
4 Προς μια ιστοριογραφική 
και διδακτική οικολογία;

Είναι γεγονός ότι σήμερα η καταναλωτική καινοθηρία, 
που έχει προσορμιστεί εσχάτως και στην οργανωμένη, πο-
λύβουη πλαζ της σύγχρονης Διδακτικής της Ιστορίας, βιώ-
νεται πλέον «ως ολική οργάνωση της καθημερινότητας, 
ολική ομογενοποίηση»239. Συνεπώς, παρουσιάζεται ως 
εξαιρετικά αφύσικη, ανήθικη ή το λιγότερο γραφική κά-
θε απόπειρα να διαρραγεί το συμπαγές της προσωπείο. Ο 
Βιττγκενστάιν, δείχνοντας την αδυνατότητα ύπαρξης μιας 
«ιδιωτικής γλώσσας», ουσιαστικά προφήτευσε το εγγύτα-
το μέλλον του κόσμου της απόλυτης καταναλωτικότητας. 
Αλήθεια, δεν τολμά να εμφανιστεί πουθενά μια εναλλακτι-
κή θεώρηση αυτών των πολλαπλών καταναλωτικών εναλ-
λακτικοτήτων: αν εμφανιζόταν, θα μεταχειριζόταν ουσια-
στικά μια «ιδιωτική γλώσσα» ακατανόητη και απίθανη σε 
όλους τους on-line καταναλωτές… 

Σε ένα από τα βιβλία του ο Μπωντριγιάρ μας υποβάλ-
λει την ιδέα ότι ζούμε «μετά το όργιο» της καταναλωτικής 
απελευθέρωσης των πάντων240. Αλλά γεγονός είναι ότι ο 
καταναλωτικός αυτός οργ(ι)ασμός μοιάζει ατέλεστος και 
δελεαστικά ανολοκλήρωτος. Έχουμε υποστεί στην πραγ-

239. Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, ό.π., σ. 19. 
240. Jean Baudrillard, Η διαφάνεια του κακού: Δοκίμιο πάνω στα 

ακραία φαινόμενα, μετ. Ζήσης Ζαρίκας, Αθήνα: Εξάντας, 1996, σ. 9. 
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ματικότητα μια υποχρεωτική κατήχηση στην αδηφαγία 
και στην αψικορία, έχοντας αγιοποιήσει τη συσσώρευση 
και την εκμετάλλευση, με πρόσχημα πάντοτε τη μαξιμα-
λιστική απόλαυση. Έχουμε παραχωρήσει το δικαίωμα της 
παγκόσμιας ηγεμονίας αποκλειστικά στους ποικίλου εί-
δους «αναπτυξίες», όπως θα τους αποκαλέσει ειρωνικά 
ο Φεγεράμπεντ241. Αυτός ο ιλιγγιώδης παν-ηδονιστικός 
εγγραμματισμός λειτουργεί ως μια ακατανίκητη δίνη που 
έχει ως έσχατο όριο μόνο το «έγκλημα»: δηλ. τη βίαιη δια-
κοπή της λειτουργίας, την αιφνίδια και απρόβλεπτη ρήξη 
της ναρκισσιστικής περιέλιξης. Ο Μπωντριγιάρ, χρησι-
μοποιώντας την έννοια του «καταραμένου αποθέματος» 
του Μπατάιγ, θεωρεί ότι αυτή η απρόσμενη βία γεννάται 
από την υπερβολική διαφάνεια και «την αδιάκοπη πα-
ραγωγή θετικότητας»242, που φαίνεται να αποτελεί και 
τη σύγχρονη νεύρωση. Πρόκειται ακριβώς για το απρό-
βλεπτο εκβλάστημα της καταναλωτικής απελευθέρωσης, 
στην οποία κατηχούνται και οι ίδιοι οι μαθητές μέσα από 
τη φαντασμαγορία των πολλαπλών διδακτικών της ιστο-
ρίας. 

Η βύθιση μέσα στον καταναλωτισμό και κυρίως ο βιο-
πορισμός από αυτόν έχει αποδειχθεί ότι δυσκολεύει αφά-
νταστα την καταδίκη του ή ακόμη και τις επιφυλάξεις απέ-
ναντί του. Ανάμεσα σε πολλούς στοχαστές και ο Stearns 
λ.χ. θα αρνηθεί να τον αξιολογήσει θετικά ή αρνητικά, 
εφόσον βρίσκει σε αυτόν όχι μόνο μειονεκτήματα, αλλά 
και πλεονεκτήματα. Στα πρώτα συγκαταλέγει τη ρηχότη-
τά του, τη χειραγώγηση που επιτελεί, την παρακμή των 

241. Φεγεράμπεντ, ό.π., σ. 414.
242. Baudrillard, Η διαφάνεια του κακού…, ό.π., σ. 119. Βλ. επίσης 

