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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ TUN ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οί περισσότεροι μαθητές της Β' τάξης του Γυμνασίου Σαβαλίων (σ-ήν 

Ηλεία) σε έκθεση μέ θέμα Το χωριό μου θεώρησαν οτι έπρεπε να προτά

ξουν μία εισαγωγή μέ την ιστορία, συνοπτική και λίγο αδέξια, άλλα σίγουρα 

εμπεδωμένη, του χωρίου τους. 

Διαβάζοντας τις εκθέσεις τους έ'νοιωθε κανείς ένα περίεργο συναίσθημα 

ανακούφισης και έκπληξης, γιατί τα παιδιά αυτά, πού βέβαια ή σχέση τους 

μέ τήν ιστορία (όπως όλων των παιδιών άλλωστε στην ηλικία αυτή) αρχίζει 

και τελειώνει στο σχολικό εγχειρίδιο, αποτύπωναν μέ τήν ευκαιρία της έκ

θεσης και έ'ξω άπο το «μάθημα της Ιστορίας)) τήν ιστορική τους συνείδηση. 

τοποθετώντας το χωριό τους, άρα το χώρο τους και τή ζωή τους μέσα στο 

χρόνο. Ακόμη και το ενδεχόμενο να ακολουθούσαν έναν τυφλοσούρτη, πού 

κάποιος κάποτε τους είχε υποβάλει, δέν μου φάνηκε οτι μείωνε το γεγονός. 

'11 έκθεση τών παιδιών στα Σαβάλια ήρθε να ενισχύσει τις εντυπώσεις 

πού αποκόμισα άπο τις εργασίες του συνεδρίου για τήν "Ηπειρο (Γιάννενα, 

4 - 7 Σεπτεμβρίου 1985). Στή διάρκεια τών εργασιών του συνεδρίου, οι 

παριστάμενοι Γιαννιώτες δέν έδίσταζαν να καταθέσουν τήν προσωπική τους 

εκδοχή και κυρίως γνώση για τήν ιστορία της περιοχής τους. αποδει

κνύοντας οτι ή υπόθεση τους άφορα άμεσα, παρά το γεγονός οτι στο βήμα 

βρισκόταν 6 ομιλητής πού κατά τεκμήριο ήταν ό «ειδικός)). Φαινόταν ort 

ή ιστορία λειτουργούσε γι' αυτούς, όπως. τηρουμένων τών αναλογιών, για 

τους μαθητές τών Σαβαλίων. στο συγκεκριμένο χώρο, αν και συχνά σε 

χρόνο παρελθόντα άπροσδιόριστον, ώς μέρος της προσωπικής ιστορίας τού 

καθενός, δίνοντας τήν εντύπωση οτι παίζει αμεσότερα τον πολιτισμικό ρόλο 

πού λέμε συχνά - πυκνά οτι πρέπει να παίζει ή 'ιστορική γνο'̂ ση γενικώς. 

Ή εικόνα—θέλω να πιστεύω καθόλου ρομαντική—πού τελικά σχημάτισα, 

προϊδεασμένη 'ίσως άπο ανάλογα μεμονωμένα περιστατικά, βασιζόταν σε 

μια ιστορική συνείδηση πού απέπνεε ((φυσικότητα» άλλου τύπου άπο τήν 

ιστορική συνείδηση πού διαμορφώνουν οι επαγγελματίες 'ιστορικοί. Και δέν 

επικαλούμαι στο σημείο αυτό τή γνησιότητα της «λαϊκής συνείδησης», διότι 

ό «λαός» διαθέτει αλάνθαστο ένστικτο και τα όμοια. Θέλω απλώς να επι

σημάνω —κάπως εμπειρικά— τή λειτουργία της 'ιστορίας στην τοπική της 

διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στή ζωή τών ανθρώπων, χωρίς να υπο

