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ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ή ευρωπαϊκή εμπειρία 

Ή στροφή προς πηγές παραμελημένες και υποτιμημένες, το ξανα-

διάβασμα των 'ίδιων ντοκουμέντων μέσα άπό κάποιο άλλο πρίσμα, ή εφαρ

μογή νέων τεχνικών, ή διατύπωση καινούριων ερωτηματολογίων οριοθετούν 

τους νέους προσανατολισμούς της ευρωπαϊκής 'ιστορικής επιστήμης των 

τελευταίων δεκαετιών. Πράγματα βέβαια κοινότυπα και γνωστά, και πρό

θεση μου δεν είναι να κομίσω «γλαύκα εις Αθήνας». 'Αξίζει όμως τον κόπο 

να εστιάσουμε τήν προσοχή μας σε μια άπ' αυτές τις μέχρι πρόσφατα παρα

μελημένες πηγές Ιστορικής έρευνας, το σχολικό εγχειρίδιο. Κομμάτι τόσο 

κοινό της εμπειρίας του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού από μια εποχή 

κι υστέρα, πού θεωρήθηκε ανάξιο Οχι μόνο 'ιστορικής μελέτης άλλα και δια

τήρησης. 'Υπήρξε λοιπόν θύμα, μετά τή χρήση του, της αδιαφορίας τών 

χρηστών του άλλα και μέχρι πρόσφατα τών βιβλιόφιλων. Μεγάλα κενά 

παρουσιάζονται έτσι στον ερευνητή πού θα θελήσει να συγκροτήσει και να 

μελετήσει διαχρονικά Ινα corpus σχολικών εγχειριδίων. 

Οι οπτικές γωνίες μέσα άπο τις όποιες αναλύεται ένα σχολικό εγχειρί

διο ποικίλλουν και πολλές φορές αποκλίνουν. Τό πρώτο ενδιαφέρον για τή 

μελέτη τών σχολικών βιβλίων εκδηλώνεται μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και ενισχύεται μέ τον Δεύτερο. Ή 'ιστορική συγκυρία δέν είναι φυ

σικά τυχαία : μέρος τών ευθυνών για τον πόλεμο θεωρείται Οτι βαραίνει 

και τό σχολείο. Ή αναθεώρηση λοιπόν τών σχολικών βιβλίων, και κυρίως 

τών 'ιστορικών, κρίνεται απαραίτητη για τήν προώθηση της διεθνούς συνεν

νόησης και ειρήνης. Τό γεγονός Οτι τό σχολείο θεωρείται υπεύθυνο για τον 

πόλεμο συνδέεται μέ τήν πίστη στην —αρνητική ή θετική— δύναμη της εκ

παίδευσης, κληροδότημα τής διαφωτιστικής σκέψης. Ό ρόλος Ομως του σχο

λικού εγχειριδίου για τή διαμόρφωση συνειδήσεων αλλάζει άπό εποχή σέ 

εποχή κι άπό κοινωνία σέ κοινωνία. 

Άπό τήν άλλη μεριά, σέ τέτοιου είδους μελέτες προέχουν ο'ι πολιτικοί 

στόχοι άπό τους επιστημονικούς. Θα ήταν άδικο βέβαια να κατακριθεΐ ή 

προσπάθεια εξοβελισμού άπό τα σχολικά εγχειρίδια στερεοτύπων, προκατα

λήψεων, εθνικιστικών γαλουχήσεων, κρίσεων μειωτικών για άλλους λαούς 

κ.λπ. Άλλα ας μήν παραβλέψουμε καί τον κίνδυνο πού προέρχεται άπό τή 

διαπραγμάτευση τής 'ιστορικής αλήθειας σέ επίπεδο διπλωματικών σχέσεων 

μεταξύ κρατών. 