Αντώνη Λ. Σμυρναίου, «‘Μια αδιάκοπη παραγωγή θετικότητας’: Σκέ-
ψεις πάνω στην ‘λευχαιμία’ του πολιτικού ρασιοναλισμού», Το Βήμα 
των Κοινωνικών Επιστημών, 70(2018), σσ. 94-113.
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πνευματικών αξιών, την απίσχναση της διαμαρτυρίας για 
την κοινωνική ανισότητα, την περιβαλλοντική επιβάρυν-
ση. Στα πλεονεκτήματα όμως θα συμπεριληφθούν οι νέ-
ες δυνατότητες που παρέχει για ανάπαυση, διασκέδαση 
αλλά και ομορφιά στην καθημερινή ζωή, η αίσθηση ενός 
παγκόσμιου ανήκειν, η κατάκτηση της ελευθερίας και της 
προσωπικής επιλογής, η επίθεση στην άκαμπτη κοινωνι-
κή ή έμφυλη ιεραρχία, η δυνατότητα της προσωπικής έκ-
φρασης. Μάλιστα θα επισημάνει ότι η κριτική σε αυτόν 
σχετίζεται κάποτε με την απαξίωση των ελίτ απέναντι 
στις κατώτερες τάξεις, οι οποίες συμμετέχουν πλέον και 
αυτές στα καταναλωτικά αγαθά που οι πρώτες αποκλει-
στικά απολάμβαναν243. Και o Stearns θα αρκεστεί στην 
παράθεση των ιστορικών ερμηνειών για την ανάδυση και 
την εξέλιξή του, θεωρώντας «λογικό να εξακολουθήσει να 
κερδίζει έδαφος», προειδοποιώντας απλώς ότι «ο έλεγχος 
του καταναλωτισμού αποτελεί μια πρόκληση, εφόσον εί-
ναι εύκολο να ελεγχθούμε από αυτόν»244.

Αυτές οι μετριοπαθείς (ή μεσοβέζικες) απόψεις όμως 
υπηρετούν όσο τίποτε άλλο την τεράστια απορροφητική 
δυναμική της καταναλωτικής ηγεμονίας, η οποία ακριβώς 
ισχυροποιείται αναχωνεύοντας ακόμη και την εκάστο-
τε (χλιαρή) αντίδραση προς αυτήν. Ο καρκινικός πολλα-
πλασιασμός μοιάζει εντέλει αδυσώπητος, γιατί διαρκώς 
αυτοδικαιώνεται και οι άνθρωποι πριμοδοτούν την αυ-
τοδικαίωσή του. Θα επαναλάβουμε ότι δεν θα ήμασταν 
μακριά από την πραγματικότητα, αν, παραφράζοντας τα 
λόγια του Βιττγκενστάιν, ισχυριζόμασταν ότι πλέον «τα 
όρια της κατανάλωσης είναι τα όρια του κόσμου μας», αν 
μάλιστα προσδώσουμε και μια ηθικολογική χροιά στον 

243. Stearns, ό.π., p. 158. 
244. Ό.π., p. 155, 159. 
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πραγματισμό αυτής της εκζήτησης, όπως ο Dewey, που 
φαίνεται να θεωρούσε ότι «η ανάπτυξη είναι ο μόνος 
ηθικός στόχος»245. Ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Andrew 
Abbott, ολοκληρώνοντας ένα βιβλίο πάνω στην, κατ’ αυ-
τόν, fractal φύση των επιστημών, που υπακούει στην αρχή 
της «αυτο-ομοιότητας» (self-similarity), θα ομολογήσει με 
ειλικρίνεια: 

«Δεν ξέρω γιατί θεωρώ ότι η σύνθετη εξερεύνηση είναι πιο 
όμορφη. Απλώς την κάνω. Νομίζω πως η γνώση προωθείται 
με το να γίνεται πιο σύνθετη και βαθιά, πιο ολοκληρωμένη 
και πολλαπλή… Διότι, αν η μια γνώση είναι κάτι καλό, οι 
δυο είναι καλύτερες και οι τρεις ακόμη καλύτερες… Η δύ-
ναμη της θεωρίας πάνω στα fractals έγκειται στο ότι κάνει 
κάποιον να προχωρεί όλο και μακρύτερα… Είναι κάτι βαθιά 
ενδιαφέρον… Είναι μια συγκινητική εργασία…»246.

Αυτή η παράδοξη αγνωσία, η αδιερεύνητη, αταβιστική 
αλλά και ακραία αισιόδοξη απόλαυση της πολύπλοκης 
έρευνας, της επιπτυχωμένης εξέτασης των δεδομένων, 
του δυναμισμού που εκρέει από τη λαβυρινθώδη ιχνηλα-
σία που επιτελεί ο (κάθε) Abbott, δημιουργεί ακριβώς την 
επίφαση της δυναμικής αθανασίας, του αντι-θανάτου. Το 
επιστημονικό-καταναλωτικό παραλήρημα, μέσα από την 
επεξεργασμένη διερεύνηση αλλά και την εφεύρεση, όχι 
μόνο καινούργιων πραγμάτων, αλλά ουσιαστικά νέων 
κόσμων νοήματος, νέων προσανατολισμών στις δραστη-
ριότητες, απωθεί την πραγματικότητα του θανάτου που 
μας περιβάλλει. Καθυστερεί την απειλή του. Κυριαρχεί 
ακριβώς μια «πορνογραφία του θανάτου»247. Η κατανά-

