη κηα ηξίηε ζρνιή ζθέςεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, πην 

πεηζηηθή από παηδαγσγηθήο πιεπξάο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ηζηνξία 

έρεη ιόγν ύπαξμεο ζην ζρνιείν όρη γηα λα ππεξεηεί ηδενινγηθέο αλάγθεο 

ηνπ παξόληνο, θαζεζησηηθέο ή αληηθαζεζησηηθέο, αιιά γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ παξειζόληνο θαη κέζσ απηήο ηελ θαηαλόεζε ηεο δξάζεο 

ησλ αλζξώπσλ σο αηόκσλ θαη σο ζπιινγηθνηήησλ. Απνθηώ ζην ζρνιείν 

ηζηνξηθή παηδεία, όρη γηα λα ιύζσ θάπνην πξαθηηθό πξόβιεκα ηνπ 

θαζεκεξηλνύ βίνπ, δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ, αιιά γηα λα γλσξίζσ ηε θύζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ ζην ρώξν, ην ρξόλν θαη ηελ θνηλσλία. Η 

ηζηνξηθή παηδεία βνεζά γηα λα απνθηήζεη ν καζεηήο θαιύηεξε όξαζε γηα 

ηε ζέαζε ηνπ παξειζόληνο θαη κέζσ απηήο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

ζηίγκαηόο ηνπ ζην παξόλ. Δεδνκέλνπ όηη θάζε αθξναηήο κηαο ηζηνξηθήο 
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αθήγεζεο είλαη ηζηνξηθά ηνπνζεηεκέλνο, εγθηβσηηζκέλνο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο θαη ηα 

εηδηθόηεξα ηεο θνηλσλίαο ηεο νπνίαο είλαη κέινο, ππάξρεη ε ςπρηθή 

αλάγθε θαηαλόεζεο απηνύ ηνπ ζηίγκαηνο: ηεο ζεηξάο ησλ γεγνλόησλ πνπ 

γέλλεζαλ ηελ επνρή κέζα ζηελ νπνία έηπρε λα γελλεζεί ν αθξναηήο ηεο 

αθήγεζεο. Η ηζηνξηθή γλώζε είλαη γλώζε γύξσ από ηε δξάζε ησλ 

αλζξώπσλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. Πξόθεηηαη γηα έλα 

αλζξσπνγλσζηηθό θαη θνηλσληνγλσζηηθό κάζεκα θαη σο ηέηνην ζπληζηά 

έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο αλζξσπνθεληξηθήο θαη 

αλζξσπηζηηθήο παηδείαο. Σε κηα επνρή πνπ ην ζρνιείν πηέδεηαη λα 

αζρνιεζεί θπξίσο κε ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ παξόληνο, δειαδή γηα ηε δεκηνπξγία ρξήζηκσλ αλζξώπηλσλ 

εξγαιείσλ, ε ηζηνξηθή παηδεία είλαη ην αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ώζηε απηά 

ηα ρξήζηκα γηα ηελ θνηλσληθή δσή εξγαιεία – νη άλζξσπνη – λα κελ 

ζπξξηθλσζνύλ απνθιεηζηηθά ζε εξγαιεία. Να κπνξνύλ λα ζθέθηνληαη 

ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη από κηα άιιε ζθνπηά. Από ηε ζθνπηά 

ηνπ αλζξώπνπ σο απηαμίαο, θαη όρη κόλν σο αμίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπ λα επηιύεη έλα πξαθηηθό πξόβιεκα. 

Αλ ν άλζξσπνο per se απνηειεί αθόκε αμία, ηόηε ε ηζηνξηθή αθήγεζε θαη 

ε ηζηνξηθή γλώζε έρνπλ αθόκε ηε ζέζε ηνπο ζην ζρνιείν, θαη καδί κε 

απηέο ν Δηνλύζηνο θαη ε εμέγεξζή ηνπ. Αλ ηειηθά ν άλζξσπνο 

ζπξξηθλσζεί ζε ρξήζηκν κέζνλ γηα ηελ επίιπζε ηερληθώλ πξνβιεκάησλ, 

δειαδή ζε θαζαξό ηερληθό, ηόηε ε ηζηνξία ιίγα έρεη λα πξνζθέξεη. Γηα 

όζνπο πηζηεύνπκε όηη ην παηδί δελ έξρεηαη ζηνλ θόζκν απιώο θαη κόλν 

γηα λα γίλεη εξγαιείν πνπ ζα πινπνηεί ζηόρνπο κέζσ ηεο εθκάζεζεο 

δεμηνηήησλ, αιιά θαη γηα λα δηακνξθώλεη θαη λα αμηνινγεί απηνύο ηνπο 

ζηόρνπο επηθνηλσλώληαο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία 

αλήθεη, αλ ην παηδί έξρεηαη ζηνλ θόζκν γηα λα επηθνηλσλήζεη, λα 

γλσξίζεη θαη λα πιεζηάζεη ηνπο άιινπο, πέξα θαη πάλσ από ηελ 
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εξγαιεηαθή ηνπο ρξεζηκόηεηα, ηόηε ε αθήγεζε γηα ην Δηνλύζην θαη ηελ 

εμέγεξζε ηνπ 1611 σο αθνξκή λα δηεηζδύζνπλ νη καζεηέο ζηελ επηινγή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξώπσλ λα δξάζνπλ όπσο έδξαζαλ, ζπληζηά 

κάζεκα αλζξσπνγλσζίαο θαη γη απηό δελ κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε 

ζε θαλέλαλ ην δηθαίσκα λα ην ζηεξήζεη από ηε λέα γεληά επηθαινύκελνο 

λέεο ηδέεο θαη ζθνπηκόηεηεο. Η απνπζία ηνπ Δηνλπζίνπ από ηε ζρνιηθή 

ηζηνξία ζπληζηά έλα ράζκα, θαη ην θελό πξέπεη γηα παηδαγσγηθνύο ιόγνπο 

λα θαιπθζεί. 

 