Τό 'Ινστιτούτο Georg Eckert 'ιδρύθηκε το 1949 στό Braunschweig 



220 Χριστίνα Κονλονρη 

τής Γερμανίας βάσει του παραπάνω σκεπτικού, δηλαδή με σκοπό την προ

ώθηση της διεθνούς συνεννόησης μέσω της μελέτης και αναθεώρησης των 

σχολικών βιβλίων. Συνεργάζεται με την UNESCO και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και με 90 χώρες σ' Ολο τον κόσμο (ή Ελλάδα δεν συμπεριλαμβά

νεται σ' αυτές). Στις δραστηριότητες του συγκαταλέγονται ή διεξαγωγή 

συγκριτικών μελετών πάνω σέ σχολικά εγχειρίδια, ή έκδοση τόσο ενός περι

οδικού ("Internationale Schulbuchforschung") όσο και σειράς ειδικών 

μελετών, ή συγκρότηση βιβλιοθήκης σχολικών εγχειριδίων (μέχρι στιγμής 

περιέχει 170.000 εγχειρίδια άπ' Ολο τον κόσμο), ή οργάνωση συναντήσεων 

ειδικών επιστημόνων άπό διάφορες χώρες. Οί έρευνες βέβαια περιορίζονται 

στα εγχειρίδια της ιστορίας, της γεωγραφίας και της πολιτικής αγωγής 

και το κέντρο βάρους τοποθετείται στην Γερμανία. Ή μέθοδος τους όμως 

και τα πορίσματα τους προσφέρονται για σύγκριση με τις δικές μας πρα

γματικότητες. Γιατί ό πολιτικός ρόλος πού παίζουν κάποια σχολικά μαθή

ματα ευνοεί την παρουσία παράλληλων και ομόλογων φαινομένων σε διά

φορες χώρες. Οί «κεντρισμοί» λοιπόν τών σχολικών μας βιβλίων (στή συγ

κεκριμένη περίπτωση ό εύρωπαιοκεντρισμός και ό έλληνοκεντρισμός) δεν 

αποτελούν ελληνικό μονοπώλιο. Λυτό όμως δεν σημαίνει οτι πρέπει να δι-

αιωνισθεΐ ή ΰπαρξή τους. 

Στή Γαλλία ή προοπτική διαφέρει. Παρά το μεγάλο κενό πού διαπιστώ

νεται στην ιστοριογραφία της εκπαίδευσης άπό τή Γαλλική Επανάσταση 

ως τήν Γ' Δημοκρατία, πολλές και σημαντικές εργασίες έχουν γίνει τα τελευ

ταία χρόνια στο χώρο του σχολικού εγχειριδίου και μάλιστα μέσα στο πλαί

σιο της Ιστορίας τών νοοτροπιών. Οί δυνατοί προσανατολισμοί πάντως της 

ανάλυσης τών σχολικών βιβλίων δέν περιορίζονται μόνο σ' αυτό τον τομέα. 

Πρώτος δυνατός προσανατολισμός : το σχολικό εγχειρίδιο είναι βιβλίο 

και μ' αυτή του τήν ιδιότητα μπορεί να μελετηθεί μέσα άπό το πρίσμα τής 

ιστορίας του βιβλίου. Μια τέτοια έρευνα οργανώνεται σε δύο επίπεδα : 