245. Southgate, What is History for?, ό.π., p. 109. 
246. Abbott, ό.π., pp. 234-235, 231. 
247. Geoffrey Gorer, «The Pornography of Death», Encounter, 5 

(1955), pp. 49-52. Βλ. επίσης, Jacque Lynn Foltyn, «The Corpse in Con-
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λωση λοιπόν ως το αντίδοτο του θανάτου: να μια ιδέα 
πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε. 
Αλλά και η κατανάλωση ως πλήρης αιχμαλωσία, όχι στην 
αισιοδοξία, αλλά στον οπτιμισμό: άλλη μια ιδέα που ίσως 
αξίζει της προσοχής μας… 

Σε μια κοινωνία λοιπόν που, μπρος στον επείγοντα κίν-
δυνο της περιβαλλοντικής καταστροφής, ήδη στοχάζεται 
τις δυνατότητες μιας αντι-καπιταλιστικής και αντι-κατανα-
λωτικής απο-ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να αρθρώσουμε 
άραγε λόγο και για μια ιστοριογραφική, παιδαγωγική και 
διδακτική απο-ανάπτυξη; Πώς θα μπορούσε να βρεθεί πεδίο 
ελεύθερο για την απο-αποικιοποίηση της παιδαγωγικής και 
διδακτικής φαντασίας; Πώς θα ήταν δυνατόν να περιστα-
λεί, όχι η ιστορική κατανόηση, αλλά η σύγχρονη αδηφαγία 
για ιστορική κατανόηση, υλοποιώντας έναν απο-φετιχισμό 
της κυρίαρχης αυτής σήμερα επιταγής στη διδασκαλία της 
ιστορίας; Πώς θα μπορούσαμε να ελκύσουμε την εντροπία, 
αυτήν την εξαιρετικά αποτελεσματική απο-πτύχωση; Ένα 
τέτοιο στοίχημα θα ήταν εφικτό να κερδηθεί;

Αν δεν υποταχθούμε ασμένως, όπως συνήθως γίνε-
ται, στην ομοιοπαθητική λογική του σύγχρονου κόσμου, ο 
οποίος «θεραπεύει» τον καρκινικό πολλαπλασιασμό της 
πραγματικότητας μόνο με τον καρκινικό πολλαπλασια-
σμό της, θα μπορούσαμε ίσως να αναζητήσουμε τη διέξοδο 
σε μια δίαιτα της φαντασίας, σε αυτό που θα αποκαλέσει 
ο Pierre Aubenque «δίαιτα της ευφυΐας: το ευνοϊκό κατά-
λυμα, η θεραπεία, ο ορίζοντας όπου ο οργανισμός ανθίζει 
αυτοπεριοριζόμενος»248. Αυτή η δίαιτα, η αποφασιστικά 

temporary Culture: Identifying, Transacting, and Recoding the Dead 
Body in the Twenty-First Century», Mortality, 13, 2(2008), pp. 99-104.

248. Ζαν-Ζακ Σάλομον, Επιβιώνοντας της Επιστήμης, μετ. Αθανασί-
ας Τριανταφυλλοπούλου, Αθήνα: Μπουκουμάνης, 2003, σ. 419. 
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αιρετική νοοτροπία, η οποία ενοφθαλμίζει μέσα στον προ-
βαλλόμενο ντετερμινισμό του ακόρεστου την παντοτινή 
ανθρώπινη απροσδιοριστία249, θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην καλλιέργεια μιας αντι-καταναλωτικής οικολογίας 
των διδακτικών μέσων στην επικράτεια κάθε Διδακτικής. 
Δεν θα ήταν όμως μάταιο να εντάξουμε και αυτήν τη δι-
δακτική ασκητική μέσα στην ιλιγγιώδη κυκλοφορία των 
πολλαπλών εναλλακτικοτήτων ως μια ριζική ετερότητα, 
ομόλογη μάλιστα των ποικίλων ριζοσπαστικών, αντι-κα-
ταναλωτικών ρευμάτων, τα οποία κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους σήμερα σε χώρους που αφορούν το φυσι-
κό κυρίως περιβάλλον, την τροφή ή τις πόλεις (Slow food, 
Slow cities). 

Το θεμέλιο αυτής της μινιμαλιστικής ετερότητας είναι 
βέβαια πολλαπλώς συκοφαντημένο και ύποπτο, ως αφό-
ρητα πληκτικό και αναποτελεσματικό, συνδεδεμένο πάντο-
τε με την απομνημόνευση και την παθητικότητα, δηλαδή 
παρουσιάζεται ως μαχητικά αντι-καταναλωτικό. Θέτοντας 
όμως το ζήτημα στην ερωτηματική του μορφή κάνουμε 
έκκληση στη διερεύνηση ακριβώς των ενδεχόμενων προ-
οπτικών του, δεν σπεύδουμε να ορίσουμε το περιεχόμενό 
του, δεν υποχωρούμε στην ταχεία νευρωτική εύρεση ενός 
κανονιστικού λόγου, που θα λύσει επειγόντως και μια για 
πάντα το πρόβλημα, όπως διατείνεται η φιλοσοφία του 
problem-solving, και δεν αγκυροβολούμε σε αδιέξοδες ρο-
μαντικές νοσταλγίες και οπισθοπορείες. Αν όλος ο κόσμος 
σήμερα σκύβει όλο και περισσότερο ευλαβικά το κεφά-
λι στον εξαιρετικά πολύπτυχο καταναλωτισμό, αυτό το 