στηρίζω οτι στις σημερινές συνθήκες τήν καθορίζει κιόλας. Κυρίως επειδή 

τίθεται ενα πρόβλημα πού σχετίζεται μέ το τί αποτυπώνεται ώς στοιχείο 

της τοπικής ιστορίας ή αλλιώς μέ το πώς γράφεται ή τοπική ιστορία. Οι 
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παραστάσεις όλων μας, νομίζω, άπο την τοπική ιστορία περιορίζονται στις 

εργασίες εκείνες πού εξετάζουν την ιστορία ένος συγκεκριμένου, λιγότερο 

ή περισσότερο εύρέος, τόπου δια μέσου των αιώνων και συνηθέστερα τη συμ

βολή του τόπου αυτού στα μεγάλα γεγονότα της «φυλής» (βλ. 'Επανάσταση 

του 1821). Πρόκειται για εργασίες πού έχουν γίνει κατά κανόνα άπο δα

σκάλους ή τοπικούς λογίους και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τοπο

θετούν τον ύπο εξέταση τόπο στο κέντρο του παγκοσμίου ιστορικού ενδια

φέροντος και χρησιμοποιούν (σχεδόν) μόνον τον υπερθετικό βαθμό ως μέσο 

έκφρασης και διαπραγμάτευσης τού θέματος. 

Ή συστηματική συγκέντρωση και μελέτη αυτών των εργασιών θα απο

δείκνυε, φαντάζομαι, μέ συγκεκριμένα στοιχεία τους μηχανισμούς μέσα άπο 

τους οποίους ή τοπική ιστορία, πού μπορεί να είναι ούτως ή άλλως λειτουρ

γική, φτάνει, περνώντας άπο το φίλτρο της λογιοσύνης και μιας δεδομένης 

άποψης για το παρελθόν, να γίνει τοπικιστική και άρα περιοριστική της ιστο

ρικής α'ίσθησης. Ή ανίχνευση των κοινών τόπων σε τέτοιου είδους εργασίες 

θα τεκμηρίωνε ακόμη τα ιδεολογικά ερείσματα αυτών τών μηχανισμών, πού 

γέννα ένας ιστορικά εξηγήσιμος τοπικισμός και ένα επίσης ιστορικά διαμορ

φωμένο ιδεολόγημα, μέ το όποιο ή νεοελληνική κοινωνία, αδυνατώντας προ

φανώς να εντοπίσει τήν ταυτότητα της, προσπαθεί να δικαιώσει τον παρόν 

της μέσα άπο το παρελθόν της — Οχι πάντα και όχι κατ' ανάγκην πια το 

πολύ μακρινό παρελθόν της· μηχανισμών, τέλος, πού τή δυναμική τους ενι

σχύει αναμφισβήτητα το σχολείο αποξενώνοντας, κυρίως μέσα άπο το μάθημα 

της 'Ιστορίας, τους μαθητές άπο το ιστορικό περιβάλλον τους. 

Γα αναμενόμενα άπο τή μελέτη αυτή συμπεράσματα θα συνέβαλλαν 

στην καταγραφή νοοτροπιών και στάσεων ζωής, πού καλείται πια ό επαγ

γελματίας ιστορικός να αναλύσει και να συζητήσει, όχι για να ξαναγράψει 

τήν τοπική ιστορία — δικιά του δουλειά είναι άλλωστε να γράψει (καί) τήν 

τοπική ιστορία, θεωρώντας το τοπικό φαινόμενο ως δείγμα τού συνόλου, 

όπως επεσήμανε ό 1]. Παναγιωτόπουλος στο συνέδριο για τήν "Ηπειρο—, 

άλλα κυρίως για να μεθοδεύσει άπο εκεί καί ύστερα τήν κοινωνική του παρέμ

βαση, οσο και οπού αυτή κρίνεται δυνατή ή επιβεβλημένη. 

TOMA ΚΙΟΥΣΟΠΟΤΛΟΪ 
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