α') τήν κατασκευή του σχολικού εγχειριδίου (εξωτερικά χαρακτηριστικά, 

σχήμα, βιβλιοδεσία, τυπογραφικοί χαρακτήρες κ.λπ.), β') τήν εμπορική του 

εκμετάλλευση (παραγωγή, διανομή, τιμές, διαφημίσεις κ.λπ.). Ό τομέας 

αυτός αποκτά ξεχωριστή σημασία αν συνυπολογισθεί το γεγονός οτι πολλά 

σχολικά εγχειρίδια —ιδιαίτερα τον Ι θ ' αιώνα— υπήρξαν "best-sellers" και 

απέφεραν σημαντικά κέρδη στους εκδότες τους. Σέ περίπτωση βέβαια κρα

τικού μονοπωλίου τής έκδοσης σχολικών βιβλίων και δωρεάν διανομής τους, 

αυτά τα ερωτήματα δέν ισχύουν ή τουλάχιστον διαφοροποιούνται. Ή γνώση 

άλλων στοιχείων για ένα εγχειρίδιο όπως τα χρονικά όρια έκδοσης του, ό 

αριθμός τών εκδόσεων του, ό τόπος έκδοσης, τό τιράζ, ή μέση διάρκεια χρή

σης του κ.λπ. συμβάλλει στή συγγραφή τής «υλικής» ιστορίας τών σχολικών 

εγχειριδίων. Σ' αυτό τόν τομέα εξαιρετικά χρήσιμη είναι ή "Emmanuelle", 
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τράπεζα δεδομένων για τα γαλλικά σχολικά εγχειρίδια άπο τή Γαλλική 

Επανάσταση μέχρι σήμερα καταγραμμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ή 

εργασία αυτή ξεκίνησε το 1982 στο 'Εθνικό "Ιδρυμα Παιδαγωγικής "Ερευ

νας (I.N.R.P.) στο Παρίσι, είναι ή μοναδική στο είδος της σ' ολόκληρο τον 

κόσμο, και το corpus της περιλαμβάνει περίπου 80.000 τίτλους. Τα δεδομένα 

αυτής της τράπεζας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τομείς διαφορετικούς 

όπως π.χ. εξειδίκευση τών έκδοτων, γεωγραφική κατανομή της έκδοσης ή 

της χρήσης ενός εγχειριδίου, ρυθμός παραγωγής κ.ά. 

Δεύτερος τομέας έρευνας του σχολικού βιβλίου είναι ή νομοθεσία, το 

θεσμικό πλαίσιο πού ορίζει τήν παραγωγή και τήν κυκλοφορία του. Ή νο

μοθετική ιστορία του σχολικού βιβλίου είναι στην ουσία απεικόνιση τών 

διαδοχικών στάσεων της κεντρικής εξουσίας απέναντι στον σχολικό θεσμό. 

Πέρα δμως άπο μια σφαιρική πολιτική αντίληψη πού αντανακλάται μ' αυτό 

τον τρόπο, αποκαλύπτονται παράλληλα ό ρόλος πού έπαιξαν και οι πιέσεις πού 

άσκησαν τα κόμματα, οί εκκλησιαστικές αρχές, τα παιδαγωγικά κινήματα κ.ά. 

Ό πιο παραμελημένος χώρος μελέτης του σχολικού βιβλίου —αναφέ

ρομαι πάντα στή Γαλλία— είναι αυτός πού το εξετάζει ως παιδαγωγικό 

εργαλείο. Ό τρόπος με τον όποιο τα εγχειρίδια χρησιμοποιούνται —αν χρη

σιμοποιούνται— στή διδακτική πράξη, ή σχέση ανάμεσα στο αναλυτικό πρό

γραμμα —πού αποτελεί ένα εξαναγκασμό— και στον τρόπο με τον όποιο 

ό συγγραφέας πραγματοποιεί αυτό το πρόγραμμα, είναι κάποιες άπο τις 

πτυχές μιας τέτοιας μελέτης. Λείπει πάντως μια μελέτη με παιδαγωγική 

προοπτική, μια μελέτη διαχρονική επίσης ή όποια θα εξέταζε το σχολικό 

εγχειρίδιο σε σχέση μέ τις παιδαγωγικές αντιλήψεις κάθε εποχής με τίς 

όποιες συνδέεται άμεσα. 