249. «Ο ‘ντετερμινισμός’ είναι ο μόνος τρόπος παράστασης του 
κόσμου. Και η απροσδιοριστία, ο μόνος τρόπος να υπάρχεις μέσα σε 
αυτόν». (Πωλ) Βαλερύ, Επιλογή από το έργο του, εισ.-μετ. Χαρά Μπα-
νάκου-Καραγκούνη, Αθήνα: Στιγμή, 1996, σ. 131.
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ομο-ηγεμονικο-ποιημένο δόγμα, η μελέτη για την ανάδυ-
ση μιας ριζοσπαστικής ετερότητας απέναντί του δεν μπο-
ρεί να ξεκινήσει, ούτε να επικεντρωθεί στην πτυχή μόνο 
της ιστοριογραφίας ή της Διδακτικής της Ιστορίας, διότι 
θα θεωρηθεί πάραυτα ακατανόητη ή γραφική. Πρέπει να 
ευνοηθεί και να διερευνηθεί μια συνολικότερη ρήξη με αυ-
τόν, σε ένα φιλοσοφικό και πολιτισμικό κατ’ αρχήν επίπε-
δο, ξεκινώντας πρώτα από τη βαθιά επίγνωση της ηγεμο-
νίας του καταναλωτικού φαινομένου σε όλες τις πτυχές 
του κόσμου και προχωρώντας στη συνέχεια σε μια αλλαγή 
γλώσσας, σκοπίμως ασύμβατης/αντισυμβατικής με αυτήν 
που κυκλοφορεί. Εξάλλου, «οι μεγάλες μεταλλαγές δεν 
συνδέονται με ιστορικώς αναγνωρίσιμα συμβάντα, αλλά 
με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ρήξεις των 
μορφών του λόγου, δηλαδή με ό,τι συνήθως ονομάζουμε 
Αναγεννήσεις…»250.

Μια τέτοια οικολογική ασκητική αποτελεί οπωσδήπο-
τε ένα αίνιγμα, αλλά ίσως μόνο με μια αντιμετώπιση που 
κινείται εν αινίγματι ερμητικώ υπάρχει η πιθανότητα να 
διαρραγεί η σύγχρονη βιομηχανική καταναλωτικότητα 
και της ιστορίας, να υπονομευτεί η αυτοδιαφάνειά της, 
η ρομποτοποίηση των τεχνικών, η τυποποίηση των δι-
δακτικών τροπισμών, η οποία, με μια διπλή διαδικασία, 
αρνείται το αίνιγμα για το φόβο του ανεξέλεγκτου, ενώ 
σπεύδει να το ευτελίσει ταξινομώντας το. Η αναγνώριση 
του αινίγματος της ιστορίας σημαίνει λοιπόν μια υπερευ-
αίσθητη, σεισμογραφική εισαγωγή στο ουσιαστικά άγνω-
στο μυστήριό της, όχι στην τελεσίδικη χαρτογράφηση του 
πεδίου της, όχι στην αντίληψη της ιστορίας ως ιδιοκτησί-
ας της ιστοριογραφίας και της τελευταίας ως διαιτησίας 

250. Roland Barthes, Απόλαυση – Γραφή – Ανάγνωση, μετ. Αρχοντή 
Κόρκα, Αθήνα: Πλέθρον, 2005, σ. 206. 
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ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Σημαίνει την ειλι-
κρινή αποδοχή ότι το παρελθόν είναι μια χώρα, την οποία, 
όσο και αν το επιθυμώ ή με αναγκάζουν, δεν θα μπορέσω 
εντέλει να επισκεφτώ ποτέ, συνεπώς η γνώση μου και η 
κατανόησή μου θα είναι εσαεί ελλιπής. Μπορώ να βασίζο-
μαι μόνο σε κείμενα, προφορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικά 
ευρήματα και ευλογοφανείς υποθέσεις για να μπορέσω να 
πω κάποια στιγμή κάτι γι’ αυτήν, κι όλα αυτά είναι έργα 
ανθρώπων, παλαιών και συγχρόνων, που μετέχουν υπο-
χρεωτικής ρευστότητας και ιδιοτέλειας. 

Αυτή η συνειδητοποίηση, όταν είναι βαθιά και νηφά-
λια, θα μπορούσε να καταστεί ικανή να μετασχηματίσει το 
αποδεικτικό μένος, να αλλοιώσει το λογιστικό απομυθο-
ποιητικό φανατισμό εμπειρογνωμόνων και μη, να νοθεύ-
σει το ναρκισσισμό τους, εφόσον είναι γεγονός ότι όλοι 
εργάζονται πάντα πάνω σε ένα πλήρως αδιαφανές τοπίο, 
που πασχίζουν απλώς να το κάνουν κάπως ημιδιαφανές. 
Δεν θα φτάσουμε όμως ποτέ πέρα από το επίπεδο ενός 
ακόμη λόγου γι’ αυτήν την άγνωστη χώρα του παρελθό-
ντος, ενός λόγου ανάμεσα σε άλλους στην τεράστια εκείνη 
αγορά των ανθρώπινων λόγων, που ενώ είναι πάντα με-
ρικευτικοί, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, επιμένουν να είναι 
και διεκδικητικοί, να διαγκωνίζονται με πολεμική αφέλεια 
για να τους αποδοθεί λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη στις 
πράξεις πίστης τους, που προβάλλουν ως ιστοριογραφία. 
Η βαθύτατη αναγνώριση του αινίγματος της ιστορίας 
εξαρτά λοιπόν την ιστοριογραφία από την ευαισθησία, το 
έλεος, το δέος και την ταπεινοφροσύνη…

Μια ορισμένη λοιπόν επιθυμία αποφατισμού, μυστηρί-
ου και γόνιμης αμηχανίας, τουλάχιστον ως φαρμάκου251, 

251. Αυτήν την έννοια του «φαρμάκου» ο Feyerabent θα την εισα-
γάγει στον επιστημολογικό προβληματισμό του. Απαντώντας λοιπόν 
στον Joseph Agassi θα γράψει: «Η πρώτη φράση του βιβλίου μου λέει: 
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πρέπει να κρατιέται εναργής δίπλα στον ήδη νομιμοποι-
ημένο διαφωτιστικό πόθο της πλήρους διαφάνειας. Στην 
εκρηκτική διαφορά του δυναμικού τους θα μπορεί να 
σπινθηροβολεί κάθε φορά το καινούργιο ιστορικό μόρ-
φωμα και στη συμπαθητική αμάχη τους θα είναι δυνα-
τόν να ιδρυθεί η καινούργια ισορροπία. Ο Baudrillard θα 
περιγράψει αποφατικά αυτήν τη «ριζική ετερότητα», την 
«ανεύρετη και απερίσταλτη», γράφοντας ότι «το χειρότε-
ρο πράγμα είναι η κατανόηση, που είναι απλώς μια συ-
ναισθηματική και ανωφελής λειτουργία. Η αληθινή γνώση 
είναι η γνώση εκείνου του πράγματος που δεν καταλαβαί-
νουμε ποτέ στον άλλο…»252. 

Αν η ιστορία λοιπόν είναι αυτό που οι πρωτοβουλίες 
των ανθρώπων δημιουργούν κάθε φορά, αποσπώντας τα 
υλικά από ένα κοχλάζον μείγμα αινιγμάτων, τυχαιοτήτων, 
δυνατοτήτων, αναγκαιοτήτων και πραγματικοτήτων, και 
αν η ιστορία σηματοδοτείται από αυτήν την εσαεί ανυπά-
κουη ρήξη με το αίσθημα και τη γλώσσα της ιστοριογρα-
φικής συνοχής, τότε η αφαίρεση του μυστηρίου και του 
αινίγματος από τη σύγχρονη βιομηχανικότητα, ή ακόμη 
χειρότερα, η προγραμματική τυποποίησή τους μέσα σε 
αυτήν, δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά, αντίθε-
τα, σε έναν χαξλεϊκό εγκλεισμό στο προφανές. Η τραγική 

το δοκίμιο που ακολουθεί γράφτηκε με την πεποίθηση ότι ο αναρχι-
σμός, ενώ ίσως δεν είναι η πιο ελκυστική πολιτική φιλοσοφία, είναι 
σίγουρα ένα εξαιρετικό φάρμακο για την επιστημολογία και τη φιλο-
σοφία της επιστήμης… Σημειώστε την προσεκτική διευκρίνιση… ένα 
φάρμακο… Το φάρμακο δεν είναι κάτι που το παίρνει κανείς όλη την 
ώρα. Το παίρνει για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά στα-
ματάει… τότε μπορεί να επιστρέψουμε σε μια πιο φωτισμένη ορθολο-
γικότητα». Paul Feyerabent, Ενάντια στη Μέθοδο. Για μια αναρχική θε-
ωρία της γνώσης, μετ. Γρ. Καυκαλάς – Γ. Γκουνταρούλης, Θεσσαλονίκη: 
Σύγχρονα Θέματα, 1983, σ. 23. 