'Αντίθετα, πολλές μελέτες έχουν γίνει για το περιεχόμενο τών εγχει

ριδίων. Παρατηρείται μια σαφής προτίμηση για τήν πρωτοβάθμια εκπαί

δευση, τις θεωρητικές επιστήμες (ιστορία, γεωγραφία, ηθική, αναγνωστικά), 

καί για τήν εποχή πριν το 1914. Το σχολικό εγχειρίδιο αντιμετωπίζεται ως 

φορέας ενός συστήματος άξιων, μιας κουλτούρας, κάποιων μοντέλων συμ

περιφοράς. 'Αναζητείται ή ιδεολογία πού ελλοχεύει αθέατη πίσω άπο ((αντι

κειμενικές» περιγραφές και «ουδέτερες» διατυπώσεις. Τα ερωτήματα λοι

πόν πού απασχολούν τους ερευνητές είναι ενδεικτικά : Ποια στερεότυπα 

συναντάμε μέσα στα εγχειρίδια; Ποια εικόνα δίνει το σχολικό εγχειρίδιο 

για μια ορισμένη κοινωνική ομάδα ή για ολόκληρη τήν κοινωνία; Ποιο ασυ

νείδητο ή ποια συλλογική νοοτροπία συμβάλλει να δημιουργηθούν ; κ.ά. Έτσι 

άπο τή δεκαετία τού 1960 καί μετά, το σχολικό εγχειρίδιο χρησιμοποιείται 

ώς μια άπο τις μείζονες πηγές τής ιστορίας τών νοοτροπιών. Ή προοπτική 

είναι διττή : το σχολικό εγχειρίδιο άπο τή μια εκφράζει και άπο τήν άλλη 

διαμορφώνει νοοτροπία. 
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Tò περιεχόμενο του εγχειριδίου είναι λοιπόν αποκαλυπτικό για τη νοο

τροπία μιας εποχής. Πρώτα άπ' δλα το εγχειρίδιο είναι ή παρακαταθήκη 

όλων εκείνων τών γνώσεων και των τεχνικών πού θεωρούνται σε μια κοι

νωνία απαραίτητες να γίνουν κτήμα της νέας γενεάς. "Επειτα, επειδή το εγ

χειρίδιο συντάσσεται με βάση δχι τα παιδιά και τις ανάγκες τους άλλα κυ

ρίως τους μέλλοντες ενηλίκους πού αποσκοπεί να διαμορφώσει, είναι προφα

νές δτι περιέχει μόνο τα αποδεκτά στερεότυπα και τις ιδέες πού εγκρίνονται 

άπο μια κοινωνία — ή τουλάχιστον τις άρχουσες τάξεις της. Το σχολικό 

εγχειρίδιο εκφράζει λοιπόν τήν κυρίαρχη νοοτροπία της εποχής του. Εμπε

ριέχεται όμως παράλληλα ή πρόθεση να διαμορφωθεί νοοτροπία. Μέσα σ' αυτό 

το πλαίσιο το εγχειρίδιο γίνεται το βασικό εργαλείο «τής μεθοδικής κοινωνι

κοποίησης τής νέας γενεάς άπο τήν ενήλικη γενεά» (Durkheim). Μια τέτοια 

πρόθεση είναι απόλυτα συνειδητή —και ίσως ευκολότερα εφικτή— σε προσ

πάθειες ομοιομορφίας τών σχολικών βιβλίων υπό τον έλεγχο τής πολιτικής 

εξουσίας. Σε χώρες μάλιστα δπου ό παπαγαλισμος του εγχειριδίου είναι 

κριτήριο αξιολόγησης του μαθητή και ή επέμβαση του δασκάλου στο μετα

διδόμενο μήνυμα μειώνεται αισθητά (εννοώ φυσικά καί τήν Ελλάδα), είναι 

αυτονόητο Οτι το ποσοστό συμβολής του εγχειριδίου στή διαμόρφωση συνει

δήσεων αυξάνει. 

Τον ΙΘ' αιώνα το εγχειρίδιο, κυρίως το αναγνωστικό του δημοτικού 

σχολείου, και ή Εκκλησία αποτελούσαν —λόγω τής απουσίας άλλων μαζικών 

μέσων ενημέρωσης— τους βασικότερους αγωγούς «επίσημης» ενημέρωσης 

τών κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Καί πάλι δμως ή επιρροή του εγ

χειριδίου, δσον άφορα στην έγχάραξη μιας ιδεολογίας, δεν μπορεί να εξε

τασθεί ως απόλυτη τιμή άλλα σε συνδυασμό με τή διάδοση καί τή χρήση 

του εγχειριδίου, μεγέθη πού δεν μετριούνται εύκολα καί με ακρίβεια για 

μια παρωχημένη εποχή. Σήμερα, παρόλο πού διαθέτουμε περισσότερα στοι

χεία για το παρόν, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Ή διαμόρφωση νοο

τροπίας, οχι ως πρόθεση άλλα ώς πράξη, βρίσκεται στή συμβολή πολλών 

καί δχι πάντα μετρήσιμων παραγόντων : μέσα στο σχολείο, μπροστά στην 

τηλεόραση, στο διάβασμα τής εφημερίδας, τών κόμικς κ.λπ. Καταφεύγουμε 

λοιπόν σε αναλύσεις ποιοτικές καί οχι ποσοτικές, σε μελέτες προθέσεων και 

οχι αποτελεσμάτων. Μόνο κάποιες σφυγμομετρήσεις στον πληθυσμό μπο

ρούν να δώσουν μια εικόνα τής σχέσης πού υπάρχει ανάμεσα στή σχολική 

καί τή συλλογική μνήμη. Μπορούμε επομένως να θεωρούμε τα σχολικά 

εγχειρίδια ώς αντιπροσωπευτικά μιας συλλογικής νοοτροπίας, άλλα δχι τόσο 

τών χρηστών τους δσο τών συγγραφέων τους. 

Στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα τής μετάδοσης ιστορικής μνήμης μέσα 

στο σχολείο, είναι απαραίτητες μελέτες για τήν εικονογράφηση τών σχολικών 

εγχειριδίων καί μάλιστα τών βιβλίων ανάγνωσης καί ιστορίας. Το γεγονός 
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δτι ή εικόνα εντυπώνεται στις παιδικές μνήμες πολύ πιο βαθιά άπ' ο,τι το 

κείμενο και Οτι προσκαλεί το παιδί σε συμμετοχή (adhésion) καί οχι σε 

κατανόηση προσδίδει σε τέτοιου τύπου έρευνες ξεχωριστή σημασία. Ή ιστο

ρική μνήμη πού διαμορφώνεται άπο τα εγχειρίδια συγκροτείται άπο μεγά

λες σκηνές καί μεγάλες μορφές. Έκει ή φυσική δυσμορφία των «κακών» 

καί οι λαμπερές, εξιδανικευμένες μορφές των «καλών» δείχνουν δτι ή ομορ

φιά καί ή ασχήμια παραπέμπουν σε ηθικές ιδιότητες. Δέν θα επιμείνω παρα

πάνω σέ τέτοιου είδους προβληματισμούς. "Αλλωστε οι περισσότερες μελέ

τες πάνω σέ σχολικά εγχειρίδια προκρίνουν το κείμενο σέ βάρος της εικόνας. 