252. Baudrillard, Η διαφάνεια του κακού…, ό.π., σ. 162. 
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επιθυμία του Le Goff «να καταστεί η ιστορία άλλη» ενέχει 
όλο αυτόν τον, ακόμη τυφλό και βουβό, πόθο για μια ετε-
ρότητα που θα υπερβαίνει τους μετασχηματισμούς, τις 
συνέχειες και τις ασυνέχειες, τις ρήξεις, αλλά, επιπλέον, 
την ίδια τη στερεότυπη γλώσσα των μετασχηματισμών και 
των ρήξεων, δηλαδή τον μεταμοντέρνο φορμαλισμό της 
αίρεσης και της ετεροδοξίας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η συνεχής περιέλιξη των σύγχρο-
νων επιστημών του ανθρώπου γύρω από την έννοια του 
Άλλου και της ετερότητάς του, χρησιμοποιώντας μάλιστα 
αυτήν την πλέον νηπιώδη προσηγορία για την έκκληση 
του μη-δεδομένου, ίσως μαρτυρεί για ένα αυξανόμενο 
αίσθημα κόπωσης των πάντων από τα πάντα, μέσα στο 
φαντασμαγορικό περιβάλλον της εμπορευματικής πλη-
σμονής. Μαρτυρεί επιπλέον για μια επιστροφή στο στοι-
χειώδες, στη μήτρα και στον μαστό, σε μια αρχέτυπη και 
αυθεντική αθωότητα/ανωριμότητα, όπως είδαμε προη-
γουμένως να συμπεραίνει ο Κρίστοφερ Λας για τον κόσμο 
του καταναλωτή. Ο περιλάλητος λοιπόν Άλλος που προ-
σλαμβάνεται και απωθείται αενάως μέσα στις ανθρωπι-
στικές και κοινωνικές επιστήμες είναι ένα σκάνδαλο και 
ένα αίνιγμα που μόνο η καταναλωτική απορρόφησή του 
εμφανίζεται ως ικανή να τον εντάξει χωρίς ιδιαίτερες τρι-
βές μέσα στον χώρο τους. Έτσι κι αλλιώς ο καταναλωτι-
σμός είναι ακριβώς εκείνο το σύμπαν, στο οποίο οι τριβές 
είναι, τουλάχιστον, αόρατες, δηλαδή μη-ενοχλητικές. 

Ίσως λοιπόν δεν είναι μάταιη η έκκληση γι’ αυτήν την 
απροσδιόριστη ακόμη ασκητική στην ιστοριογραφική και 
διδακτική πρακτική: μήπως άραγε αποτελεί ανάκτηση 
της χαμένης, μέσα στον καταναλωτικό ορυμαγδό, ωριμό-
τητας, μήπως αποτελεί επανάκτηση ή/και εξαγνισμό του 
Διαφωτισμού; Εξάλλου, πάντοτε η αίσθηση της ματαιότη-
τας των εγχειρημάτων δεν εξαρτάται από το όντως αδύ-
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νατο της πραγματοποίησής τους, αλλά προκύπτει από την 
παλιμβουλία των ανθρώπων κατέναντι της κυριαρχούσας 
κάθε φορά ισχύος και η ριζική ετερότητα ήταν, και οφείλει 
να παραμείνει, πέραν αυτής. Η όποια, πρόσκαιρη, αλήθεια 
αυτής της ισχύος είναι γνωστό ότι δεν αληθεύει επειδή 
πείθει ή είναι αναμφισβήτητη, αλλά επειδή φροντίζουν 
πάντοτε να κερδίζει και να νικά, δηλ. να υπερ-ισχύει253. 
Ο Φεγεράμπεντ, αναφερόμενος στο σημερινό καθεστώς 
ηγεμονίας που συγκροτεί η επιστήμη, θα υπογραμμίσει 
ότι «η επιστήμη γίνεται αποδεκτή σαν αληθινή περιγρα-
φή του κόσμου, όχι επειδή είναι αληθινή περιγραφή, αλλά 
επειδή εάν διδαχθεί σαν να ήταν, θα παραγάγει καλύτερα 
όπλα…»254.

Μέσα λοιπόν στο «μελόδραμα της διαφοράς» με το 
παρελθόν, το οποίο προσπαθούν να υμνολογήσουν όλες 
οι διδακτικές εναλλακτικότητες, σε όλη αυτήν την «τε-
χνητή δραματουργία» που διατείνεται ότι στοχεύει στη 
μεταφυσική πια κατανόηση, ενώ απλά επιζητεί μια βου-
λιμική αειφορία, σε αυτήν τη «ρυθμισμένη ανταλλαγή» 
που οδηγεί ακριβώς στη «φετιχοποίηση της διαφοράς», η 
εξωτική ασκητική, την οποία επικαλούμαστε, ίσως μπορέ-
σει να οδηγήσει κάποτε στην «οξεία και άμεση αντίληψη 
μιας αιώνιας μη κατανοητότητας»255. Το παρελθόν είναι 
κι αυτό μια «ξένη χώρα και εκεί κάνουν τα πράγματα δι-

253. Σήμερα, όπως θα τονίσει ο Jablonka, έχουμε μεγαλύτερη ανά-
γκη την ιστορία και τις κοινωνικές επιστήμες «για να προκαλέσουμε 
την τυραννία της κατανάλωσης και της διαφήμισης, για να βρούμε 
αντίδοτο στην αορατότητα των εμπειριών…», παρά την εκζήτηση 
για βιωματισμό που κατακλύζει τον σύγχρονο καταναλωτικό κόσμο. 
Jablonka, ό.π., σ. 360.