Οι μέθοδοι ανάλυσης του κειμένου είναι πολλές καί κυμαίνονται άπο 

τήν κλασική ποιοτική ανάλυση λογοτεχνικού ή ιστορικού κειμένου μέχρι τις 

πιο πρόσφατες ποσοτικές μεθόδους. Μια μέθοδος πού τις τελευταίες δεκα

ετίες βρίσκει εφαρμογές στην ανάλυση κάθε μορφής επικοινωνίας, δηλαδή 

μεταφοράς νοημάτων άπο ενα πομπό σ' ενα δέκτη, είναι ή ανάλυση περιε

χομένου. Έ ανάλυση περιεχομένου δίνει τή δυνατότητα να σταθμισθούν ο'ι 

υποθέσεις, να δοθεί ακρίβεια στα συμπεράσματα, να ανιχνευθούν στοιχεία 

κάτω άπο τήν επιφάνεια τοΰ κειμένου, στοιχεία πού δέν είναι ορατά μέ γυμνό 

μάτι. Προϋποθέτει όμως άριστη γνώση κάποιων τεχνικών μέ τις όποιες 

οι περισσότεροι ιστορικοί δέν είναι εξοικειωμένοι, τεχνικών πού σχετίζονται 

άμεσα μέ τις γνώσεις καί το αισθητήριο τοΰ γλωσσολόγου. Δέν έ'χω τήν πρό

θεση να μιλήσω διεξοδικά για τήν ανάλυση περιεχομένου, ή όποια εξάλλου 

καλύπτει χώρους πολύ ευρύτερους άπο τή μελέτη τών σχολικών εγχειριδίων. 

Η κλασική θεματική ανάλυση πού ασχολείται κυρίως μέ τή συχνότητα 

εμφάνισης κάποιων θεμάτων —είτε απομονωμένων είτε σέ συνδυασμό μετα

ξύ τους— σέ ενα δείγμα κειμένων είναι ή πιο προσιτή καί γι' αυτό ή πιο 

χρησιμοποιημένη στο χώρο τοΰ σχολικοΰ εγχειριδίου. 'Ιδιαίτερη προσοχή 

απαιτείται πάντως τόσο στην επιλογή τοΰ δείγματος δσο καί στην κατα

σκευή τοΰ πίνακα (grille) τής ανάλυσης έτσι ώστε τα συμπεράσματα πού 

θα συναχθοΰν να είναι έγκυρα. 

"Οσο για τις ελληνικές πραγματικότητες, θα ήταν χρήσιμη μια σύν

τομη αναφορά, παρόλο πού κάτι τέτοιο δέν εγγράφεται στις αρχικές προθέ

σεις αύτοΰ εδώ τοΰ σημειώματος. Στην Ελλάδα, μελέτες πού να ασχολούνται 

αποκλειστικά μέ το σχολικό εγχειρίδιο είναι άπο ελάχιστες εως ανύπαρκτες.* 

* 'Αναφέρω ενδεικτικά : "Αννα Φραγκουδάκη, Τά αναγνωστικά βιβλία τοΰ δημο
τικού σχολείου. 'Ιδεολογικός πειθαναγκασμός καί παιδαγωγική βία, Αθήνα, Θεμέλιο, 
1979· Μυρτώ Γεωργίου - Νίλσεν, Ή οικογένεια στα αναγνωστικά τοΰ δημοτικού, 'Αθήνα, 
Κέδρος, 1980· καί Νίκος Χ. "Αχλης, Οι γειτονικοί μας λαοί, Βονλ,γαροι και Τοΰρκοι, 
Στα σχολικά βιβλία 'Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου, Παιδαγωγικές Μελέτες καί Έρευ
νες 3, Εκδοτικός οίκος Άφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1983. 'Από τήν ξένη βιβλίο-
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'Από τή μια μεριά, το εγχειρίδιο εξετάζεται επικουρικά και μεταξύ άλλων 

μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Ιστορίας της εκπαίδευσης, χωρίς να μελε

τάται το περιεχόμενο του. 'Από την άλλη, παιδαγωγοί και κοινωνιολόγοι 

κυρίως ασχολούνται με το περιεχόμενο των εγχειριδίων άλλα μέσα άπο μια 

προοπτική μάλλον συγχρονική παρά διαχρονική. Ή παρουσία δμως της 

ιστορικής παραμέτρου —παρά τους τυχόν κοινούς τόπους στον προβληματισμό 

με τέτοιες παιδαγωγικής ή κοινωνιολογικής απόχρωσης μελέτες—είναι 

απαραίτητη. Ή «ευρωπαϊκή εμπειρία» είναι δυνατό να ευαισθητοποιήσει και 

να προσανατολίσει τήν ελληνική Ιστορική έρευνα προς πεδία μέχρι στιγμής 

ανεξερεύνητα. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΛΟΤΡΗ 
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