254. Φεγεράμπεντ, ό.π., σ. 119. 
255. Baudrillard, Η διαφάνεια του κακού…, ό.π., σ. 138, 139, 142, 

143, 161. 
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αφορετικά» (L. P. Hartley), είναι ένας ριζικός Άλλος, και οι 
σύγχρονες ιστορικο-διδακτικές συνταγογραφίες φαίνεται 
να αποτελούν απλώς ένα πολυμερισμένο, πολυαισθητη-
ριακό τουριστικό ταξίδι που αφαιρεί από το παρελθόν την 
ανεύρετη και απερίσταλτη ετερότητά του για χάρη μιας, 
συχνά αστόχαστης, φολκλορικής σκηνοθεσίας. Αυτή η 
τουριστική αντιμετώπιση του παρελθόντος, που επιχει-
ρείται μέσα από τη σύγχρονη Διδακτική της Ιστορίας, χει-
ρουργεί αργά και σταθερά το αίνιγμά του και εθίζει τους 
αποδέκτες ή συμμετέχοντες σε αυτήν στην καταναλωτική 
και μόνο πρόσληψή του, γεγονός που απαξιώνει και με τον 
τρόπο αυτό φράσσει κάθε άλλη δυνατότητα προσέγγισής 
του. Διότι, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της καταναλω-
τικότητας είναι «το επείγον της ευχαρίστησης, ο εθισμός 
στα δώρα, το όνειρο της παντοδυναμίας και η δίψα για 
διασκέδαση»256. Η διηνεκής αλλοτριοφαγία του παρελθό-
ντος είναι πιθανό να οδηγήσει στην ίδια την αυτοφαγία 
του παρόντος, στην ακινητοποίηση και στον μαρασμό του 
αισθήματος της ακολουθίας του χρόνου, όταν πλέον τα 
πλαστικά προπλάσματα πλημμυρίσουν το πεδίο… Γιατί 
πάντοτε, «ο Άλλος είναι αυτό που μου επιτρέπει να μην 
επαναλαμβάνομαι επ’ άπειρον»257, και η αιφνίδια καθέλ-
κυση της ριζοσπαστικότητάς του ίσως κινητοποιήσει την 
πλέον απρόσμενη χειρονομία. 

Ποια θα μπορούσε άραγε να ήταν η τύχη μιας ασκητι-
κής των μέσων διδασκαλίας στη Διδακτική και ειδικότερα 
στη Διδακτική της Ιστορίας; 

Ένα ουσιαστικό βήμα θα ήταν πρώτα η διάρρηξη της συ-
νήθους αυτοπεποίθησης των ιστορικών ή των δημοσιολο-
γούντων περί της ιστορίας, εφόσον συνειδητοποιήσουν την 

256. Μπρυκνέρ, Ο Πειρασμός της Αθωότητας, ό.π., σ. 67.
257. Baudrillard, Η διαφάνεια του κακού…, ό.π., σ. 189. 
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καίρια καταναλωτική διάσταση των εγχειρημάτων και των 
επιχειρημάτων τους, την υποχρεωτική συμπερίληψή τους 
στον σύγχρονο και ηγεμονικό καταναλωτικό εγγραμματι-
σμό. Έτσι ο Southgate, αντικρούοντας τις εμπορευματοποι-
ημένες «δεξιότητες» που μπορεί να αποκομίσει κανείς από 
την ιστορική έρευνα και γραφή για να ενταχθεί επαγγελ-
ματικά στη σημερινή Κοινωνία της Αγοράς, θα υποστηρίξει 
ότι, αντίθετα, οι ουσιαστικές «ποιότητες», οι οποίες πρέπει 
να ενθαρρυνθούν είναι «πρώτον, ο αυτοστοχασμός – η συ-
νειδητοποίηση του εαυτού μας, του τι κάνουμε και γιατί, 
δεύτερο, η γλωσσική συναίσθηση – μια εγρήγορση του πώς 
επιτελείται η χρήση και η κατάχρηση της γλώσσας, και τρί-
το, η ικανότητα να ζει κανείς με την αμφισημία – με τα κάπο-
τε αντιφατικά και αντικρουόμενα στοιχεία που υπάρχουν 
στους εαυτούς μας και στους άλλους ανθρώπους, όπως επί-
σης και στο παρελθόν»258. Ο τριπλός αυτός στόχος, που δι-
αρρέεται από την ουσιώδη και όχι προσχηματική επίγνωση 
του σωκρατικού «γνώθι σαυτόν», αποτελεί μια αναγκαιό-
τητα στον χώρο της ιστοριογραφίας, διότι είναι δυνατόν να 
υπονομεύσει και υποβιβάσει το επίπεδο της ατομικής αλλά 
και συλλογικής αυταρέσκειας για μια οριστική και τελεσί-
δικη ιστορική αφήγηση, που ξεμπέρδεψε μια για πάντα με 
τις τόσο ενοχλητικές αμφιλογίες.

Ένα δεύτερο βήμα θα ήταν η διερεύνηση της πρωτο-
καθεδρίας της φαντασίας στη σύγχρονη ζωή, εκπαίδευση 
και γραφή. Από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων φιλο-
σόφων η φαντασιακή δύναμη του ανθρώπου αποτελούσε 
τον μοχλό, την κινητήρια δύναμη σε μια ευρεία κλίμακα 
δραστηριοτήτων, από τη στοιχειώδη επιβίωση μέχρι την 
οικοδόμηση των πολιτισμών. Από ισχυρό μέλος του τριμε-
ρούς της ψυχής έφθασε όμως στην εποχή μας σε τέτοιο εκ-

258. Southgate, What is History for?, ό.π., p. 32, 147. 
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πληκτικό σημείο, ώστε να της παρέχεται κάθε νόμιμη δυ-
νατότητα να καταπιεί ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. 
Το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα στη φαντασία αποτελεί 
σήμερα την εναρκτήρια ωδή αλλά και την καταληκτήρια 
επωδό σε κάθε πραγμάτευση περί ανθρώπου, κοινωνί-
ας, επιστήμης ή τέχνης. Η νομιμότητά της εμπίπτει πλέον 
στην αρμοδιότητα του… διεθνούς δικαίου, καθώς φαίνε-
ται να έχει ομογενοποιήσει ολόκληρο το ανθρώπινο είδος 
γύρω από τον άξονά της. Έτσι, η εξουσία που ασκεί γίνεται 
απόλυτη, στον βαθμό που ζητά να υποτάξει αυτό το είδος 
στον ντετερμινισμό της.

Αντίθετα, η περιστολή της φαντασίας, η εν συνέσει εκ-
μετάλλευσή της, ο κοινωνικός έλεγχος των μαθητευόμε-
νων μάγων της, έχει φτάσει στο σημείο να θεωρηθεί αμάρ-
τημα και μάλιστα πρόξενος τέτοιων κακών, ώστε να χρεω-
θεί όλη την κακοδαιμονία της ανθρώπινης ιστορίας, γιατί 
θεωρείται ότι αναστέλλει την πρόοδο. Μπλεγμένη λοιπόν 
μέσα σε αυτήν την αιτιοκρατία της προόδου, η φαντασία 
μεταλαμβάνει της ντετερμινιστικής εξιδανίκευσής της. 

Αν λοιπόν δεν διερευνηθεί η ιδιόμορφη οντότητα της 
φαντασίας και των εφαρμογών της, ειδικά σήμερα, υπάρ-
χει φόβος ότι η ασκητική των διδακτικών μέσων θα έχει 
την τύχη κάθε άλλης «ασκητικής» που συναντάμε στη 
μετανεωτερική εποχή μας. Διότι θα είναι πρωτίστως 
ανακουφιστική και ναρκισσιστική. Θα έχει ίσως τη μορ-
φή μιας διαιτολογίας, η οποία θα αποτελεί μια μελετημέ-
νη επισταθμία στην πορεία του ανθρώπου προς μια συ-
ναρπαστικότερη απόλαυση. Θα έχει ίσως τη μορφή ενός 
bodybuilding, βορά στον ναρκισσισμό των ίδιων και των 
άλλων, τη μορφή ενός extreme sport για τη γιγάντωση της 
αδρεναλίνης, στην υπηρεσία της «κορυφαίας εμπειρίας», 
μιας εμπειρίας, η οποία θα ασκείται «ως εάν» ήταν η στερ-
νή φορά και θα εκπλήσσεται μάλιστα όταν δεν είναι. 
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Είναι ανάγκη να γεννηθεί λοιπόν μια περισσότερο ριζο-
σπαστική, έκκεντρη, οξυδερκής σκέψη, διότι «οξυδέρκεια 
δεν είναι μόνο το να θέτεις και να λύνεις ένα πρόβλημα 
μέσα στο άκαμπτο πλαίσιο του κυρίαρχου λειτουργισμού 
και αναπαραγωγισμού, υπακούοντας πιστά στην ηγεμο-
νική σήμερα τακτική του problem-solving, αλλά και η βα-
θύτερη αναγνώριση του παγίως μεικτού, απορητικού, αμ-
φίσημου και αμφισθενούς χαρακτήρα της πραγματικότη-
τας. Είναι να αναζητάς όχι μόνο λύσεις στα προβλήματα, 
αλλά κυρίως προβλήματα στις λύσεις…»259. 

Πάντως, παραμένει ανελέητο το γεγονός ότι είναι τόσο 
τραγική η αποικιοποίηση του συνειδητού και του ασυνει-
δήτου των ανθρώπων από τον καταναλωτισμό, ώστε αυ-
τός ο ασκητισμός, ως μυστηριώδης εκτομή της περίσσειας, 
ως ριζοσπαστική θεραπεία του ιστορικού και διδακτικού 
υδροκεφαλισμού, ως ρήξη στο καταναλωτικό συνεχές, για 
να μπορέσει να συνεισφέρει στον μετασχηματισμό του 
ντετερμινιστικού μέλλοντος αυτού του κόσμου, θα πρέ-
πει να παρουσιαστεί τόσο αλλότροπος όσο και αλλοτρι-
ομορφοδίαιτος, και να εισέλθει μέσα μας ως η ριζικότερη 
μοιραιότητα, αλλιώς δεν θα υπάρξει…

259. Σμυρναίου, «‘Μια αδιάκοπη παραγωγή θετικότητας’…», ό.π., 
σ. 111. 


